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ABSTRACT
Background and objectives :Increasing glucose supply in the small
intestine may be effective in improving the physiological status of dairy
cows, and it is hypothesized that glucose supply in the small intestine
increases whole body glucose supply and then improves the liver function
of dairy cows during the early lactation. The aim of the present experiment
is to produce a Rumen-Protected Glucose product and evaluation its effects
on milk production and dry matter intake of fresh Holstein dairy cows.
Materials and methods: In this study, the matrix and true encapsulation
method was used to produce Rumen-Protected Glucose. Hydrogenated fat
was used as the matrix for matrix encapsulation. For the true encapsulation
coating method, the dextrose powder was first converted into 1-3 mm
granules and then completely coated. In order to evaluate the rumen
degradability of encapsulated glucose, three cows with ruminal cannula
were used. In order to investigate the effects of produced Rumen-Protected
Glucose, 16 fresh cows were used in a completely randomized design with
two treatments and 8 cows in each treatment. The diets of both treatments
were exactly the same, except that the cows in the Rumen-Protected
Glucose treatment received 600 g of Rumen-Protected Glucose daily as top
dressed, and the cows in the control treatment received the same amount of
coating material and dextrose. Rumen-Protected Glucose was fed from day
4 to 30 after calving. The cows were kept in individual boxes and milk
production and dry matter intake were recorded daily.
Results: Matrix encapsulation failed to adequately protect glucose from
rumen degradation. Using the true encapsulation method, a RumenProtected Glucose source with suitable degradation resistance
(approximately 50% passing) and high intestinal digestibility (95%
intestinal digestion) with a ratio of 70% active ingredient and 30% coating
material was produced. Feeding 600 g of Rumen-Protected Glucose had no
significant effect on dry matter intake (17.76 kg/day in Rumen-Protected
Glucose treatment and 17.43 kg/day in control treatment; P>0.48) and milk
production (33.58 kg/day in Rumen-Protected Glucose treatment and 33.95
kg/day in control treatment; P>0.78). The effect of time on milk production
was significant in both treatments (P< 0.005). However, the effect of time
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on dry matter consumption was not significant (P>0.31). Milk fat was
increased in cows that received Rumen-Protected Glucose (4.94% in
Rumen-Protected Glucose treatment and 4.29% in the control treatment,
P< 0.033).
Conclusion: A source of Rumen-Protected Glucose with suitable
degradation resistance (about 50% passing) and high intestinal digestibility
(95% intestinal digestion) was produced. Feeding of Rumen-Protected
Glucose to fresh dairy cows improved their glycogenic status and reduced
nutrient transfer for milk production.
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پوشینهدارسازی گلوکز و ارزیابی اثر آن بر مصرف ماده خشک و
تولید شیر گاوهای تازهزای هلشتاین
رضا کریمی ،1آرمین توحیدی* ،2مهدی گنج خانلو ،3سپیده خویی ،4حمید قاسم زاده

نوا5

 .1دانشجوی دکتری گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .2اس تاد گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،رایانامهatowhidi@ut.ac.ir :
 .3دانشیار گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .4استاد ،بخش شیمی پلیمر ،دانشکده شیمی ،دانشگاه تهران ،تهران
 .5دانشیار ،گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله:

سابقه و هدف :افزایش گلوکز در روده کوچک ممکن است برای بهبود وضععیت فیزیولعوژیکی گاوهعای

مقاله کامل علمی -پژوهشی

شیری مؤثر باشد و چنین فرض میشود که تأمین گلوکز در پساشکمبه سبب افعزایش تعأمین گلعوکز کعل
بدن میشود و سپس عملکرد کبد گاوهای شیری را در طی دورهی انتقال بهبود میدهعد .هعد

تاریخ دریافت1400/10/12 :
تاریخ ویرایش1400/12/21 :
تاریخ پذیرش1400/12/22 :

حاضر ساخت یک منبع گلوکز عبوری و ارزیابی اثر آن بر تولید شیر ،ترکیب شیر و مصر

آزمعایش

معاده خشعک

گاو شیری تازهزا است.
مواد و روشها :در این پژوهش از روش پوشینهدارسازی ماتریکسی و حقیقی برای تولید گلوکز عبعوری
استفاده گردید .برای پوشینهدارسازی ماتریکسی ،چربی هیدروژنه شده بعهعنعوان معاتریکس مورداسعتفاده

واژههای کلیدی:

قرار گرفت .برای روش پوشینهدارسازی حقیقی ابتدا پودر دکستروز به گرانولهای  3-1میلیمتری تبعدیل

پوشینه دارسازی

گردید و سپس بهطور کامل پوششدار شد .بهمنظور بررسی میزان مقاومت گلوکز پوششدار شعده ،از سعه

گاو تازه زا

رأس گاو دارای کانوالی شکمبهای استفاده شد .بهمنظور بررسی اثر گلوکز عبعوری تولیدشعده از  16رأس

گلوکز

گاو تازه زایمان کرده در قالب طرح کامالً تصادفی با دو تیمار  8رأسی استفاده شعد .ییعره هعر دو تیمعار
کامالً یکسان بود با این تفاوت که گاوهای تیمار گلوکز عبوری ،بهصورت سرک روزانه  600گرم گلعوکز
عبوری دریافت میکردند و گاوهای تیمعار شعاهد بعه مقعدار مشعابه معواد پوشعش و دکسعتروز دریافعت
مینمودند .گلوکز عبوری از روز  4تا  30بعد از زایش تغذیه شد .گاوهعا در یایگعاه انفعرادی نگهعداری
میشدند و رکورد تولید شیر و مصر

ماده خشک بهطور روزانه ثبت شد.

یافتهها :پوشینهدارسازی ماتریکسی نتوانست بهصورت قابل قبولی از گلعوکز در برابعر تجزیعه شعکمبهای
محافظت کند .اما با استفاده از روش پوشینهدارسازی حقیقی یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیعه
مناسب (حدود  50درصد عبوری) و قابلیت هضم رودهای باال ( 95درصعد هضعم رودهای) بعا نسعبت 70
درصد ماده موثره و  30درصد پوشش تولید شد .تغذیه مقدار  600گرم گلوکز عبوری تأثیر معنیداری بعر
مصر

ماده خشک ( 17/76کیلوگرم در روز در تیمار گلوکز عبوری و  17/43کیلوگرم در روز در تیمعار

کنترل؛  )P<0/48و مقدار تولید شیر ( 31/64کیلوگرم در روز در تیمار گلوکز عبعوری و  32/87کیلعوگرم
در روز در تیمعار کنتعرل؛  ) P<0/78نداشعت .اثعر زمعان بعر تولیعد شعیر در هعر دو تیمعار معنعیدار بعود
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ماده خشک معنیدار نبود ( .)P<0/31چربی شیر در گاوهعای کعه

( ،)P<0/005اما ،تأثیر زمان بر مصر

گلوکز عبوری دریافت کرده بودند افزایش معنیدار نشعان داد ( 4/94درصعد در تیمعار گلعوکز عبعوری و
 4/29درصد در تیمار کنترل.)P<0/033 ،
نتیجهگیری :یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیه مناسعب (حعدود  50درصعد عبعوری) و قابلیعت
هضم رودهای باال ( 95درصد هضعم روده ای) تولیعد شعد .تغذیعه ایعن محصعول سعبب بهبعود وضععیت
گلوکوژنیک گاو و کاهش انتقال مواد مغذی برای تولید شیر شد.

استناد :کریمی ،ر ،.توحیدی ،آ ،.گنج خانلو ،م ،.خویی ،س ،.قاسمزاده نوا ،ح .)1401( .پوشینهدارسازی گلوکز و ارزیابی اثر آن
بر مصر

ماده خشک و تولید شیر گاوهای تازهزای هلشتاین .پژوهش در نشخوارکنندگان.31-46 ،)2( 10 ،
DOI: 10.22069/ejrr.2022.19801.1827

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقدمه

© نویسندگان.

افزایش یعذب مسعتقیم گلعوکز از رودههعا را در پعی

گلوکز یک مولکول حیات بعرای همعهی گونعههعا

خواهد داشت) افعزایش یابعد ( .)14بعه دلیعل تخمیعر

میباشد ،اما با گاوهای شیری شعیرده ارتبعاو ویعژهای

شکمبهای اکثر قندهای محلول و نشاستههعا در ییعره-

دارد ،چراکعععه نشعععخوارکنندگان تقریبعععاً فقععع بعععه

های کم نشاسته در شکمبه به اسعیدهای چعرب فعرار

گلوکونئوژنز کبدی ،به یای هضم کربوهیعدراتهعا و

تبدیل میشوند .بنابراین ،تقریبعاً هعی گلعوکزی بعرای

یذب مستقیم گلوکز از رودهها ،برای تأمین احتیایات

یذب به روده نمیرسد .الرسن و کریستنسن ()2009

گلوکزی خود متکی هستند ( .)3افزون بعراین ،گلعوکز

گزارش نمودند که یذب گلوکز از روده کوچک منبع

یک پعیشسعاز ضعروری بعرای سعاخت الکتعوز شعیر

کارآمدی از گلوکز برای بافتهای محیطی 1گاو شیری

میباشد .اگر محدودیت گلعوکز ویعود داشعته باشعد،

در اوایععل شععیردهی ،زمععانی کععه گلععوکز در  29روز

انتظار میرود افعزایش نعر تولیعد گلعوکز منجعر بعه

نخست بعد زایش به شیردان تزریق شد ،فراهم میکند

افزایش تولید شیر شود ( .)12برای هر کیلوگرم تولیعد

( .)15افزون بر این ریگوت و همکاران ( )2002نشان

شیر 72 ،گرم گلوکز موردنیعاز اسعت ( )4و اکثعر ایعن

دادند که تأمین گلوکز دئودنومی نر تظاهر گلوکز کل

گلوکز مستقیماً برای تولید قند الکتوز شیر مورداستفاده

بدن ،2استفاده پستان از گلوکز و تولید شیر را افعزایش

قرار میگیرد ( .)18گاو شیری اوایل زایمان روزانه 50

میدهد ( .)23بر اساس پژوهشهای پیشعین افعزایش

تا  100کیلوگرم شیر تولید میکند؛ بنابراین گاو به 3/6

گلععوکز در روده کوچععک ممکععن اسععت بععرای بهبععود

تا  7/2کیلوگرم گلوکز برای این مقدار تولید شیر نیعاز

وضعیت فیزیولوژیکی گاوهعای شعیری معؤثر باشعد و

دارد ( .)18حدود  85درصد از احتیایات گلوکز گعاو

چنین فرض میشود که تعأمین گلعوکز در پساشعکمبه

در اوایل شیردهی میتواند از خعوراک تعأمین شعود و

سبب افزایش تأمین گلوکز کل بدن میشعود و سعپس

گععاو روزانععه حععداقل  500گععرم گلععوکز کمبععود دارد

عملکرد کبد گاوهای شیری را در طعی دورهی انتقعال

( .)17،4نر تولید گلوکز میتواند یا از طریق افعزایش

بهبود میدهد .در آزمایشهای مختلفی که ارتباو بعین

گلوکونئععوژنز کبععدی (بععا افععزایش تولیععد پروپیونععات
شکمبهای که مهمترین پیشساز گلعوکز هسعت) یعا از

1. Peripheral tissues

طریععق افععزایش فراهمععی پساشععکمبهای گلععوکز (کععه

2. Whole-body rate of GLC appearance
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احتمال آبستنی گاوها با غلظت گلوکز خون را بررسی

صنعت خوراک دام 4استفاده از پوشینهدارسازی نزدیک

کردهاند ،عمدتاً نشان دادهاند که سطح گلوکز خعون در

به دو دهه است که واردشده است (.)7
بنابراین هد

 30روز نخست پس از زایمان با احتمال آبستنی آنهعا

از انجام ایعن مطالععه سعاخت یعک

در زمان تلقیح ارتباو مثبعت دارد ،و از روز  30تعا 60

منبع گلوکز عبوری به منظور تأمین گلوکز در دسعترس

بعد از زایمان و در روزهعای قبعل از زایمعان ارتبعاطی

در روده و ارزیابی اثر آن بر تولید شیر و تولیدمثل گاو

بین گلوکز خون و آبستنی ویعود نعدارد (،10 ،9 ،21

شیری تازهزا است .هد

دیگر این پعژوهش دسعتیابی

.)18

به دانش فنی پوشینهدارسازی مواد مغذی و ابداع یعک

پوشینهدارسازی 1به معنای پوشاندن ایزای غذایی،

روش یدید است.

مواد مغذی باکتریها ،آنزیمها یا داروها با پوشینههعای
مواد و روشها

(کپسولهای) کوچک است ( .)7ذرات یامد ،مایععات
یا گازها را میتعوان پوشعینهدار (کپسعوله) نمعود .ایعن

این پژوهش در دو مرحله یداگانه و مرتب با هم

فراینععد شعامل کععاربرد پوشععش روی مععواد مغععذی یععا

انجام گرفت .در مرحله نخست ،نمونه گلوکز عبعوری

ترکیبات دیگر برای کنتعرل بعرهمکنش آنهعا بعا یعک

مورد تائید ساخته شد و در مرحلعه بععد ایعن گلعوکز

محی خاص است .در پوشعینهدارسعازی سعدی میعان

عبوری در آزمایش مزرعهای به گاوها تغذیه گردیعد و

یزء فعال 2و محی ایجاد میشود .این پوشش یا سعد

آثععار آن موردمطالعععه قععرار گرفععت .ایععن آزمععون در

برای نگهداری نامحدود یزء فععال نمعیباشعد؛ بلکعه

اردیبهشت  1400در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه

بهگونهای طراحی میشود که یزء فعال را در محیطعی

علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیععی دانشعگاه

محافظت و در محی دیگر از پیش تعیعینشعده ،رهعا

تهران واقع در محمدشهر کرج آغعاز شعد و شعد و در

شود .سعرعت و زمعان رهعایش از طریعق ضعخامت و

شععهریور  1400بععه پایععان رسععید .در ایععن پععژوهش

ترکیب پوشش قابل کنترل است .از این طریق میتوان

دکستروز پودری (تولیدشده توس شعرکت دکسعتروز

رهایش یک ماده را کنترل نمود و بنابراین میتعوان آن

ایران) بهعنوان یعک ترکیعب خعالل گلعوکز انتخعاب

را به ناحیه خاصی از دستگاه گوارش رسعاند .صعنعت

گردیععد و بععرای تولیععد گلععوکز عبععوری دو روش

غذایی 3از پوشینه دارسازی برای پنهعان کعردن بوهعا و

پوشینهدارسازی ماتریکسی و پوشینهدارسازی حقیقعی

مععزههععا ،یلععوگیری از اکسیداسععیون و یلععوگیری از

یهت پوشینهدارسعازی دکسعتروز معورد آزمعون قعرار

تجزیه میکروبی موادمغذی اسعتفاده معیکنعد .صعنعت

گرفت.
در ابتععدا تععا گلععوکز عبععوری بععا اسععتفاده از روش

داروسازی از پوشینهدارسازی برای رساندن داروها بعه

پوشععینهدارسععازی

نواحی خاصی از دستگاه گوارش استفاده میکننعد .در

ماتریکسععی5

تولیععد گردیععد (.)24

ماتریکس مورد استفاده در ایعن پعژوهش بعرای تولیعد
گلععوکز عبععوری چربععی هیدروژنععه شععده اسععت.
1. Encapsulation

پوشینهدارسعازی ماتریکسعی بعه ایعن صعورت انجعام

[واژه های مصوّب فرهنگستان ،علوم و فنّاوری غذا] روشعی

گرفت که ابتدا  50گرم از روغن هیدروژنعه در دمعای

که در آن ترکیبات حساس مواد غذایی با معواد محعافپ پوشعانده
میشوند.
2. Active ingredient

4. Animal feed industry
5. Matrix encapsulation

3. Food industry
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 80دریه سانتیگراد کامالً ذوب گردید ،سپس به ایعن
روغن ذوب شده بعهآرامعی  50گعرم پعودر دکسعتروز
اضافه شد و همزمان با افزودن دکستروز عمل هم زدن
نیز انجام میشد .پس از افزودن تمعام پعودر معوردنظر
چند دقیقه هم زدن ادامه یافعت و پعس از اطمینعان از
اختالو کامل روغن و دکستروز ایازه داده شد تا دمعا
کاهش یابد و روغن سرد شود و به دمای اتاق برسعد.
بعد از سرد شدن نمونه مخلعوو روغعن و چربعی بعا
دست خرد گردید تعا انعدازه ذرات آن بعه کمتعر از 3
میلیمتر کاهش یابد .پس از تولید نمونعههعای گلعوکز
عبععوری بعععه روش پوشععینهدارسعععازی ماتریکسعععی،
نمونههای تولیدشده برای آزمون شکمبهای با اسعتفاده
از سه رأس گاو ماده خشک فیستوالدار مورد اسعتفاده
قرار گرفتند.
بععرای گرانععول کععردن پععودر دکسععتروز از روش
گرانول مرطوب استفاده شد و گرانعولی بعا قطعر 3-1
میلیمتر تهیعه شعد ( .)1بعرای تولیعد گلعوکز عبعوری
بهروش پوشینهدارسازی حقیقی از دستگاه بستر سعیال
استفاده شد .ابتدا انواع فرموالسیون پوشش تهیعه شعد.
ایععزای تشععکیل دهنععده فرموالسععیون پوشععش شععامل
مونوگلیسرین استئارات ،گلیسرین ،کعوپلیمر (در حعال
ثبت اختراع) و چربی هیدروژنعه شعده هسعتند .انعواع
مختلف فرموالسیون با نعامهعای  B ،H ،A ،C ،F ،Gو
 Dبعا نسععبتهععای مختلعف از ایععزای تشععکیلدهنععده
طراحی شد .سعپس پوشعش تهیعهشعده بعا اسعتفاده از
دستگاه بستر سیال روی گرانعولهعای گلعوکز افشعانه
گردید .پسازاین که نمونههعای تولیعد شعدند ،توسع
آزمععون شععکمبهای مععورد آزمععایش مقاومععت در برابععر
گوارش میکروبعی قعرار گرفتنعد .پعس از یعک نوبعت
آزمعععععون اولیعععععه همعععععه انعععععواع پوشعععععش (
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G

شکم دوم ،یک رأس گاو شکم سعوم و دو رأس گعاو

یدول  )3مشخل گردید کعه پوشعش فرمعول

بیشترین میزان عبوری بودن را دارد .بعه همعین دلیعل،

شکم اول قرار داشت؛ به ایعن ترتیعب میعانگین شعکم

بهمنظور بررسی تکرارپذیر بودن تولید و بررسی دقیق-

زایش هر دو تیمار یکسان ( )1/75بود .ییره آزمایشی

تر گلوکز عبعوری بعا فرمعول پوشعش  ،Gایعن نمونعه

دریافتی هر دو گروه یکسان بود؛ فق گاوهعای گعروه

مجدد ساختهشده و با تعداد ساعات بیشتری با استفاده

گلوکز عبوری بهصورت سرک گلوکز عبوری دریافعت

از گاوهععای فیسععتوالدار تحععت آزمععایش انکوباسععیون

میکردند و گاوهای گروه شاهد دقیقاً به همعان مقعدار

شکمبهای قرار گرفت.

دکسععتروز و پوشععش  Gدریافععت مععینمودنععد .ییععره
دریافتی گاوهای هر دو گروه و آنالیز مواد مغذی آنها

قابلیععت هضععم روده توس ع تععوزین  0/8گععرم از

در

باقیمانده گلوکز عبوری پس از انکوباسیون شعکمبهای
داخل کیسههای نایلونی  10 × 5سعانتیمتعر بعا انعدازه

جدول  1آمده است .پعسازاینکعه گاوهعا در صعبح

منافذ  50 ± 15میکرون اندازهگیری شد .کیسعههعا در

روز  4بعععد از زایمععان وارد بععاکس انفععرادی شععدند و

محلول پپسین و هیدروکلراید ( 100میلیگرم پپسین و

تغذیه ییرههای آزمایشی شعروع شعد ،مصعر

معاده

 0/01میلیگرم هیدروکلراید) به مدت  2ساعت در 39

خشک روزانه هر گاو نیز اندازهگیری معیشعد .مقعدار

دریععه سععانتی گععراد در حمععام آب متحععرک بععرای

تولیععد شععیر در طععی روزهععای شععیردهی  4تععا 30

شععبیهسععازی هضععم شععیردان انکوبععه شععد .بعععد از

اندازهگیری شد .نمونههای شیر بهصعورت هفتگعی در

انکوباسیون ،کیسهها بعا آب مقطعر شستشعو داده و در

بعازه تعیععینشعده و در روز نمونععهگیعری از دو نوبععت

شرای شبیهسعازیشعده بعا روده قعرار داده معیشعود.

شیردهی یمعآوری شعد و بعرای آنعالیز ترکیعب شعیر

کیسهها حدود  8ساعت بعد از گذاشتن خارج شعدند.

استفاده شد .نمونه خون در لوله ونویکت دارای اتیلن

کیسههای یمعآوریشده بالفاصله با آب سعرد شسعته

دی آمین تترا استیک اسید و از سیاهرگ دم گرفته شد.

شده و در آون خشک میگردید .پس از خشککعردن،

بععیدرنععپ پععس از خععونگیععری ،نمونععه پالسععما بععا

کیسهها وزن شدند .درصعد قابلیعت هضعم رودهای بعا

سانتریفیوژ  3000دور در دقیقه به مدت  15دقیقه یدا

فرمول وزن خالل باقیمانده در کیسعههعا تقسعیم بعر

و در دمای  -20دریه سانتیگراد نگهداری شد .سپس

وزن نمونه ریخته شده درون کیسهها ضربدر  100به

نمونههای خون برای اندازهگیری گلوکز خون اسعتفاده

دست میآید .پعس از ایعن کعه در مرحلعه قبعل پعودر

شدند .در این پژوهش دادههعا در قالعب طعرح کعامالً

دکستروز به گرانول تبدیل شد و سپس بهترین پوشش

تصادفی و با استفاده از  Proc Mixedنرمافعزار

برای پوشینهدارسازی حقیقی گرانولها به دست آمعد،

 9.2واکاوی شدند.

SAS

Yij= µ + Ti + Aj+ TiAj+ eijk

 150کیلععوگرم گلععوکز عبععوری مطععابق بععا روشهععای

 Yijنشاندهنده هر مشاهده (هر داده) در آزمعایش،

بهدستآمده تولید شد و به گاوها تغذیه گردید.

μ

میانگین کل یامعه Ti ،اثر تیمار Aj ،اثر زمان TiAj ،اثر

در این آزمایش  16رأس گاو تازهزا (روز  4تعا 30

متقابل تیمار در زمان eijk ،اشتباه آزمایش.

بعد از زایش) در قالب  2تیمار ( 8رأس در هر تیمعار)
موردمطالعه قعرار گرفتنعد .در هعر تیمعار  5رأس گعاو

جدول  -1اجزای تشکیلدهنده و ترکیب شیمیایی جیرهها (برحسب درصد در ماده خشک)
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Table 1- Ingredients (% of dry matter) and chemical composition of basal diets

ایزای ییره

)(Ingredients

گلوکز عبوری (درصد)

شاهد (درصد)

گلوکز عبوری

Rumen-Protected Glucos

Rumen-Protected Glucose
2.8

Control
0.0

گلوکز+پوشش

Dextrose+Coat

0.0

2.8

یونجه

Alfalfa

21.9

21.9

سیالژ ذرت

Corn silage

17.6

17.6

ذرت

Corn

21.1

21.1

یو

Barley

9.5

9.5

کنجاله سویا

Soybean meal

6.9

6.9

تفاله چغندرقند

Sugar beet pulp

5.9

5.9

تخم پنبه

Cottonseed

5.0

5.0

سبوس گندم

Wheat bran

3.6

3.6

گلوتن ذرت

Corn gluten

2.1

2.1

یوششیرین

Sodium bicarbonate
Vitamin and mineral
suplement
Zeolite

1.0

1.0

0.7

0.7

0.6

0.6

دی کلسیم فسفات

Dicalcium phosphate

0.4

0.4

اکسید منیزیم

Magnesium Oxid

0.2

0.2

کربنات کلسیم

Calcium carbonate

0.2

0.2

توکسین بایندر

Toxin binder

0.2

0.2

نمک

Salt

0.1

0.1

مکمل معدنی ویتامینی

*

زئولیت

آنالیز مواد مغذی ())Chemical analysis (% DM
انرژی خالل شیردهی

)NEL (Mcal/kg

1.65

1.65

پروتئین خام

Crud protein

16.00

16.00

عصاره اتری

Ether extracte

4.70

4.70

نشاسته

Starch

26.2

26.2

دیواره سلولی

NDF

31.00

31.00

دیواره سلولی فاقد همی سلولز

ADF

15.00

15.00

خاکستر

Ash

7.71

7.71

کلسیم

Ca

0.73

0.73

فسفر

P

0.43

0.43

*حاوی  ،0/001 ،0/1 ،3 ،2 ،0/3 ،3 ،71 ،96 ،196و  3گرم در کیلوگرم به ترتیب از کلسیم ،فسفر ،سدیم ،منیزیم ،آهن ،مس ،منگنز ،روی ،کبالت ،ید ،سلنیم،
آنتیاکسیدانت ،ویتامین 500000( Aواحد بینالمللی) ،ویتامین  100000( Dواحد بینالمللی) ویتامین  100( Eمیلیگرم) بود.
*Cntaining 196, 96, 71, 3, 0.3, 2, 3, 0.1, 0.001 and 3 g /kg, calcium, phosphorus, sodium, magnesium, iron, copper,
)manganese, zinc, cobalt, iodine and antioxidants respectively; Vitamin A (500000 IU) vitamin D (100000 IU
)vitamin E (100 mg

نتایج و بحث

نتایج شکمبه گذاری نمونعههعای گلعوکز عبعوری
تولیدشععده بععهروش پوشععینهدارسععازی ماتریکسععی در
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یدول  2شده است .بعد از  6سعاعت از گذاشعتن

تشکیلدهنده ترکیب تنها دکستروز و چربی هیدروژنعه

نمونهها در شکمبه 38/23 ،درصد وزن اولیعه نمونعهی

بودند ،بنابراین نمونهی باقیمانده گلوکز عبوری بعد از

درون کیسه ،تجزیه نشده و در کیسه باقیمانعده بودنعد

انکوباسیون در محی شکمبه ،درواقع مخلعوو گلعوکز

(یععدول  .)2بععا تویععه بععه اینکععه در ایععن روش مععواد

و چربعععی هیدروژنعععه اسعععت .همعععانگونعععه کعععه
یدول  2گزارش شده است )ستون :مقعدار چربعی
در نمونعععععععععععه بعععععععععععاقیمانعععععععععععده در
ماتریکسی نتوانست بهصورت قابل قبولی از گلوکز در

یدول  (2اکثر وزن نمونه باقیمانده در کیسه بععد

برابععر تجزیععه شععکمبهای محافظععت کنععد و آنرععه در

از شکمبه گذاری را چربی تشعکیل معیدهعد و سعهم

کیسهها بعد از برداشعتن آنهعا از شعکمبه بعاقیمانعده

انععدک آن گلععوکز مععیباش عد .روش پوشععینهدارسععازی

است ،عمدتاً چربی میباشد.

جدول  -2نتایج انکوباسیون شکمبهای گلوکز عبوری تولید شده به روش پوشینهدارسازی ماتریکسی
Table 2- Rumen incubation results of Rumen-protected glucose produced by matrix encapsulation method
میانگین گلوکز خالل
مقدار پوشش در نمونه
مقدار گلوکز در نمونه
ساعات انکوباسیون در
میانگین عدم تجزیه در
عبوری ()%
تجزیه نشده ()%
تجزیه نشده ()%
شکمبه
شکمبه (عبوری) ()%
)Net bypassed
(coat content of
)(Glucose content of )Average bypass %
(reumen incubation
)bypassed sample %) bypassed sample %
)Time, h
)glucose %
2

44.04

15.00

85.00

7.50

4

44.22

13.00

87.00

4.00

6

38.23

7.00

93.00

2.53

8

36.37

4.80

95.00

2.08

بعد از یک دور آزمایش اولیه مشخل گردید فرمول
پوشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععش ( G
یععدول  )3بیشععتری کععارایی را در برابععر تجزیععه در

این پوشش تهیه گردیعد و دوبعاره بعا تکعرار بیشعتر و در

شکمبه دارد .بهمنظور اطمینان بیشتر از کعارایی فرمعول G

ساعتهای بیشتر مورد آزمایش تجزیهی شعکمبهای قعرار

در برابععر گععوارش شععکمبهای و تکرارپععذیر بععودن تولیععد

گرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت (

گلوکز عبوری با این پوشش ،مجدد یعک نمونعه دیگعر از
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یععععععدول  .)4همععععععانگونععععععه کععععععه در
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گلوکز عبوری در شکمبه گاوها 43/4 ،درصد نمونه اولیعه

یدول  4نشان دادهشده اسعت ،پعس از گذشعت 16

درون کیسهها هنوز در کیسهها هضم نشدهاند.

ساعت از زمان انکوباسعیون کیسعههعای نعایلونی حعاوی

همعععععععععععانگونعععععععععععه کعععععععععععه در
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کیسههای نایلونی باقیمانده اند .از این مقدار باقیمانعده

یدول  4مشاهده میشود ،تولیعد
گلوکز عبوری با پوشش  Gموفقیت آمیعز بعوده اسعت.

درون کیسه  85درصد آن گلوکز است و  15درصد آن

نمونععههععای تولیدشععده بععا ایععن روش در عععرض 4/5

پوشش روی گرانولهای گلعوکز معیباشعند .بنعابراین

ساعت  40درصد در شکمبه هضم شدند؛ امعا بععد از

مشخل گردید که این مطالعه در تولید گلوکز عبوری

آن با سرعت کمتری تجزیه شدند .برای مثال مشعاهده

از شکمبه موفق بوده است .گلوکز عبوری بعاقیمانعده

میشود که  12ساعت بعد از قرار دادن نمونعه گلعوکز

در کیسعععععععععععههعععععععععععای نعععععععععععایلونی

عبوری در شعکمبه 47/4 ،درصعد نمونعه هنعوز درون
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یععدول  4بععرای انجععام آزمععون قابلععت هضععم رودهای

گلوکز عبوری باقیمانده در کیسههای نایلونی بعیش از

مورداستفاده قرار گرفتند .نتایج این آزمون نشان داد که

 95درصد در روده هضم خواهند شد.

جدول -3انکوباسیون شکمبهای گلوکز عبوری تولیدشده به روش پوشینهدارسازی حقیقی با انواع مختلف پوشش دهی به مددت  6 ،3و
 12ساعت
Table 3- Rumen incubation results of Rumen-protected glucose produced by true encapsulation method with
different coating formulation
میانگین مقدار عبوری نمونه اولیه (*)%
نوع فرموالسیون پوشش دهی
ساعات ماندن در شکمبه
))Average bypass %
)(Coating Formulation
)(rumen incubation time
4.50 a
A
a
9.80
B
 3ساعت ماندن در شکمبه
)(3 hours rumen incubation

 6ساعت ماندن در شکمبه
)(6 hours rumen incubation

 12ساعت ماندن در شکمبه
)(12 hours rumen incubation

حرو

C

a

3.00

D

a

8.60

G

85.70 b

F

6.30 a

H

6.70 a

A

a

3.80

B

a

6.00

C

a

2.50

D

a

7.30

G

74.90 b

F

3.70 a

H

4.40 a

A

a

2.20

B

a

3.90

C

a

2.10

D

a

5.50

65.90 b

G
F

a

3.40

H

a

2.50

باالنویس انگلیسی مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد است.
Different English lowercase letters shows a significant difference at the 5% level.

پس طی مرحله نخست آزمایش مشعخل گردیعد

روزانه  600گرم گلوکز پوششدار دریافت کردنعد کعه

که فرمعول پوشعش  Gبهتعرین کعارایی را هعم ازنظعر

بر اساس آزمایشهای مرحله قبلی پیشبینی معیشعود

مقاومت قابلقبول به تجزیه شدن در شعکمبه (حعدود

که  250گرم گلعوکز خعالل در روده فعراهم نماینعد.

 50درصد عبوری) و هم گوارشپذیری بعاال (بعیش از

تیمععار شععاهد نیععز گرانععولهععای گلععوکز و پوشععش را

 95درصد) در روده دارد .بنابراین از این محصعول بعه

دریافت کردند .نتایج تغذیه گلوکز عبوری در یدول-

مقدار موردنیاز برای تغذیه به  8رأس گاو تازه (تیمعار

ها و شکلها در زیر آورده شده است.

گلوکز عبوری) تولیعد گردیعد .گعروه گلعوکز عبعوری
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 ساعت16  و12 ،6 ،4/5  که به مدتG  نتایج انکوباسیونشکمبهای گلوکز عبوری تولیدشده با پوشش-4 جدول
Table 4- Rumen incubation results of Rumen-protected glucose produced with G coating formulation in 4.5, 6,
12, 16 h incubation
میانگین عدم تجزیه
مقدار پوشش در
مقدار گلوکز در نمونه
ساعات انکوباسیون
میانگین گلوکز
نوع فرموالسیون
)در شکمبه (عبوری
)
%
(
نشده
تجزیه
نمونه
)%(
نشده
تجزیه
شکمبه
در
)%( خالل عبوری
پوششدهی
*)%(
(coat content of
(Glucose content
(reumen
)Net bypassed
(Coating
bypassed
of bypassed
incubation
)Average
Formulation)
glucose %)
sample %)
sample %)
Time, h)
bypass %)
60.0
15.0
85.0
70.6
4.5
G
50.1
15.0
85.0
59.1
9.0
G
47.4

15.0

85.0

55.8

12.0

G

43.2

15.0

85.0

51.1

16.0

G

 تأثیر گلوکز عبوری بر عملکرد تولیدی گاوهای تازهزا-5 جدول

تیمار × زمان
Treat*Time
0.16
0.57
0.52

Table 5- Effect of rumen protected glucos on the milk yield of fresh cows
تیمار
P
Treatments
فراسنجه
SEM
تیمار
شاهد
گلوکز عبوری
زمان
(parameters)
Treatme
Control
RPG
Time
nt
Treatment
Treatment
)تولید شیر (کیلوگرم در روز
0.002
0.54
1.29
32.87
31.64
(Milk yield kg/day)
** چربی%3/5شیر تصحیحشده بر اساس
0.01
0.73
3.97
36.07
37.43
3.5% FCM kg/day
***شیر تصحیحشده بر اساس انرژی
0.01
0.88
3.67
35.42
35.98
)ECM kg/day)

* Rumen-Protected Glucose Treatment
**FCM = (0.4324 × milk yield (kg)) + (16.216 × milk fat (kg)) (de Souza et al., 2017)
***ECM = (12.82 × fat yield (kg)) + (7.13 × protein yield (kg)) + (0.323 × milk yield (kg)) (de Souza et al., 2017)

. مقایسه ترکیبات شیر بین گروه گلوکز عبوری و گروه شاهد-6 جدول

تیمار×زمان
Treat*Time
0.55
0.44

Table 6- Least square means for milk composition of cows fed treatment diets
تیمار
P
Treatments
فراسنجه
SEM
شاهد
گلوکز عبوری
زمان
تیمار
(parameters)
Control
RPG
Time
Treatment
*
Treatment
Treatment
)%( چربی
0.72
0.033
0.27
4.29
4.94
(Fat %)
)%( پروتئین
0.001
0.44
0.056
3.34
3.27
)Protein %)

0.55

0.097

0.037

0.1

1.30

1.54

0.64

0.15

0.074

0.167

12.97

13.50

نسبت چربی به پروتئین
)Fat to protein ratio)
)%( مواد یامد شیر

(Total solids %)
.) هستندLSM( اعداد گزارششده در یدول میانگین حداقل مربعات

The numbers reported in the table are the least squares mean (LSM).
* Rumen-Protected Glucose Treatment
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شکل  -1تغییرات تولید شیر در تیمار شاهد و گلوکز عبوری
Figure 1- Changes in milk production in control and Rumen-Protected glucose treatments

نتایج تأثیر تیمارهای آزمایشعی بعر تولیعد شعیر در

کععه در ایععن نمععودار مشععخل اسععت هععی تفععاوت

یدول  5و ترکیعب شعیر در یعدول  6گعزارششعده

معنیداری از این نظعر بعین دو تیمعار ویعود نداشعت

است .ازنظر مقدار تولید شیر ،مقدار شیر تصحیحشعده

( .)P>همرنین اثر زمان یا تیمعار در زمعان نیعز

بر اساس انرژی و شعیر تصعحیحشعده بعر اسعاس 3/5

معنیدار نبود.

درصد چربی تفاوت معنیداری بعین دو تیمعار ویعود

بهطورکلی موفق شدیم در این طرح یک محصعول

نداشت؛ بااینویود تأثیر زمان بر هر سه مقدار معنعی-

گلوکز عبوری با میزان مقدار قابل قبول عبعوری بعودن

دار بود .ازنظر مقدار شیر تصحیحشده بر اساس انرژی

(حععدود  50درصععد( و قابلیععت هضععم بععاال در روده

و شیر تصحیحشده بر اساس  3/5درصد چربعی تیمعار

(حدود  95درصد) تولید کنعیم .مشعخل گردیعد کعه

گلوکز عبوری مقادیر باالتری تولید کردند .همانگونعه

بهترین فرمول برای پوشش دهی گلوکز فرمول پوشش

که در شکل  1مشاهده میشود ،گاوهای گروه گلعوکز

 Gمیباشد .پژوهشهای مختلفعی در رابطعه بعا تعأثیر

در مقایسه با گروه شعاهد در  21روز اول مقعدار شعیر

تزریععق گلععوکز بععه قسععمتهععای مختلععف (دوازدهعه،

کمتری تولید کردنعد ،امعا شعیر آنهعا چربعی بعاالتری

شعیردان یععا وریععد) در زمععانهععای مختلععف شععیردهی

داشت و به همین دلیل مقدار تولید شیر تصعحیحشعده

(اوایل ،اواس یا اواخر) و پاسخ آن بعر مصعر

معاده

بر اساس 3/5درصد چربی در هعر دو تیمعار اخعتال

خشک و تولیعد شعیر انجعامشعده اسعت .نتعایج اکثعر

ماده خشعک از

مطالعات با نتایج مطالعه حاضر همسعو اسعت (،22 ،6

معنیدار نداشت ( .)P >0/552مصر

روز  4تا پایان روز  30بععد از زایعش کعه در یایگعاه

 .)13 ،15 ،11در اثر تغذیه گلوکز عبوری به گاوهعای

انفرادی قرار داشتند اندازهگیعری شعد .نتعایج مصعر

تازهزا بین روزهای  4تعا  30بععد از زایمعان اخعتال
معنیداری ازنظر مقدار تولید شیر مصر

ماده خشک در شکل  2گزارششده است .همانگونعه
45

ماده خشعک
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مشاهده نشد که نشان معیدهعد گلعوکز عبعوری تعأثیر

گلوکز به سیاهرگ ( )2،8و چند آزمایش پیرامون تأثیر

منفی بر خوشخوراکی ییره نداشته است (

تغذیه گلوکز عبعوری ( )16 ،25،20کعه ععدم تفعاوت

جدول  .)5مکمل کردن ییره با گلعوکز عبعوری در
این آزمایش تأثیر معنیداری بر مصعر

معاده خشعک مشعاهده کردنعد،

معنی داری در مصر

معاده خشعک

همسو بود .دلیل ایعن مغعایرتهعا بعین آزمعایشهعای

نداشت .این نتیجه با نتایج آزمایشهای پیشین که تأثیر

مختلف در مصر

ماده خشک مشعخل نیسعت ،امعا

تزریق گلوکز به صورت شعکمبهای ( )14یعا شعیردانی

شایان ذکر است که در آزمایش حاضعر هعر دو تیمعار

خعوراک را

ایزوانرژتیک و ایزونیتروژنیک بودند که ممکعن اسعت

گزارش کردند ،ناهمسو بود .بااینحال ،با چند آزمایش

موادمغععذی یععذبشععده و تنظیمععات کیمواسععموتیک

دیگعر ازیملعه در دو آزمعایش پیرامعون تعأثیر تزریعق

ماده خوراک یکسانی تجربه کرده باشند (.)19

( )15را بررسی نمودند و کاهش مصعر

مصر

شکل  -2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مصرف ماده خشک.
Figure 2- Changes in dry matter intake in the control and Rumen-Protected glucose treatments

عملکععرد تولیععد شعیر گاوهععا در ایععن آزمععایش در

اساس عدم تفاوت معنعیدار در تولیعد شعیر ،احتمعاالً

یععدول  5آورده اسععت .تغذیععه گلععوکز عبععوری تععأثیر

گاوها در این طرح با محدودیت گلوکز روبرو نبودند.

معنیدار بر تولید شیر در طی روزهای  4تا  30بععد از

از نظر ترکیعب شعیر ،گعروه گاوهعایی کعه گلعوکز

زایععش نداشععت .در بسععیاری از مطالعععاتی کععه تزریععق

عبوری دریافت کردند ،چربعی بیشعتری تولیعد کردنعد

گلوکز در مراحل مختلف شیردهی و تأثیر آن بر تولید

( 4/34درصععد گععروه گلععوکز عبععوری در برابععر 3/90

شیر بررسی نمودند ،عدم تفاوت معنعیدار بعین گعروه

درصد گروه کنتعرل .)P>0/02 ،از نظعر پعروتئین شعیر

دریافتکننده گلوکز و شاهد گزارش نمودند (،11 ،22

تفاوت معنیداری ویود نداشعت ،امعا از نظعر نسعبت

 .)6 ،15اشارهشده اسعت کعه افعزایش تولیعد شعیر در

چربی به پعروتئین و معواد یامعد شعیر بعین دو تیمعار

پاسخ به فراهمی گلوکز درزمانی مشاهده میشعود کعه

تفاوت معنیدار ویود داشت (یدول  )6و این تفاوت

محدودیت گلعوکز ویعود داشعته باشعد ،بنعابراین ،بعر

معنیدار احتماالً ناشی از باالتر بعودن چربعی شعیر در
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تغذیه این منبع گلوکز عبعوری سعبب افعزایش چربعی

 احتمعاالً علعت.گروه گاوهعای گلعوکز عبعوری اسعت

 احتماالً علت افزایش چربی شیر گروه گلوکز.شیر شد

افزایش چربی شیر گروه گلوکز عبوری پایینتعر بعودن

عبوری پایینتر بودن مقدار تولید شیر در سه هفته اول

.مقدار تولید شیر در سه هفته اول بعد از زایش اسعت

بعععد از زایععش اسععت کععه ناشععی از بهبععود وضعععیت

این کاهش مقدار تولید شیر در اوایل شعروع شعیردهی

گلوکوژنیک گاو و کعاهش انتقعال معواد مغعذی بعرای

در یک مطالعهی دیگر که به گاوها گلوکز تزریقشعده

.تولید شیر میباشد

 کعاهش مقعدار شعیر ممکعن.)15( بود مشاهده اسعت
اسععت ناشععی از بهبععود وضعععیت گلوکوژنیععک گععاو و

سپاسگزاری

.مخالفت با انتقال مواد مغذی برای تولید شیر باشد

، آذرکامان مطلوب،از شرکتهای رادین فیدار فردا
نتیجهگیری

 پیشعگام سعپند، دکستروز ایعران،داروسازی توفیقدارو
البرز و کیمیا دانش الوند که هر کدام بهنعوعی در ایعن

-در ایععن آزمععایش بععا اسععتفاده از روش پوشععینه

 همرنعین از. سپاسعگزاری معیشعود،طرح مؤثر بودند

دارسازی حقیقی یک منبع گلوکز عبوری بعا مقاومعت

دانشععگاه تهععران بععه دلیععل حمایععت مععالی تحععت

 درصد عبوری) و قابلیعت50 به تجزیه مناسب (حدود

 و صععععندوق حمایععععت از42/6/ 710801شععععماره

 درصد هضم رودهای) با نسبت95( هضم رودهای باال

.پژوهشگران و فناوران کشور سپاسگزاری میشود
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