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چکیده
زمینه مطالعاتی :منبع نشاسته در جیره های حاوی اسیدهای چرب غیراشباع الگوی اسیدهای چرب پالسمای گاوهای
شیرده را تحت تاثیر قرار میدهد .هدف :این آزمایش برای بررسی اثر منابع مختلف نشاسته شامل دانه ذرت ،دانه گندم،
دانه جو و سیبزمینی در جیرههای حاوی دانه کامل پنبه به عنوان منبع اسیدهای چرب غیراشباع بر الگوی اسیدهای
چرب پالسما ،مصرف خوراک و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین انجام شد .روش کار :در این آزمایش از 8
رأس گاو شیرده چند بار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی  ،88±9میانگین تولید شیر  88±8کیلوگرم در
روز و میانگین وزن بدن  388±83کیلوگرم در قالب یک طرح مربع التین تکرار شده با  4جیره و  4دوره استفاده شد.
جیرههای آزمایشی شامل جیره حاوی  02/02درصد دانه گندم ،جیره حاوی  03درصد دانه جو ،جیره حاوی  02درصد
دانه ذرت و جیره حاوی  02درصد سیبزمینی بر اساس ماده خشک جیره بودند .مصرف ماده خشک ،تولید و ترکیب
شیر و الگوی اسیدهای چرب جیرههای آزمایشی و پالسمای گاوها اندازهگیری شد .نتیجهگیری :غلظت اسید چرب
3880سیس9-سیس 30-و مجموع اسیدهای چرب غیراشباع پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیرههای دارای گندم یا جو
در مقایسه با ذرت یا سیبزمینی باالتر بود .گاوهای تغذیه شده با جیره دارای سیبزمینی کمترین تولید روزانه شیر
خام ،شیر تصحیح شده برای  4درصد چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی را داشتند .درصد چربی شیر گاوهای
تغذیه شده با جیره دارای ذرت در مقایسه با دیگر جیرهها باالتر بود .درصد پروتئین و الکتوز شیر و مصرف ماده
خشک روزانه تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت .نتیجهگیری نهایی 8با توجه به این نتایج ،نشاسته گندم و جو
در مقایسه با نشاسته ذرت و سیبزمینی باعث افزایش غلظت مجموع اسیدهای چرب غیراشباع پالسمای گاوهای شیرده
شدند که میتواند باعث بهبود الگوی اسیدهای چرب شیر و بافت نشخوارکنندگان شود.
واژگان کلیدی :منبع نشاسته ،دانه پنبه کامل ،اسیدهای چرب پالسما ،اسیدهای چرب غیراشباع ،بیوهیدروژناسیون
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مقدمه

مایع شکمبه میشوند (هررا سالدانا و همکاران .)3992

اثرات مفید مصرف اسیدهای چرب غیراشباع امگا 8-و

جهت تغییر ترکیب اسیدهای چرب پالسما و در نهایت

امگا 3-بر سالمت انسان شامل کاهش وقوع سرطان،

چربی شیر و بافتهای نشخوارکنندگان انتخاب نوع

بیماریهای قلبی-عروقی ،فشار خون و ورم مفاصل

مکمل چربی اهمیت زیادی دارد .مکمل چربی باید غنی از

بارها به اثبات رسیده است (رایت و همکاران 3998؛

اسیدهای چرب غیراشباع باشد و بر تخمیر شکمبه

بافتهای

کمترین اثر منفی را داشته باشد .روغنهای آزاد با منشأ

نشخوارکنندگان به دلیل فرآیند هیدروژنه شدن کامل

دریایی یا گیاهی در شکمبه سریع اثر میکنند و با

اسیدهای چرب غیراشباع توسط میکروارگانیسمهای

پوشاندن سطح ذرات خوراک و باکتریها ،قابلیت هضم

شکمبه ،دارای غلظت پایینی از اسیدهای چرب غیراشباع

مواد مغذی را کاهش میدهند (جنکینس  .)3998اما در

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

این میان استفاده از دانههای کامل روغنی از جمله دانه

به ویژه اسید میریستیک ( 3482کربنی) و اسید پالمیتیک

پنبه کامل به عنوان منبع چربی در جیره به دلیل بهبود

( 3382کربنی) میباشند (کنلی .)3993 ،این اسیدهای چرب

ظرفیت بافری شکمبه و آزادسازی آهسته اسیدهای

اشباع با افزایش غلظت کلسترول کل و کلسترول  LDLدر

چرب به داخل شکمبه ،اثر منفی کمتری بر

پالسما ،مشکالت قلبی-عروقی در انسان را افزایش

میکروارگانیسمها دارد (دپیترز و همکاران

NRC, 3981

میدهند (مانسبریچ و بلیک 3991؛ نوکس و همکاران

; .)2001دانه پنبه کامل منبع مناسبی برای تأمین الیاف،

 .)3993عوامل متعددی هیدروژنه شدن میکروبی

انرژی و پروتئین دام است (مور و همکاران 3983؛

اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه را تحت تأثیر قرار

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

میدهند که از مهمترین این عوامل میتوان به غلظت

درصد از کل اسیدهای چرب آن را اسید لینولئیک و اسید

اسیدهای چرب غیراشباع در جیره ،شکل یا نوع مکمل

اولئیک تشکیل میدهند (برتراند و همکاران .)0222

چربی ،درجه غیراشباع بودن اسیدهای چرب ،وجود

با توجه به مطالب ذکر شده به نظر میرسد که هنگامی

آنتیبیوتیکهای یونوفری و نسبت کنسانتره به علوفه در

که جیره نشخوارکنندگان غنی از منابع اسیدهای چرب

جیره اشاره کرد (بیم و همکاران  .)0222واننول و دمیر

غیراشباع مانند دانه پنبه کامل و منبع نشاسته با

( )3993گزارش کردند که  pHبر بیوهیدروژناسیون

تجزیهپذیری سریع در شکمبه باشد به دلیل کاهش

اسیدهای چرب غیراشباع تأثیر دارد به طوری که در

شکمبه و کاهش هیدروژنه شدن میکروبی ،اسیدهای

شرایط آزمایشگاهی 3و در جیرههای با کنسانتره باال،

چرب غیراشباع بیشتری از شکمبه عبور کرده و به شیر

لیپولیز و هیدروژنه شدن میکروبی اسیدهای چرب

و بافتهای نشخوارکنندگان انتقال مییابد .با توجه به

غیراشباع جیره کاهش مییابد (واننول و دمیر .)3993

اینکه الگوی اسیدهای چرب پالسما بیانگر الگوی

میزان  pHمایع شکمبه توسط جیرههای با محتوی باالی

اسیدهای چرب شیر و بافتهای بدن است (چریستی

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

 ،)3983هدف این مطالعه بررسی اثر منابع نشاسته با

نشاسته با تجزیهپذیری سریع در شکمبه کاهش مییابد

سرعت تجزیهپذیری متفاوت در شکمبه بر الگوی

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

اسیدهای چرب پالسمای و عملکرد گاوهای شیرده بود.

سیموپالوس

.)3993

چربی

شیر

و

مقایسه با ذرت و سیبزمینی با سرعت بیشتری در
شکمبه تجزیه میشوند و از این رو باعث افت بیشتر

pH

- In vitro

1

pH
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مواد و روشها

نمونههای جیره به نسبت مساوی با هم ترکیب شدند .در

حیوانات و جیرهها

روز  39هر دوره آزمایش و بالفاصله قبل از خوراک

در این مطالعه از  8رأس گاو هلشتاین شیرده چند بار

نوبت صبح ،نمونههای خون از ورید وداج هر گاو در

زایش کرده با متوسط روزهای شیردهی  ،88±9میانگین

داخل لولههای حاوی هپارین جمعآوری و در کنار یخ به

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

آزمایشگاه منتقل شدند .نمونههای خون با سرعت 0222

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

دور در دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد و به مدت 02

شده برای بررسی اثر منابع مختلف نشاسته بر غلظت

دقیقه سانتریفیوژ شدند .پالسمای جدا شده تا زمان

اسیدهای چرب پالسما و تولید و ترکیب شیر گاوهای

اندازهگیری فراسنجهها در دمای  -02درجه سانتیگراد

شیرده استفاده شد .هر دوره آزمایشی ( 03روز) شامل

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

 34روز برای عادتدهی گاوها به جیرههای آزمایشی و

هر دوره آزمایشی رکوردگیری و ثبت شد .در روزهای

 1روز برای نمونهگیری و ثبت دادهها بود .گاوها در

 33و  31هر دوره آزمایشی ،نمونههایی از شیر گاوها

جایگاههای انفرادی نگهداری شدند و در طول آزمایش

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

آب به طور آزاد در اختیار آنها قرار داشت .چهار جیره

زمان آنالیز در داخل ظروف پالستیکی حاوی ماده

آزمایشی در نوع منبع نشاسته با هم تفاوت داشته و از

نگهدارنده (دیکرومات پتاسیم) در دمای  4درجه

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

سانتیگراد نگهداری شدند.

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

تجزیه شیمیایی نمونهها

سیبزمینی ،از ماده خشک جیره بودند .دانههای گندم،

نمونههای جیرههای آزمایشی پس از خشک شدن در

جو و ذرت به شکل آسیاب شده و سیبزمینی به شکل

آون با دمای  32درجه سانتیگراد ،با استفاده از آسیاب

( Herbog A/S,

با الک  3میلیمتری آسیاب شدند .ترکیب شیمیایی

 )Videbaek, Denmarkبا قطعات  8سانتیمتری در اختیار

نمونهها شامل ماده خشک ،ماده آلی ،عصاره اتری و

گاوها قرار گرفت .ترکیب و آنالیز شیمیایی جیرههای

پروتئین خام طبق روشهای  ،)3992( AOACدیواره

آزمایشی در جدول  3و الگوی اسیدهای چرب جیرههای

سلولی (با استفاده از آنزیم آلفاآمیالز مقاوم به حرارت و

آزمایشی و دانه پنبه کامل در جدول  0آمده است.

سولفیت سدیم و تصحیح شده برای خاکستر) و دیواره

جیرههای آزمایشی بر اساس توصیههای انجمن تحقیقات

سلولی بدون همیسلولز (تصحیح شده برای خاکستر)

ملی ( )0223 NRCمتعادل شده و دو بار در روز در

طبق روش ونسوست و همکاران ( )3993و نشاسته

ساعات  8و  33به صورت کامالً مخلوط شده و در حد

طبق روش کارکاالس ( )3982اندازهگیری شد .برای

اشتها در اختیار گاوها قرار گرفتند .گاوها  8نوبت در

آنالیز اسیدهای چرب نمونههای پالسما و جیرههای

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

آزمایشی از دستگاه کروماتوگرافی گازی به ترتیب با

شدند.

استفاده از روشهای البرون و همکاران ( )0228و

جمعآوری دادهها

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

در طول  1روز آخر هر دوره ،روزانه مصرف خوراک

دوره آزمایشی ،نمونههای شیر مربوط به هر گاو با

هر کدام از گاوها به طور جداگانه ثبت و نمونههایی از

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

جیرههای هر گاو جمعآوری و در دمای  -02درجه

غلظت پروتئین ،چربی و الکتوز آنها با استفاده از

قطعهشده با استفاده از ماشین خردکننده

سانتیگراد نگهداری شد .بعد از پایان هر دوره،
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دستگاه میلکواسکن (

مورد نظر 8Si ،اثر ثابت مربع  8Pj(i) ،iاثر ثابت دوره  jدر

Milko-O-Scan 133B Foss Electric,

 )Denmarkاندازهگیری شد.

درون مربع  8Ck(i) ،iاثر تصادفی گاو  kدر درون مربع ،i

تجزیه آماری و مدل طرح

 8Tlاثر ثابت تیمار  1و  8eاثر تصادفی باقیمانده (خطای
ijkl

SAS

آزمایشی) میباشند .میانگینها در سطح آماری  2درصد

( )3999تجزیه واریانس شدند .مدل آماری طرح به

و با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن با هم مقایسه

صورت  Yijkl = µ + Si + Pj(i) + Ck(i) + Tl + eijklبود که در

شدند.

دادهها با استفاده از رویه  Mixedنرم افزار آماری

آن  8Yijklمتغیر وابسته 8µ ،میانگین کل جامعه برای صفت
جدول  -1مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی
منبع نشاسته جیره
ماده خوراکی (درصد از جیره)

گندم

جو

ذرت

سیبزمینی

علوفه یونجه

03/12

03/22

00/22

02/28

ذرت سیلو شده

08/12

08/22

00/22

08/42

گندم آسیاب شده

02/02

-

-

-

جو آسیاب شده

-

03/22

-

-

ذرت آسیاب شده

-

-

02/22

-

سیبزمینی قطعه قطعه شده

-

-

-

02/22

دانه پنبه کامل

34/82

32/22

32/02

32/22

کنجاله تخم پنبه

4/92

3/22

1/22

1/12

پودر ماهی

0/12

8/42

8/42

8/22

تفاله چغندر قند

4/42

8/22

0/82

8/22

بیکربنات سدیم

2/12

2/12

2/12

2/12

3/22

3/22

3/22

3/22

2/42

2/42

2/42

2/42

مکمل ویتامین و مواد معدنی

3

نمک
ترکیبات شیمیایی (درصد از ماده خشک جیره)
ماده خشک

40/22

48/82

40/42

43/92

پروتئین خام

31/32

31/92

31/22

31/22

عصاره اتری

2/82

2/82

3/82

2/22

دیواره سلولی

83/32

81/02

84/22

84/02

دیواره سلولی بدون همیسلولز

04/82

04/22

08/82

04/32

81/02

82/42

81/92

89/22

08/82

02/12

02/32

02/02

کربوهیدراتهای غیرالیافی

0

نشاسته
8

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم)

3/34

3/38

3/32

3/30

 -3هر کیلوگرم مکمل ویتامینی و معدنی شامل  382گرم کلسیم 12 ،گرم فسفر 82 ،گرم پتاسیم 22 ،گرم سدیم 28 ،گرم کلر 82 ،گرم منیزیم 80 ،گرم
گوگرد 2 ،گرم منگنز 4 ،گرم آهن 8 ،گرم روی 822 ،میلیگرم مس 322 ،میلیگرم ید 322 ،میلیگرم کبالت 02 ،میلیگرم سلنیوم  422222واحد بین
المللی ویتامین  322222 ،Aواحد بین المللی ویتامین  D3و  042واحد بین المللی ویتامین  Eبود.
( -0درصد خاکستر  +درصد عصاره اتری  +درصد دیواره سلولی  +درصد پروتئین خام)  = 322-کربوهیدراتهای غیرالیافی (درصد)
 -8با استفاده از معادالت انجمن تحقیقات ملی ( )0223 NRCمحاسبه شده است.
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نتایج و بحث

بود ( .)P>2/22موافق با یافتههای ما ،در مطالعه جرجانز

الگوی اسیدهای چرب جیرههای آزمایشی

و همکاران ( )0224غلظت اسید لینولئیک (3880سیس-

الگوی اسیدهای چرب جیرههای دارای گندم ،جو ،ذرت و

9سیس )30-شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای

سیبزمینی در جدول  0آمده است .با توجه به اینکه

گندم در مقایسه با سیبزمینی به طور معنیداری باالتر

الگوی نامشابه اسیدهای چرب ،امکان مقایسه مناسب

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

تیمارها را فراهم نمیکرد ،در این مطالعه الگوی تمامی

تروگلر مینادیر و همکاران ( )0228نیز غلظت اسید

اسیدهای چرب در بین جیرههای دارای منابع مختلف

لینولئیک (3880سیس9-سیس )30-در محیط کشت

نشاسته کامالً مشابه بوده فقط غلظت اسیدهای چرب 34

میکروبی شکمبهای دارای  pHاسیدی در مقایسه

با pH

کربنه در جیره حاوی ذرت پایینتر از بقیه تیمارها بود

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

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

دارای نشاسته باال و اسید لینولئیک در مقایسه با جیره

چرب اشباع ،مجموع اسیدهای چرب غیراشباع و نسبت

دارای نشاسته پایین و اسید لینولئیک باعث افزایش

اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع تیمارها امکان مقایسه

غلظت اسید چرب 3883ترانس 32-در محیط کشت

مناسب بین تیمارها را از لحاظ اثر منابع نشاسته بر

میکروبی شکمبهای شد .در مطالعه کالسچر و همکاران

الگوی اسیدهای چرب پالسما فراهم میکند.

( )3991هیدروژنه شدن میکروبی اسیدهای چرب ،3880

الگوی اسیدهای چرب پالسما

 3888و دیگر اسیدهای چرب  38کربنی در شکمبه

الگوی اسیدهای چرب پالسمای گاوهای تغذیه شده با

گاوهای دارای  pHاسیدی کاهش یافت.

جیرههای آزمایشی در جدول  8آمده است .همه منابع

اسیدهای چرب غیراشباع جیره بعد از ورود به شکمبه

نشاستهای که در این آزمایش مقایسه شدند نسبت

تحت تأثیر دو فرآیند لیپولیز و هیدروژنه شدن میکروبی،

برابری از اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع داشته و

به اسیدهای چرب اشباع تبدیل میشوند (هارفوت و

الگوی اسیدهای چرب آنها بسیار مشابه بود .به دلیل

هازلود  .)3991واننول و دمیر ( )3993گزارش کردند که

روده

 pHاسیدی باعث کاهش این دو فرآیند میشود .از طرفی

نشخوارکنندگان نسبتاً پایین است (بیکراستاف و

فعالیت

مانند

جانسون  ،)3910الگوی اسیدهای چرب غیراشباع در

بوتیریویبریو فیبروسالونس 0که اصلیترین باکتری در

پالسما ممکن است بیانگر فعالیت هیدروژنه شدن

هیدروژنه کردن اسیدهای چرب غیراشباع میباشد (یانگ

میکروبی اسیدهای چرب در شکمبه باشد (سولمورالس

و همکاران  ،)0229در  pHاسیدی کاهش مییابد (راسل و

و همکاران  .)0222نتایج این مطالعه نشان داد که منبع

دامبروسکی  .)3982هابسون ( )3932گزارش کرد که

نشاسته جیره بر غلظت تک تک اسیدهای چرب پالسما به

فعالیت آنزیم لیپاز و باکتری اناِیروویبریو لیپولیتیکا 8که

استثنای اسید لینولئیک (3880سیس9-سیس )30-اثر

در لیپولیز اسیدهای چرب در شکمبه نقش دارند در

معنیداری نداشت ( .)P<2/22غلظت اسید لینولئیک

اسیدی کاهش یافت .مارتین و همکاران ( )0223گزارش

(3880سیس9-سیس )30-و مجموع اسیدهای چرب

کردند که منابع نشاسته با تجزیهپذیری سریع در شکمبه

غیراشباع پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیرههای

باعث کاهش  pHمایع شکمبه میشوند .نشاسته گندم و

دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا سیبزمینی باالتر

جو در مقایسه با ذرت و سیبزمینی با سرعت بیشتری

اینکه

فعالیت

آنزیم

دلتا9-

دساچرا

ز3

- Δ-9 desaturase

1

باکتریهای

تجزیه

کننده

الیاف

pH

- Butyrivibrio Fibrisolvens
- Anaerovibrio Lipolytica

2
3

111
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در شکمبه تجزیه میشوند (هررا سالدانا و همکاران

مایع شکمبه گاوها اندازهگیری نشد اما به نظر میرسد

 .)3992در یک مطالعه تجزیهپذیری شکمبهای نشاسته

که جیرههای دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا

گندم ،جو ،ذرت و سیبزمینی به ترتیب  0 ،09 ،80و 2

سیبزمینی به دلیل تجزیهپذیری سریع در شکمبه و

درصد در ساعت گزارش شد (مونتیلس و همکاران

کاهش  pHمایع شکمبه ،فرآیند لیپولیز و هیدروژنه شدن

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

میکروبی را کاهش و باعث عبور بیشتر اسیدهای چرب

همکاران ( pH )0224مایع شکمبه گاوهای تغذیه شده با

غیراشباع مانند اسید لینولئیک (3880سیس9-سیس)30-

جیره دارای گندم در مقایسه با سیبزمینی به طور

از شکمبه و انتقال آنها به پالسما شد.

معنیداری پایینتر بود .هر چند که در مطالعه حاضر

pH

جدول  -2الگوی اسیدهای چرب جیرههای آزمایشی (گرم در  111گرم اسید چرب)
منبع نشاسته جیره
گندم

اسیدهای چرب

a

جو
a

ذرت
b

سیبزمینی
a

SEM

3

P-value

3482

2/82

2/82

2/02

2/92

2/24

2/2228

3382

04/22

04/42

02/22

04/32

2/82

2/31

3383

2/22

2/12

2/82

2/32

2/32

2/38

3882

3/22

3/32

3/82

3/28

2/02

2/18

( 3883سیس)9-

33/24

33/82

31/82

33/92

2/88

2/33

( 3880سیس 9-سیس)30-

20/22

20/42

28/32

20/32

2/02

2/31

( 3888امگا)8-

0/22

0/32

3/32

3/82

2/42

2/83

3/33

3/32

3/32

3/40

2/09

2/32

سایر اسیدهای چرب
0

اسیدهای چرب اشباع

8

اسیدهای چرب غیراشباع

نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع

03/82

03/82

03/22

01/38

2/39

2/08

13/24

10/22

10/82

13/42

2/88

2/80

0/33

0/38

0/13

0/30

2/28

2/82

 b ،aمیانگینهایی که در یک ردیف دارای حرف مشترک نیستند در سطح  2درصد تفاوت معنیداری دارند.
 -3اشتباه معیار کل میانگینها
3882 + 3382 + 3482 -0
( 3883 + 3383 -8سیس( 3880 + )9-سیس 9-سیس( 3888 + )30-امگا)8-

غلظت اسیدهای چرب  38کربنی 3883سیس،9-

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

و

و همکاران ( )0224غلظت اسیدهای چرب  3482و 3382

3888سیس 9-سیس30-سیس 32-پالسمای گاوها تحت

کربنی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای گندم در

تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت اما غلظت آنها در

مقایسه با سیبزمینی به طور معنیداری پایینتر ،غلظت

پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیرههای دارای گندم یا

اسیدهای چرب 3883سیس 3883 ،9ترانس 32-و

جو در مقایسه با ذرت یا سیبزمینی به طور عددی

3888سیس9-سیس30سیس 32-به طور معنیداری

افزایش و غلظت اسیدهای چرب 3883 ،3882ترانس،33-

باالتر ،غلظت اسیدهای چرب  3383و 3880سیس-

3880سیس 9-ترانس 33-و مجموع اسیدهای چرب اشباع

9ترانس 33-به طور عددی باالتر و غلظت اسید چرب

3883ترانس،32-

3880ترانس32-سیس30-
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 3882کربنی به طور عددی پایینتر بود .در مطالعه

چرب ترانس3883( 33-ترانس 33-و 3880سیس-

بوکارت و همکاران ( )0228منبع نشاسته جیره و روغن

9ترانس 33-کربنی) به طور عددی کاهش یافت .از طرفی

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

باکتری بوتیریویبریو فیبروسالونس که مهمترین

 3182و  3888شیر اثر معنیداری نداشت .گریناری و

باکتری تولیدکننده اسیدهای چرب ترانس 33-میباشد،

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

به جیرههای غنی از نشاسته حساسیت باالیی دارد (کلیو

و همکاران ( )0220گزارش کردند که غلظت اسیدهای

و همکاران  )0228و  pHمناسب آنزیم 3880سیس-

چرب 3883ترانس 32-و 3880ترانس32-سیس 30-شیر

9سیس 30-ایزومراز این باکتری ،بین  1و  1/0میباشد

گاوهای دارای  pHشکمبه اسیدی در مقایسه با گاوهای

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

دارای  pHشکمبه خنثی باالتر بود .در مطالعه فونتس و

کردند که نشاسته و روغنهای غیراشباع در جیره باعث

همکاران ( )0229غلظت اسیدهای چرب 3883ترانس،32-

تغییر در جمعیت میکروارگانیسمهای شکمبه میشود.

3883سیس3880 ،9-سیس9-سیس 30-و 3888سیس-

مشخص شده است که باکتریهای مگاسفرا

السدنی3

9سیس30-سیس 32-کربنی در محیط کشت میکروبی

(کیم و همکاران  )0220و پروپیونیباکتریوم

آسنس0

شکمبهای دارای  pHاسیدی در مقایسه با  pHنزدیک به

(واالس و همکاران  )0221میتوانند اسیدهای چرب

خنثی باالتر بود.

ترانس 32-تولید کنند .این باکتریها که مصرفکننده

کالسچر و همکاران ( )3991گزارش کردند که  pHپایین

الکتات هستند قادر به رشد در  pHپایین میباشند

شکمبه ممکن است با توقف مرحله آخر هیدروژنه شدن

(تریون و همکاران  .)3980مگاسفرا السدنی به اسیدهای

میکروبی که اسیدهای چرب ترانس  3883کربنی را به

چرب غیراشباع نیز مقاوم میباشد (مایا و همکاران

اسید استئاریک ( 3882کربنی) تبدیل میکند ،باعث افزایش

.)0221

عبور اسیدهای چرب ترانس  3883کربنی از شکمبه و

مصرف ماده خشک ،تولید و ترکیب شیر

افزایش غلظت آنها در پالسما و شیر شود .لذا میتوان

اثر جیرههای آزمایشی بر مصرف ماده خشک ،تولید و

افزایش عددی غلظت اسیدهای چرب 3883ترانس32-

ترکیب شیر در جدول  4آمده است .در این آزمایش

کربنی و کاهش غلظت اسید استئاریک ( 3882کربنی)

مصرف ماده خشک تحت تأثیر منبع نشاسته جیره قرار

پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیرههای دارای گندم یا

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

جو در مقایسه با ذرت یا سیبزمینی را به مهار مرحله

دارای ذرت یا گندم در مطالعه کابریتا و همکاران

آخر هیدروژنه شدن میکروبی توسط کاهش  pHشکمبه

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

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

گازو و متسوانگوا ( )0228و جیره دارای گندم یا

( )0223گزارش کردند که ایزومرهای ترانس 33-در

سیبزمینی در مطالعه جرجانز و همکاران ( )0224بر

شکمبه گاوهای تغذیه شده با جیرههای دارای منابع اسید

مصرف ماده خشک اثر معنیداری نداشتند.

لینولئیک و غنی از کنسانتره در اثر  pHپایین شکمبه به
ایزومرهای ترانس 32-تبدیل میشوند .در این مطالعه نیز
غلظت اسیدهای چرب ترانس3883( 32-ترانس 32-و
3880ترانس32-سیس )30-در پالسمای گاوهای تغذیه
شده با جیرههای دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا
سیبزمینی به طور عددی افزایش و غلظت اسیدهای

1- Megasphaera Elsdenii
2
- Propionibacterium Acnes
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جدول  -3الگوی اسیدهای چرب پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (گرم در  111گرم اسید چرب)
منبع نشاسته جیره
اسیدهای چرب

3

گندم

جو

ذرت

سیبزمینی

SEM

اسیدهای چرب کمتر از  34کربن

38/49

38/04

39/02

39/43

2/38

2/20

3482

0/48

0/28

0/38

0/28

2/21

2/88

3282

0/83

0/88

0/43

0/42

2/20

2/33

3382

80/28

80/34

80/89

80/09

2/33

2/28

3383

2/33

2/33

2/32

2/32

2/23

2/98

3182

0/30

0/08

0/40

0/43

2/32

2/00

3882

30/82

30/92

38/34

38/83

2/31

2/09

( 3883ترانس)33-

0/49

0/28

0/39

0/32

2/21

2/09

( 3883ترانس)32-

3/80

3/12

3/30

3/33

2/33

2/38

( 3883سیس)9-

38/13

38/30

38/38

38/08

2/04

2/09

( 3880سیس 9-ترانس)33-

2/32

2/33

2/33

2/32

2/24

2/12

( 3880ترانس 32-سیس)30-

2/282

2/212

2/232

2/232

2/223

2/34

( 3880سیس 9-سیس)30-

4/12a

4/38a

8/23b

8/00b

2/30

>2/23

( 3888سیس 9-سیس 30-سیس)32-

2/28

2/23

2/43

2/48

2/23

2/28

23/82

20/09

28/20

28/22

2/84

2/38

a

a

b

b

2/44

0

اسیدهای چرب اشباع

اسیدهای چرب غیراشباع

8

09/32

09/43

01/10

01/28

P-value

2/20

 b ،aمیانگینهایی که در یک ردیف دارای حرف مشترک نیستند در سطح  2درصد تفاوت معنیداری دارند.
 -3اشتباه معیار کل میانگینها
3882 + 3182 + 3382 + 3282 + 3482 -0
( 3883 + 3383 -8ترانس( 3883 + )33-ترانس( 3883 + )32-سیس( 3880 + )9-سیس 9-ترانس( 3880 + )33-ترانس 32-سیس( 3880 + )30-سیس9-
سیس( 3888 + )30-سیس 9-سیس 30-سیس)32-

تولید شیر در گاوهای تغذیه شده با جیره دارای گندم در

شده برای انرژی در گاوهای تغذیه شده با جیرههای

مقایسه با دیگر جیرهها باالتر بود ( .)P>2/22به طور

دارای گندم یا ذرت در مقایسه با جیرههای دارای

میانگین ،گاوهای تغذیه شده با جیرههای دارای جو ،ذرت

سیبزمینی باالتر بود اما با جیره حاوی جو تفاوت

و سیبزمینی در مقایسه با جیره دارای گندم به ترتیب

معنیداری نداشتند (جدول .)8-سیلوریا و همکاران

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

( )0221گزارش کردند که شیر تصحیح شده برای 4

کردند (جدول  .)4این نتایج با نتایج مطالعه گازو و

درصد چربی در گاوهای تغذیه شده با جیره دارای ذرت

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

در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره دارای جو،

داشت .منابع نشاسته با سرعت تجزیهپذیری باال در

مشابه با نتایج آزمایش حاضر ،باالتر بود .همچنین در

شکمبه مانند گندم یا جو در مقایسه با منابع نشاسته با

آزمایش گازو و متسوانگوا ( ،)0228شیر تصحیح شده

تجزیهپذیری پایین در شکمبه مانند ذرت یا سیبزمینی از

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

طریق تولید مقادیر فراوان پروپیونات در شکمبه باعث

دارای ذرت یا جو در مقایسه با جیره دارای گندم باالتر

افزایش تولید بیشتر شیر میشوند (تئورر و همکاران

بود.

 .)3999شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح

اثر منابع مختلف نشاسته در جیرههاي داراي دانه پنبه کامل بر الگوي اسیدهاي چرب پالسماي گاوهاي شیرده هلشتاین

119

درصد چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای

یوالف باالتر بود ،اما اختالفتی در درصتد پتروتئین شتیر

ذرت در مقایسه با دیگر جیرهها باالتر بود ( .)P>2/22اما

گاوهای تغذیه شتده بتا جیتره دارای ذرت ،گنتدم یتا جتو

تولید چربی شیر تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت

مشاهده نشد.

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

درصد الکتوز شیر گاوها تحت تأثیر منبع نشاسته جیتره

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

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

چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای ذرت در

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

مقایسه با جیره دارای جو یا گندم باالتر بود .مطالعات

و گازو و متسوانگوا ( )0228نیز درصد الکتوز شیر تحت

آزمایشگاهی (ساوانت 3991؛ ساوانت و همکاران )3994

تأثیر منبع نشاسته جیره قرار نگرفت .تولید الکتتوز شتیر

نشان داد که با افزایش سرعت تجزیهپذیری نشاسته در

در گاوهای تغذیه شده با جیره دارای گندم در مقایسه بتا

شکمبه ،نسبت استات و بوتیرات (پیشسازهای مورد

جیره دارای ذرت یا سیبزمینی باالتر بود ( .)P>2/22در

نیاز برای تولید چربی شیر در پستان) به پروپیونات در

آزمایش اریکسون و همکتاران ( ،)0224جیتره دارای جتو

مایع شکمبه کاهش مییابد .از طرفی مشخص شده است

غلطک خورده در مقایسه با جیره دارای سیبزمینی ختام

که بسیاری از اسیدهای چرب ترانس مانند 3883ترانس-

باعث افتزایش معنتیدار تولیتد الکتتوز شتیر در گاوهتای

 32و 3880ترانس32-سیس 30-تولید چربی شیر در

شیرده شد که با نتایج آزمایش حاضتر مطابقتت داشتت.

بافت پستان را مهار میکنند و این اسیدهای چرب تحت

افزایش در تولید الکتوز در شیر گاوهای تغذیته شتده بتا

شرایط اسیدی در شکمبه تولید میشوند (گریناری و

جیره دارای گندم را میتوان به افزایش در تولید شیر این

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

گاوها ارتباط داد.

اسیدهای چرب ترانس در چربی شیر اندازهگیری نشد

در کل نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت مجموع

اما غلظت آنها در پالسمای گاوهای تغذیه شده با

اسیدهای چرب غیراشباع در پالسمای گاوهای تغذیه

جیرههای دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا

شده با جیرههای دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا

سیبزمینی به طور عددی باالتر بود که نشان از تولید

سیبزمینی به طور معنیداری باالتر و غلظت مجموع

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

اسیدهای چرب اشباع به طور عددی پایینتر بود .لذا

منبع نشاسته جیره بر درصد پروتئین شیر اثری نداشتت

میتوان نتیجه گرفت که نشاسته گندم یا جو به دلیل

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

تجزیهپذیری شکمبهای بیشتر در مقایسه با ذرت یا

مقایسه با جیره دارای سیب زمینی تولید روزانه پتروتئین

سیبزمینی ،با کاهش  pHمایع شکمبه و مهار هیدروژنه

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

شدن میکروبی اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه،

خام کمتر در تیمار حاوی سیبزمینتی بتر متیگتردد .در

باعث عبور بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع از شکمبه و

مطالعه کابریتا و همکاران ( ،)0229خراسانی و همکتاران

انتقال آنها به پالسما میشود که میتواند در بهبود

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

الگوی اسیدهای چرب شیر و بافتهای نشخوارکنندگان

نتایج آزمایش حاضر ،درصد پروتئین شیر گاوهتا تحتت

تأثیر داشته باشد.

تأثیر منبع نشاسته جیره قرار نگرفت .در آزمایش گازو و
متسوانگوا ( ،)0228درصد پروتئین شتیر گاوهتای تغذیته
شتتده بتتا جیتتره دارای ذرت در مقایستته بتتا جیتتره دارای
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 مصرف ماده خشک و تولید و ترکیب شیر گاوهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی-4 جدول
منبع نشاسته جیره
3

SEM

سیبزمینی

ذرت

جو

گندم

2/22

2/31

38/92

38/12

38/13

39/22

)مصرف ماده خشک (کیلوگرم در روز

>2/23

2/04

80/32c

88/92b

84/04b

82/34a

)تولید شیر خام (کیلوگرم در روز

2/20

2/23

08/38b

83/21a

09/23ab

82/93a

2/24

b

82/11

a

88/89

ab

a

2/24

2/29

8/38

b

a

8/48

b

2/28

2/28

3/23

2/48

2/22

2/20

P-value

2/20

80/20

صفات اندازهگیری شده

 چربی درصد (کیلوگرم در4 تولید شیر تصحیح شده برای
)روز

88/82

)تولید شیر تصحیح شده برای انرژی (کیلوگرم در روز

8/29

b

8/30

)چربی شیر (درصد

3/31

3/22

3/33

)تولید چربی شیر (کیلوگرم در روز

8/24

8/34

8/32

8/28

)پروتئین شیر (درصد

2/20

2/98

b

a

3/23

a

3/23

a

3/28

)تولید پروتئین شیر (کیلوگرم در روز

2/28

2/24

4/82

4/43

4/24

4/40

)الکتوز شیر (درصد

>2/23

2/20

3/42c

3/22b

3/22ab

3/32a

)تولید الکتوز شیر (کیلوگرم در روز

. درصد تفاوت معنیداری دارند2  میانگینهایی که در یک ردیف دارای حرف مشترک نیستند در سطحc ،b ،a
 اشتباه معیار کل میانگینها-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

