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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 Rumen-

Protected 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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  مصرف ماده خشک و گلوکز و ارزیابی اثر آن بر یدارسازنهیپوش

 زای هلشتاینشیر گاوهای تازهتولید 
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 بیماری های تولیدمثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران دانشیار، گروه مامایی و .5
 

 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 
 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 
 12/10/1400: دریافت تاریخ

  21/12/1400 :ویرایش تاریخ

 22/12/1400: پذیرش تاریخ

 

   های کلیدی:واژه
 دارسازی ینهپوش

 زا تازه گاو

 گلوکز

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

گلعوکز کعل    نیتعأم گلوکز در پساشکمبه سبب افعزایش   نیتأمشود که مؤثر باشد و چنین فرض می شیری

آزمعایش  هعد   . دهعد ی انتقال بهبود میشود و سپس عملکرد کبد گاوهای شیری را در طی دورهبدن می

مصر  معاده خشعک    ، ترکیب شیر وثر آن بر تولید شیرساخت یک منبع گلوکز عبوری و ارزیابی احاضر 

   است.زا تازه گاو شیری
 

دارسازی ماتریکسی و حقیقی برای تولید گلوکز عبعوری  در این پژوهش از روش پوشینه ها:مواد و روش

 مورداسعتفاده عنعوان معاتریکس   دارسازی ماتریکسی، چربی هیدروژنه شده بعه استفاده گردید. برای پوشینه

متری تبعدیل  میلی 3-1های دارسازی حقیقی ابتدا پودر دکستروز به گرانولگرفت. برای روش پوشینه قرار

دار شعده، از سعه   بررسی میزان مقاومت گلوکز پوشش منظوربهدار شد. طور کامل پوششگردید و سپس به

 رأس 16از  دشعده یولتمنظور بررسی اثر گلوکز عبعوری  ای استفاده شد. بهگاو دارای کانوالی شکمبه رأس

استفاده شعد. ییعره هعر دو تیمعار      یرأس 8گاو تازه زایمان کرده در قالب طرح کامالً تصادفی با دو تیمار 

گرم گلعوکز   600صورت سرک روزانه کامالً یکسان بود با این تفاوت که گاوهای تیمار گلوکز عبوری، به

مشعابه معواد پوشعش و دکسعتروز دریافعت       بعه مقعدار  کردند و گاوهای تیمعار شعاهد   عبوری دریافت می

بعد از زایش تغذیه شد. گاوهعا در یایگعاه انفعرادی نگهعداری      30تا  4نمودند. گلوکز عبوری از روز می

 .شدروزانه ثبت  طوربهشدند و رکورد تولید شیر و مصر  ماده خشک می
 

ای گلعوکز در برابعر تجزیعه شعکمبه    صورت قابل قبولی از دارسازی ماتریکسی نتوانست بهپوشینه ها:یافته

دارسازی حقیقی یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیعه  محافظت کند. اما با استفاده از روش پوشینه

 70ای( بعا نسعبت   درصعد هضعم روده   95ای باال )درصد عبوری( و قابلیت هضم روده 50مناسب )حدود 

داری بعر  معنی ریتأثگرم گلوکز عبوری  600مقدار  درصد پوشش تولید شد. تغذیه 30درصد ماده موثره و 

 یمعار در روز در ت یلوگرمک 43/17و  یگلوکز عبور یماردر روز در ت یلوگرمک 76/17مصر  ماده خشک )

 یلعوگرم ک 87/32و  یگلوکز عبعور  یماردر روز در ت یلوگرمک 64/31( و مقدار تولید شیر )>48/0P؛ کنترل

دار بعود  ( نداشعت. اثعر زمعان بعر تولیعد شعیر در هعر دو تیمعار معنعی         >78/0P؛ کنتعرل  یمعار در روز در ت
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(005/0P< ،اما ،)زمان بر مصر  ماده خشک معنی ریتأث( 31/0دار نبودP<   چربی شیر در گاوهعای کعه .)

درصعد در تیمعار گلعوکز عبعوری و      94/4دار نشعان داد ) گلوکز عبوری دریافت کرده بودند افزایش معنی

 (. >033/0Pکنترل،  درصد در تیمار 29/4
 

درصعد عبعوری( و قابلیعت     50: یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیه مناسعب )حعدود   گیرینتیجه

ای( تولیعد شعد. تغذیعه ایعن محصعول سعبب بهبعود وضععیت         درصد هضعم روده  95ای باال )هضم روده

 برای تولید شیر شد. یمواد مغذگلوکوژنیک گاو و کاهش انتقال 
 

اثر آن  یابیگلوکز و ارز دارسازیینهپوش(. 1401) .ح ،زاده نوا، قاسم.س، یی، خو.م ،گنج خانلو .،آ ،یدیتوح.، ر ،یمیرک: استناد

 . 31-46(، 2) 10، پژوهش در نشخوارکنندگان. ینهلشتا زایتازه یگاوها یرش تولیدبر مصر  ماده خشک و 
 

                                             DOI: 10.22069/ejrr.2022.19801.1827 
                   نویسندگان. ©                  گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:               

 مقدمه

هعا  ی گونعه گلوکز یک مولکول حیات بعرای همعه  

ای باشد، اما با گاوهای شیری شعیرده ارتبعاو ویعژه   می

تقریبعععاً فقععع  بعععه  دارد، چراکعععه نشعععخوارکنندگان 

هعا و  گلوکونئوژنز کبدی، به یای هضم کربوهیعدرات 

احتیایات  نیتأمها، برای یذب مستقیم گلوکز از روده

. افزون بعراین، گلعوکز   (3) تندگلوکزی خود متکی هس

ز ضعروری بعرای سعاخت الکتعوز شعیر      سعا یک پعیش 

اگر محدودیت گلعوکز ویعود داشعته باشعد،      باشد.می

کز منجعر بعه   ش نعر  تولیعد گلعو   رود افعزای انتظار می

برای هر کیلوگرم تولیعد  . (12) دافزایش تولید شیر شو

و اکثعر ایعن    (4) اسعت  ازیع موردنگرم گلوکز  72شیر، 

 مورداستفادهگلوکز مستقیماً برای تولید قند الکتوز شیر 

 50 روزانه گاو شیری اوایل زایمان .(18) گیردقرار می

 6/3؛ بنابراین گاو به کندکیلوگرم شیر تولید می 100تا 

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

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

شعود و   نیتعأم تواند از خعوراک  اوایل شیردهی میدر 

 گععرم گلععوکز کمبععود دارد 500گععاو روزانععه حععداقل 

ش تواند یا از طریق افعزای نر  تولید گلوکز می. (17،4)

گلوکونئععوژنز کبععدی )بععا افععزایش تولیععد پروپیونععات  

از  ساز گلعوکز هسعت( یعا   پیش نیترمهمای که شکمبه

ای گلععوکز )کععه طریععق افععزایش فراهمععی پساشععکمبه

هعا را در پعی   افزایش یعذب مسعتقیم گلعوکز از روده   

تخمیعر   لیع بعه دل . (14) خواهد داشت( افعزایش یابعد  

-هعا در ییعره  حلول و نشاستهای اکثر قندهای مشکمبه

اسعیدهای چعرب فعرار     در شکمبه به کم نشاستههای 

هعی  گلعوکزی بعرای    بنابراین، تقریبعاً   .شوندتبدیل می

 (2009رسد. الرسن و کریستنسن )یذب به روده نمی

منبع گزارش نمودند که یذب گلوکز از روده کوچک 

گاو شیری  1های محیطیاز گلوکز برای بافت یکارآمد

روز  29زمععانی کععه گلععوکز در   در اوایععل شععیردهی، 

 کندنخست بعد زایش به شیردان تزریق شد، فراهم می

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

گلوکز دئودنومی نر  تظاهر گلوکز کل  نیتأمدادند که 

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

ن افعزایش  های پیشعی بر اساس پژوهش  .(23) دهدمی

د گلععوکز در روده کوچععک ممکععن اسععت بععرای بهبععو 

معؤثر باشعد و    وضعیت فیزیولوژیکی گاوهعای شعیری  

گلعوکز در پساشعکمبه    نیتعأم شود که چنین فرض می

شعود و سعپس   گلوکز کل بدن می نیتأمسبب افزایش 

ی انتقعال  عملکرد کبد گاوهای شیری را در طعی دوره 

که ارتباو بعین   مختلفی هایدر آزمایشدهد. بهبود می

                                                           

1. Peripheral tissues 

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

اند که سطح گلوکز خعون در  اند، عمدتاً نشان دادهکرده

 هعا آنروز نخست پس از زایمان با احتمال آبستنی  30

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

طی بعد از زایمان و در روزهعای قبعل از زایمعان ارتبعا    

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

18). 

به معنای پوشاندن ایزای غذایی،  1دارسازینهیپوش

هعای  یا داروها با پوشینه هاها، آنزیمباکتری یمواد مغذ

امد، مایععات  . ذرات ی(7) های( کوچک است)کپسول

دار )کپسعوله( نمعود. ایعن    پوشعینه  تعوان یا گازها را می

یععا  یمععواد مغععذامل کععاربرد پوشععش روی فراینععد شعع

یعک   بعا  هعا آنترکیبات دیگر برای کنتعرل بعرهمکنش   

دارسعازی سعدی میعان    . در پوشعینه استمحی  خاص 

شود. این پوشش یا سعد  و محی  ایجاد می 2یزء فعال

باشعد؛ بلکعه   یزء فععال نمعی  برای نگهداری نامحدود 

 شود که یزء فعال را در محیطعی طراحی می یاگونهبه

، رهعا  شعده نیعی تعو در محی  دیگر از پیش  تمحافظ

شود. سعرعت و زمعان رهعایش از طریعق ضعخامت و      

توان ترکیب پوشش قابل کنترل است. از این طریق می

تعوان آن  رهایش یک ماده را کنترل نمود و بنابراین می

را به ناحیه خاصی از دستگاه گوارش رسعاند. صعنعت   

پنهعان کعردن بوهعا و    برای  یدارسازنهیپوشاز  3غذایی

هععا، یلععوگیری از اکسیداسععیون و یلععوگیری از  مععزه

کنعد. صعنعت   تجزیه میکروبی موادمغذی اسعتفاده معی  

دارسازی برای رساندن داروها بعه  داروسازی از پوشینه

کننعد. در  خاصی از دستگاه گوارش استفاده مینواحی 

                                                           

1. Encapsulation 

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

که در آن ترکیبات حساس مواد غذایی با معواد محعافپ پوشعانده    

 شوند.می

2. Active ingredient 

3. Food  industry 

دارسازی نزدیک استفاده از پوشینه 4صنعت خوراک دام

 . (7) است واردشدههه است که به دو د

سعاخت یعک   از انجام ایعن مطالععه   بنابراین هد  

گلوکز در دسعترس   نیتأم منظوربهمنبع گلوکز عبوری 

تولیدمثل گاو  و ارزیابی اثر آن بر تولید شیردر روده و 

هد  دیگر این پعژوهش دسعتیابی    است. زاتازه شیری

اع یعک  و ابد یمواد مغذدارسازی به دانش فنی پوشینه

 روش یدید است.

 

 هامواد و روش

  با هم در دو مرحله یداگانه و مرتب این پژوهش

 نمونه گلوکز عبعوری   ،تانجام گرفت. در مرحله نخس

و در مرحلعه بععد ایعن گلعوکز      ساخته شد دیتائمورد 

به گاوها تغذیه گردیعد و   ایعبوری در آزمایش مزرعه

ن در ایععن آزمععو قععرار گرفععت. موردمطالعععه آن آثععار

در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه  1400اردیبهشت 

علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیععی دانشعگاه   

تهران واقع در محمدشهر کرج آغعاز شعد و شعد و در    

در ایععن پععژوهش . بععه پایععان رسععید  1400شععهریور 

توس  شعرکت دکسعتروز    دشدهیتول) پودری دکستروز

خعاب  تان عنوان یعک ترکیعب خعالل گلعوکز    بهایران( 

ش بععرای تولیععد گلععوکز عبععوری دو رو   گردیععد و 

دارسازی حقیقعی  دارسازی ماتریکسی و پوشینهپوشینه

معورد آزمعون قعرار     دکسعتروز دارسعازی  یهت پوشینه

 گرفت.

تععا گلععوکز عبععوری بععا اسععتفاده از روش  ابتععدادر 

. (24) گردیععدتولیععد  5دارسععازی ماتریکسععی پوشععینه

بعرای تولیعد   ژوهش در ایعن پع   استفاده موردماتریکس 

گلععوکز عبععوری چربععی هیدروژنععه شععده اسععت.      

صعورت انجعام    ایعن  دارسعازی ماتریکسعی بعه   پوشینه

در دمعای   گرم از روغن هیدروژنعه  50گرفت که ابتدا 

                                                           

4. Animal feed industry 

5. Matrix encapsulation 
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کامالً ذوب گردید، سپس به ایعن   گراددریه سانتی 80

گعرم پعودر دکسعتروز     50 یآرامع بعه روغن ذوب شده 

 هم زدنن دکستروز عمل با افزود زمانهماضافه شد و 

 معوردنظر پس از افزودن تمعام پعودر    شد.نیز انجام می

ه یافعت و پعس از اطمینعان از    چند دقیقه هم زدن ادام

کامل روغن و دکستروز ایازه داده شد تا دمعا   اختالو

کاهش یابد و روغن سرد شود و به دمای اتاق برسعد.  

بعد از سرد شدن نمونه مخلعوو روغعن و چربعی  بعا     

 3خرد گردید تعا انعدازه ذرات آن بعه کمتعر از      دست

هعای گلعوکز   پس از تولید نمونعه متر کاهش یابد. میلی

دارسعععازی ماتریکسعععی، پوشععینه  عبععوری بعععه روش 

با اسعتفاده  ای آزمون شکمبه برای دشدهیتولهای نمونه

 اسعتفاده  موردفیستوالدار  گاو ماده خشک رأساز سه 

 قرار گرفتند.  

از روش  پععودر دکسععتروز بععرای گرانععول کععردن  

 3-1بعا قطعر    یگرانعول و  گرانول مرطوب استفاده شد

بعرای تولیعد گلعوکز عبعوری      .(1) متر تهیعه شعد  میلی

از دستگاه بستر سعیال  دارسازی حقیقی روش پوشینهبه

 .انواع فرموالسیون پوشش تهیعه شعد   ابتدا. استفاده شد

ایععزای تشععکیل دهنععده فرموالسععیون پوشععش شععامل 

ن استئارات، گلیسرین، کعوپلیمر )در حعال   مونوگلیسری

ثبت اختراع( و چربی هیدروژنعه شعده هسعتند. انعواع     

و  G ،F ،C ،A ،H ،Bهعای  مختلف فرموالسیون با نعام 

D  دهنععدهلیتشععکهععای مختلعف از ایععزای  بعا نسععبت 

بعا اسعتفاده از    شعده هیع تهسعپس پوشعش   طراحی شد. 

 هعای گلعوکز افشعانه   دستگاه بستر سیال روی گرانعول 

هعای تولیعد شعدند، توسع      که نمونه نیازاپسد. یگرد

ای مععورد آزمععایش مقاومععت در برابععر آزمععون شععکمبه

گوارش میکروبعی قعرار گرفتنعد. پعس از یعک نوبعت       

) همعععععه انعععععواع پوشعععععش  آزمعععععون اولیعععععه
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 Gشخل گردید کعه پوشعش فرمعول    م( 3 یدول

 ودن را دارد. بعه همعین دلیعل،   بیشترین میزان عبوری ب

-نظور بررسی تکرارپذیر بودن تولید و بررسی دقیقمبه

ایعن نمونعه    ،Gتر گلوکز عبعوری بعا فرمعول پوشعش     

با استفاده  با تعداد ساعات بیشتری و شدهساخته مجدد

 انکوباسععیوناز گاوهععای فیسععتوالدار تحععت آزمععایش 

   ای قرار گرفت.شکمبه

گععرم از  8/0 ینتععوزقابلیععت هضععم روده توسعع  

ای پس از انکوباسیون شعکمبه  گلوکز عبوریمانده باقی

متعر بعا انعدازه    سعانتی  10×  5های نایلونی کیسه داخل

هعا در  کیسعه  شد.  یریگاندازهن میکرو 50 ± 15منافذ 

 و ینپپس گرمیلیم 100محلول پپسین و هیدروکلراید )

 39ساعت در  2 به مدتهیدروکلراید(  گرمیلیم 01/0

بععرای  متحععرکدر حمععام آب  ریععه سععانتی گععراد د

بعععد از . شععدسععازی هضععم شععیردان انکوبععه   شععبیه

و در بعا آب مقطعر شستشعو داده     هاکیسهانکوباسیون، 

 شعود. بعا روده قعرار داده معی    شعده یسعاز هیشبشرای  

 شعدند. خارج ساعت بعد از گذاشتن  8حدود  هاسهکی

سعته  آب سعرد ش با بالفاصله  شدهیآوریمعهای کیسه

 ،کعردن خشکپس از  .گردیدمی خشک آونو در  هشد

بعا   ایروده درصعد قابلیعت هضعم    .شدندزن وها کیسه

هعا تقسعیم بعر    در کیسعه  ماندهیباقوزن خالل  فرمول

به  100 درضربها وزن نمونه ریخته شده درون کیسه

ایعن کعه در مرحلعه قبعل پعودر      پعس از   آید.می دست

سپس بهترین پوشش  دکستروز به گرانول تبدیل شد و

آمعد،   به دستها دارسازی حقیقی گرانولبرای پوشینه

هععای گلععوکز عبععوری مطععابق بععا روش لععوگرمیک 150

  تولید شد و به گاوها تغذیه گردید. آمدهدستبه

 30تعا   4زا )روز رأس گاو تازه 16در این آزمایش 

رأس در هر تیمعار(   8تیمار ) 2بعد از زایش( در قالب 

گعاو   رأس 5در هعر تیمعار    قعرار گرفتنعد.   هموردمطالع

گعاو   رأسگاو شکم سعوم و دو   رأسشکم دوم، یک 

شکم اول قرار داشت؛ به ایعن ترتیعب میعانگین شعکم     

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

دریافتی هر دو گروه یکسان بود؛ فق  گاوهعای گعروه   

فعت  سرک گلوکز عبوری دریا صورتبهگلوکز عبوری 

به همعان مقعدار    قاًیدقکردند و گاوهای گروه شاهد می

نمودنععد. ییععره دریافععت مععی Gدکسععتروز و پوشععش 

 هاآن یمواد مغذدریافتی گاوهای هر دو گروه و آنالیز 

 در 

گاوهعا در صعبح    نکعه یازاپعس آمده است.  1 جدول

س انفععرادی شععدند و بعععد از زایمععان وارد بععاک 4روز 

های آزمایشی شعروع شعد، مصعر  معاده     تغذیه ییره

مقعدار  شعد.  معی  یریگاندازهخشک روزانه هر گاو نیز 

 30تععا  4ای شععیردهی تولیععد شععیر در طععی روزهعع  

صعورت هفتگعی در   های شیر بهگیری شد. نمونهاندازه

گیعری از دو نوبععت  و در روز نمونععه شعده نیععیتعبعازه  

و بعرای آنعالیز ترکیعب شعیر     آوری شعد  شیردهی یمع

 یلناتنمونه خون در لوله ونویکت دارای  استفاده شد.

ید و از سیاهرگ دم گرفته شد. اس یکتترا است ینآم ید

گیععری، نمونععه پالسععما بععا  درنععپ پععس از خععونبععی

دقیقه یدا  15 به مدتدور در دقیقه  3000سانتریفیوژ 

 گراد نگهداری شد. سپسدریه سانتی -20و در دمای 

گیری گلوکز خون اسعتفاده  های خون برای اندازهنمونه

هعا در قالعب طعرح کعامالً     در این پژوهش داده شدند.

 SAS افعزار نرم Mixed Procتصادفی و با استفاده از 

 .واکاوی شدند 9.2
Yij= µ + Ti + Aj+ TiAj+ eijk 

ijY هر مشاهده )هر داده( در آزمعایش،    هدهندنشانμ 

اثر  AjiTاثر زمان،  j A اثر تیمار، iT میانگین کل یامعه،

 .اشتباه آزمایش ijkeمتقابل تیمار در زمان، 

 

خشک(حسب درصد در ماده ها )برترکیب شیمیایی جیرهو  دهندهاجزای تشکیل -1جدول   
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Table 1- Ingredients (% of dry matter) and chemical composition of basal diets 

 (Ingredients) ایزای ییره
 گلوکز عبوری )درصد(

Rumen-Protected Glucose  

 شاهد )درصد(

Control  

 Rumen-Protected Glucos 2.8 0.0 گلوکز عبوری
 Dextrose+Coat 0.0 2.8 گلوکز+پوشش

 Alfalfa 21.9 21.9 یونجه
 Corn silage 17.6 17.6 سیالژ ذرت
 Corn 21.1 21.1 ذرت
 Barley 9.5 9.5 یو

 Soybean meal 6.9 6.9 کنجاله سویا
چغندرقندتفاله   Sugar beet pulp 5.9 5.9 

 Cottonseed 5.0 5.0 تخم پنبه
 Wheat bran 3.6 3.6 سبوس گندم
 Corn gluten 2.1 2.1 گلوتن ذرت

نیریشیوش  Sodium bicarbonate 1.0 1.0 
 Vitamin and mineral مکمل معدنی ویتامینی*

suplement 0.7 0.7 

 Zeolite 0.6 0.6 زئولیت
 Dicalcium phosphate 0.4 0.4 دی کلسیم فسفات
 Magnesium Oxid 0.2 0.2 اکسید منیزیم
 Calcium carbonate 0.2 0.2 کربنات کلسیم
 Toxin binder 0.2 0.2 توکسین بایندر
 Salt 0.1 0.1 نمک

 (Chemical analysis (% DM)آنالیز مواد مغذی ) 

 NEL (Mcal/kg) 1.65 1.65 انرژی خالل شیردهی

 Crud protein 16.00 16.00 پروتئین خام

 Ether extracte 4.70 4.70 عصاره اتری

 Starch 26.2 26.2 نشاسته

 NDF 31.00 31.00 دیواره سلولی

 ADF 15.00 15.00 دیواره سلولی فاقد همی سلولز

 Ash 7.71 7.71 خاکستر

 Ca 0.73 0.73 کلسیم

 P 0.43 0.43 فسفر

 یم،سلن ید،کبالت،  ی،آهن، مس، منگنز، رو یزیم،من یم،فسفر، سد یم،از کلس یببه ترت یلوگرمگرم در ک 3، و 001/0، 1/0، 3، 2، 3/0، 3، 71، 96، 196  یحاو*

 ود.( بگرمیلیم 100) E یتامین( ویالمللینواحد ب 100000) D  یتامین(، ویالمللنیبواحد 500000) A یتامینو ،دانتیاکسیآنت
*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) 
هعای گلعوکز عبعوری    نمونعه  یشکمبه گذارنتایج  و بحثنتایج 

دارسععازی ماتریکسععی در روش پوشععینهبععه دشععدهیتول
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سعاعت از گذاشعتن    6شده است. بعد از  2 یدول

 یوزن اولیعه نمونعه  درصد  23/38ها در شکمبه، نمونه

 مانعده بودنعد  جزیه نشده و در کیسه باقیکیسه، ت درون

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

 دروژنعه یهترکیب تنها دکستروز و چربی  دهندهلیتشک

بعد از  عبوری مانده گلوکزی باقینمونه بودند، بنابراین

مخلعوو گلعوکز    درواقعدر محی  شکمبه،  انکوباسیون

کعععه  گونعععههمعععان. اسعععتو چربعععی هیدروژنعععه  

ستون: مقعدار چربعی   (است  شدهگزارش 2 یدول 

 در مانعععععععععععدهیبعععععععععععاق در نمونعععععععععععه

 

در کیسه بععد   ماندهیباقاکثر وزن نمونه  )2 یدول

دهعد و سعهم   را چربی تشعکیل معی   یشکمبه گذاراز 

دارسععازی د. روش پوشععینهباشععانععدک آن گلععوکز مععی

صورت قابل قبولی از گلوکز در ماتریکسی نتوانست به

ای محافظععت کنععد و آنرععه در بهبرابععر تجزیععه شععکم

 مانعده یبعاق از شعکمبه   هعا آنها بعد از برداشعتن  کیسه

 باشد.است، عمدتاً چربی می
 

 دارسازی ماتریکسیی تولید شده به روش پوشینهگلوکز عبور ایانکوباسیون شکمبهنتایج  -2جدول 
Table 2- Rumen incubation results of Rumen-protected glucose produced by matrix encapsulation method 

 انکوباسیون درساعات 

 شکمبه
(reumen incubation 

Time, h) 

عدم تجزیه در  میانگین

)%( (عبوریبه )مشک  

)Average bypass %) 

مقدار گلوکز در نمونه 

 تجزیه نشده )%(

(Glucose content of 

bypassed sample %) 

نمونه  پوشش در رمقدا

)%( نشده هیتجز  
(coat content of 

bypassed sample %) 

میانگین گلوکز خالل 

 عبوری )%(

)Net bypassed 

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 

) Gپوشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععش 

( بیشععتری کععارایی را در برابععر تجزیععه در  3 یععدول

 Gاطمینان بیشتر از کعارایی فرمعول    منظوربهشکمبه دارد. 

بععودن تولیععد  ریتکرارپععذای و بهدر برابععر گععوارش شععکم

گلوکز عبوری با این پوشش، مجدد یعک نمونعه دیگعر از    

این پوشش تهیه گردیعد و دوبعاره بعا تکعرار بیشعتر و در      

ای قعرار  ی شعکمبه های بیشتر مورد آزمایش تجزیهساعت

گرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت )



 1401، 2، شماره 10، دوره پژوهش در نشخوارکنندگان

40 

کععععععه در  گونععععععههمععععععان(. 4 یععععععدول
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 16گذشعت  اسعت، پعس از    شدهدادهنشان  4 یدول

هعای نعایلونی حعاوی    ون کیسعه ساعت از زمان انکوباسعی 

نمونه اولیعه  درصد  4/43گلوکز عبوری در شکمبه گاوها، 

 اند.ها هضم نشدهها هنوز در کیسهدرون کیسه

کعععععععععععه در  گونعععععععععععههمعععععععععععان
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 د عشود، تولیمشاهده می 4 یدول

بعوده اسعت.    زیع آمتیموفق Gگلوکز عبوری با پوشش 

 5/4بععا ایععن روش در عععرض  دشععدهیتولهععای نمونععه

درصد در شکمبه هضم شدند؛ امعا بععد از    40ساعت 

آن با سرعت کمتری تجزیه شدند. برای مثال مشعاهده  

گلعوکز  ساعت بعد از قرار دادن نمونعه   12شود که می

درصعد نمونعه هنعوز درون     4/47عبوری در شعکمبه،  

. از این مقدار باقیمانعده  اندماندهیباقهای نایلونی کیسه

درصد آن  15درصد آن گلوکز است و  85درون کیسه 

باشعند. بنعابراین   های گلعوکز معی  پوشش روی گرانول

مشخل گردید که این مطالعه در تولید گلوکز عبوری 

 مانعده یبعاق ه است. گلوکز عبوری از شکمبه موفق بود

هعععععععععععای نعععععععععععایلونی  در کیسعععععععععععه
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ای بععرای انجععام آزمععون قابلععت هضععم روده 4 یععدول

قرار گرفتند. نتایج این آزمون نشان داد که  مورداستفاده

های نایلونی بعیش از  در کیسه ماندهیباقگلوکز عبوری 

 درصد در روده هضم خواهند شد.  95
و  6، 3 به مددت  یپوشش دهبا انواع مختلف دارسازی حقیقی به روش پوشینه دشدهیتولای گلوکز عبوری شکمبه انکوباسیون-3جدول 

 ساعت  12
Table 3- Rumen incubation results of Rumen-protected glucose produced by true encapsulation method with 

different coating formulation 

 ساعات ماندن در شکمبه

(rumen incubation time) 

یپوشش دهنوع فرموالسیون   

(Coating Formulation) 

 میانگین مقدار عبوری نمونه اولیه )%(*

)Average bypass %) 

 ساعت ماندن در شکمبه 3

(3 hours rumen incubation) 

A 4.50 a 

B 9.80 a 

C 3.00  a 

D 8.60 a 

G 85.70 b 

F 6.30 a 

H 6.70 a 

ساعت ماندن در شکمبه 6  

(6 hours rumen incubation) 

A 3.80 a 

B 6.00 a 

C 2.50 a 

D 7.30 a 

G 74.90 b 

F 3.70 a 

H 4.40 a 

 ساعت ماندن در شکمبه 12
(12 hours rumen incubation) 

A 2.20 a 

B 3.90 a 

C 2.10 a 

D 5.50 a 

G 65.90 b 

F 3.40 a 

H 2.50 a 

 است. درصد 5در سطح  داردهنده تفاوت معنیلیسی مختلف نشانحرو  باالنویس انگ
Different English lowercase letters shows a significant difference at the 5% level. 

 

نخست آزمایش مشعخل گردیعد    مرحلهی پس ط

 ازنظعر بهتعرین کعارایی را هعم     Gکه فرمعول پوشعش   

به تجزیه شدن در شعکمبه )حعدود    قبولقابلمقاومت 

بعاال )بعیش از    یریپذگوارشدرصد عبوری( و هم  50

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

تیمعار  رأس گاو تازه ) 8برای تغذیه به  ازیموردنمقدار 

گلوکز عبوری( تولیعد گردیعد. گعروه گلعوکز عبعوری      

دریافت کردنعد کعه    دارپوششگرم گلوکز  600روزانه 

شعود  بینی معی مرحله قبلی پیش هایآزمایش بر اساس

گرم گلعوکز خعالل در روده فعراهم نماینعد.      250که 

هععای گلععوکز و پوشععش را تیمععار شععاهد نیععز گرانععول

-وکز عبوری در یدولدریافت کردند.  نتایج تغذیه گل

 ها در زیر آورده شده است.ها و شکل
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 ساعت  16و  12، 6، 5/4که به مدت   G با پوشش دشدهیتولای گلوکز عبوری شکمبهانکوباسیوننتایج  -4جدول 
Table 4- Rumen incubation results of Rumen-protected glucose produced with G coating formulation in 4.5, 6, 

12, 16 h incubation 

نوع فرموالسیون 

دهیپوشش  

(Coating 

Formulation) 

ن انکوباسیوساعات 

شکمبه در  

(reumen 

incubation 

Time, h) 

ه عدم تجزی میانگین

در شکمبه )عبوری( 
*)%( 

)Average 

bypass %) 

مقدار گلوکز در نمونه 

 تجزیه نشده )%(

(Glucose content 

of bypassed 

sample %) 

 پوشش در رمقدا

(%) نشدهتجزیهنمونه   

(coat content of 

bypassed 

sample %) 

میانگین گلوکز 

 خالل عبوری )%(

)Net bypassed 

glucose %) 

G 4.5 70.6 85.0 15.0 60.0 

G 9.0 59.1 85.0 15.0 50.1 

G 12.0 55.8 85.0 15.0 47.4 

G 16.0 51.1 85.0 15.0 43.2 

 

  زابر عملکرد تولیدی گاوهای تازه گلوکز عبوری ریتأث -5جدول 
Table 5- Effect of rumen protected glucos on the milk yield of fresh cows  

 فراسنجه
(parameters) 

 تیمار

Treatments 

SEM 

P 

 یگلوکز عبور

RPG 

Treatment 

 شاهد

Control 

Treatment 

 تیمار

Treatme

nt 

 زمان
Time 

 زمان × تیمار
Treat*Time 

 تولید شیر )کیلوگرم در روز(
(Milk yield kg/day) 

31.64 32.87 1.29 0.54 0.002 0.16 

 ** چربی%5/3بر اساس شدهحیتصحشیر 

3.5% FCM kg/day 
37.43 36.07 3.97 0.73 0.01 0.57 

 *انرژی** بر اساس شدهحیتصحشیر 

)ECM kg/day) 
35.98 35.42 3.67 0.88 0.01 0.52 

* 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) 

 

 ترکیبات شیر بین گروه گلوکز عبوری و گروه شاهد. مقایسه -6جدول 
Table 6- Least square means for milk composition of cows fed treatment diets 

 فراسنجه

(parameters) 

 تیمار

Treatments 

SEM 

P 

 گلوکز عبوری

RPG 

Treatment* 

 شاهد

Control 

Treatment 

 تیمار

Treatment 

 زمان

Time 

 زمان×تیمار

Treat*Time 

 چربی )%(

(Fat %) 
4.94 4.29 0.27 0.033 0.72 0.55 

 پروتئین )%(

)Protein %) 
3.27 3.34 0.056 0.44 0.001 0.44 

 نسبت چربی به پروتئین

)Fat to protein ratio) 
1.54 1.30 0.1 0.037 0.097 0.55 

 مواد یامد شیر )%(

(Total solids %) 
13.50 12.97 0.167 0.074 0.15 0.64 

 ( هستند.LSMمیانگین حداقل مربعات )در یدول  شدهگزارشاعداد 

The numbers reported in the table are the least squares mean (LSM). 

* Rumen-Protected Glucose Treatment 
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 تغییرات تولید شیر در تیمار شاهد و گلوکز عبوری -1شکل 

Figure 1- Changes in milk production in control and Rumen-Protected glucose treatments  
 

در  یرشع  یعد بعر تول  یشعی آزما یمارهایت ریتأث یجنتا

 شعده گعزارش  6در یعدول   یرشع  یعب و ترک 5یدول 

 شعده حیتصحمقدار تولید شیر، مقدار شیر  ازنظر است.

 5/3 بعر اسعاس   شعده حیتصعح نرژی و شعیر  ا بر اساس

داری بعین دو تیمعار ویعود    چربی تفاوت معنی درصد

-معنعی  زمان بر هر سه مقدار ریتأث ویودنیباانداشت؛ 

انرژی  بر اساس شدهحیتصحمقدار شیر  ازنظردار بود. 

چربعی تیمعار    درصد 5/3 بر اساس شدهحیتصحو شیر 

 گونعه همانگلوکز عبوری مقادیر باالتری تولید کردند. 

شود، گاوهای گروه گلعوکز  مشاهده می 1شکل که در 

روز اول مقعدار شعیر    21در  شعاهد در مقایسه با گروه 

چربعی بعاالتری    هعا آنامعا شعیر   نعد،  کمتری تولید کرد

 شعده حیتصعح دلیل مقدار تولید شیر  نیبه همو داشت 

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

مصر  ماده خشعک از   .(P <552/0) دار نداشتعنیم

یگعاه  بععد از زایعش کعه در یا    30تا پایان روز  4روز 

  گیعری شعد. نتعایج مصعر    انفرادی قرار داشتند اندازه

 گونعه هماناست.  شدهگزارش 2شکل ماده خشک در 

مشععخل اسععت هععی  تفععاوت   نمععودارکععه در ایععن 

 ی از این نظعر بعین دو تیمعار ویعود نداشعت     دارمعنی

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

  نبود. دارمعنی

محصعول   یکطرح  یندر ا یمموفق شد یطورکلبه

بعودن   یعبعور  قبولقابل مقدار یزانبا م ز عبوریگلوک

هضععم بععاال در روده  یععتو قابل )درصععد 50)حععدود 

کعه   یعد مشعخل گرد  یم.کنع  یدتول درصد( 95)حدود 

فرمول پوشش گلوکز  یپوشش ده یفرمول برا ینبهتر

G ریتعأث در رابطعه بعا    یمختلفع  یهاپژوهش .باشدیم 

 ه،دوازدهعع)مختلععف  یهععاقسععمتگلععوکز بععه  یععقتزر

هععای مختلععف شععیردهی نیععد( در زمععاور یردان یععاشعع

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

. نتعایج اکثعر   اسعت  شعده انجعام و تولیعد شعیر   خشک 

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

 یبه گاوهعا  یگلوکز عبور یهر اثر تغذ(. د13، 15، 11

اخعتال    یمعان بععد از زا  30تعا   4 یروزها ینزا بتازه

مصر  ماده خشعک   یرش یدمقدار تول ازنظر یاردمعنی
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 ریتعأث دهعد گلعوکز عبعوری    نشد که نشان معی مشاهده 

 ییره نداشته است ) یخوراکخوشمنفی بر 

مکمل کردن ییره با گلعوکز عبعوری در   (. 5 جدول

داری بر مصعر  معاده خشعک    این آزمایش تأثیر معنی

های پیشین که تأثیر ن نتیجه با نتایج آزمایشنداشت. ای

( یعا شعیردانی   14ای )صورت شعکمبه تزریق گلوکز به

( را بررسی نمودند و کاهش مصعر  خعوراک را   15)

، با چند آزمایش حالنیبااگزارش کردند، ناهمسو بود. 

در دو آزمعایش پیرامعون تعأثیر تزریعق      ازیملعه دیگعر  

ایش پیرامون تأثیر ( و چند آزم2،8گلوکز به سیاهرگ )

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

داری در مصر  معاده خشعک مشعاهده کردنعد،     معنی

هعای  هعا بعین آزمعایش   همسو بود. دلیل ایعن مغعایرت  

مختلف در مصر  ماده خشک مشعخل نیسعت، امعا    

شایان ذکر است که در آزمایش حاضعر هعر دو تیمعار    

بودند که ممکعن اسعت   ایزوانرژتیک و ایزونیتروژنیک 

و تنظیمععات کیمواسععموتیک  شععدهیععذبموادمغععذی 

 (.19مصر  ماده خوراک یکسانی تجربه کرده باشند )

 

 
 تیمارهای آزمایشی بر مصرف ماده خشک. ریتأث -2شکل 

Figure 2- Changes in dry matter intake in the control and Rumen-Protected glucose treatments 

 

در  یشآزمععا یععنگاوهععا در ا یرشعع یععدتول عملکععرد

 ریتععأث. تغذیععه گلععوکز عبععوری آورده اسععت 5یععدول 

بععد از   30تا  4در طی روزهای  دار بر تولید شیرمعنی

در بسععیاری از مطالعععاتی کععه تزریععق  زایععش نداشععت.

آن بر تولید  ریتأثگلوکز در مراحل مختلف شیردهی و 

ن گعروه  دار بعی شیر بررسی نمودند، عدم تفاوت معنعی 

، 11، 22) گلوکز و شاهد گزارش نمودند کنندهافتیدر

در اسعت کعه افعزایش تولیعد شعیر       شدهاشاره. (6، 15

شعود کعه   مشاهده می یدرزمانبه فراهمی گلوکز  پاسخ

بعر  محدودیت گلعوکز ویعود داشعته باشعد، بنعابراین،      

 احتمعاالً دار در تولیعد شعیر،   عدم تفاوت معنعی  اساس

  محدودیت گلوکز روبرو نبودند. گاوها در این طرح با

از نظر ترکیعب شعیر، گعروه گاوهعایی کعه گلعوکز       

عبوری دریافت کردند، چربعی بیشعتری تولیعد کردنعد     

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

(. از نظعر پعروتئین شعیر    <02/0Pدرصد گروه کنتعرل،  

ی ویود نداشعت، امعا از نظعر نسعبت     دارمعنیتفاوت 

تئین و معواد یامعد شعیر بعین دو تیمعار      چربی به پعرو 

( و این تفاوت 6دار ویود داشت )یدول تفاوت معنی

دار احتماالً ناشی از باالتر بعودن چربعی شعیر در    معنی
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گروه گاوهعای گلعوکز عبعوری اسعت. احتمعاالً علعت       

تعر بعودن   افزایش چربی شیر گروه گلوکز عبوری پایین

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

این کاهش مقدار تولید شیر در اوایل شعروع شعیردهی   

 شعده قیتزری دیگر که به گاوها گلوکز در یک مطالعه

. کعاهش مقعدار شعیر ممکعن     (15) بود مشاهده اسعت 

اسععت ناشععی از بهبععود وضعععیت گلوکوژنیععک گععاو و 

 برای تولید شیر باشد. یمواد مغذمخالفت با انتقال 

 

 گیرینتیجه

-بععا اسععتفاده از روش پوشععینه ایش در ایععن آزمعع 

دارسازی حقیقی یک منبع گلوکز عبوری بعا مقاومعت   

عبوری( و قابلیعت   درصد 50)حدود به تجزیه مناسب 

ای( با نسبت هضم رودهدرصد  95ای باال )هضم روده

درصد پوشعش تولیعد شعد.     30و  مؤثرهدرصد ماده  7

تغذیه این منبع گلوکز عبعوری سعبب افعزایش چربعی     

شد. احتماالً علت افزایش چربی شیر گروه گلوکز شیر 

در سه هفته اول تر بودن مقدار تولید شیر عبوری پایین

ناشععی از بهبععود وضعععیت بعععد از زایععش اسععت کععه  

بعرای   یمعواد مغعذ  انتقعال   کعاهش گلوکوژنیک گاو و 

 .باشدمیتولید شیر 
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های رادین فیدار فردا، آذرکامان مطلوب، از شرکت

دکستروز ایعران، پیشعگام سعپند     ،دارووسازی توفیقدار

در ایعن   ینعوع بهالبرز و کیمیا دانش الوند که هر کدام 

همرنعین از   شعود. بودند، سپاسعگزاری معی   مؤثرطرح 

 دانشععگاه تهععران بععه دلیععل حمایععت مععالی تحععت     

از  یععععتو صععععندوق حما 6/42/ 710801شععععماره
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