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کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات سطوح مختلف سبوس برنج روغن یاثر جایگزین

 هاي خونی گاوهاي شیريشیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه

  
   5و مهدي بهاري 4اکبر سلیمانی، 3مصطفی یوسف الهی، 2،  سیروس شکرالهی*1یداله چاشنی دل

 05/12/1396 :افتیدر خیتار

  29/07/1397 :رشیپذ خیتار
 

  چکیده
الگوي اسیدهاي چرب شیر،  کشی شده با کنجاله سویا، بر تولید و ترکیبات شیر،به منظور تعیین اثرات جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن

نتال دو شکم زایش، با میانگین راس گاو شیرده نژاد سیم 12هاي خونی گاوهاي شیري، آزمایشی با استفاده از تعداد نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه
با در قالب طرح کامالً تصادفی روز 109 ±17لیتر در روز و میانگین روزهاي شیردهی  35± 7/1کیلوگرم، میانگین تولید شیر  630±27وزن ابتداي دوره

کشی شـده  هاي حاوي سبوس روغنجیرهکشی شده و چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل جیره شاهد فاقد سبوس برنج روغن
داري بر ترکیب و تولید شیر داشتند، هاي آزمایشی در مجموع اثر معنیدرصد از کنجاله سویا بود. نتایج آزمایش نشان داد که جیره 95و  75، 50جایگزین 

له سویا، بیش از سایر تیمارهاي آزمایشی بود. نمره درصد از کنجا 75کشی شده جایگزین شده با طوري که تولید شیر در تیمار حاوي سبوس برنج روغن
دار نبود. همچنین افزودن هاي آزمایشی قرار نگرفت. اثر تیمارها روي الگوي اسیدهاي چرب شیر معنیداري تحت تأثیر جیرهوضعیت بدنی به طور معنی

درصد جـایگزین   75با افزایش سطح سبوس برنج در جیره تا هاي خون داشت، طوري که داري روي فراسنجهکشی شده برنج، تأثیر معنیسبوس روغن
کشی شده هاي خونی به جز گلوکز شد. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، سبوس برنج روغنداري مقادیر فراسنجهکنجاله سویا، سبب کاهش معنی

  لید شیر و کاهش درصد چربی در گاوهاي شیري شد.درصد از کنجاله سویا در جیره نسبت به  تیمار شاهد باعث افزایش تو 75جایگزین 
  

  محصوالت فرعی غالتگاو شیري، هاي خونی، فراسنجهسبوس برنج، اسیدهاي چرب شیر، : هاي کلیديواژه
  
   1  مقدمه 

در تغذیه و تأمین خوراك دام به جز مواد اصلی شناخته شده نظیر 
ت و پـس  یونجه، دانه جو، دانه ذرت، سـبوس گنـدم و غیـره، ضـایعا    

هاي غیرقابل مصرف حاصل از صنایع تبدیلی وجود دارند که به مانده
توانـد در تغذیـه دام مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. اسـتفاده از        خوبی می

هاي جانبی بخـش کشـاورزي کـه اغلـب از قیمـت کمتـري       فرآورده
برخوردارند، از دیرباز مد نظر محققان قرار گرفته است و به دلیل وجود 

ها در تغذیه دام، الت در زمینه استفاده مستقیم این فرآوردهبرخی مشک
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. در )41( رسدهاي گوناگون ضروري به نظر میفرآوري آنها به روش
آوري غالت، نظیر سبوس این میان محصوالت فرعی حاصل از عمل

گندم و سبوس برنج به دلیل تولیـد زیـاد و قیمـت پـایین از اهمیـت      
ـ   ویژه تـرین  تـوان یکـی از عمـده   رنج را مـی اي برخوردارند. سـبوس ب

تـرین  محصوالت فرعی فرآوري این غله در جهـان نـام بـرد. عمـده    
مشکل در استفاده از سبوس برنج، فسفر فیتاته، روغن و سیلیس زیاد 

. تراکم مواد مغذي در سبوس برنج متنوع )17( باشدموجود در آن می
یـل نـوع واریتـه    باشد، به صورتی که این تنوع به طور عمده به دلمی

کشی از سبوس و نیز نسـبت پوسـته خـارجی بـه     برنج،  فرآیند روغن
باشد. در کشورهاي توسعه یافته به پوسته نرم یا پوسته داخلی آن می

کشـی  منظور جلوگیري از فساد زود هنگام سبوس برنج، آن را روغـن 
 نموده و از روغن حاصله به منظور مصارف انسانی و از باقیمانده آن در

  ).4( نمایندتغذیه دام و طیور استفاده می
ها باعث افـزایش سـرعت   کردن سبوس برنج با کنسانترهمخلوط

شود و همچنـین انـدازه ذرات   عبور خوراك در دستگاه گوارش دام می
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ریز سبوس، مقدار نشاسته کم و روغن زیاد آن باعث نامتعادلی تغذیه 
. نتایج مطالعـات  )50( دهداي آن را کاهش میشود و ارزش تغذیهمی

گرفتـه  روي گاوهاي شیري نشان داد که مصرف سبوس برنج چربـی 
 )20، 19( و افـزایش وزن  )20( شده سبب بهبود نمره وضعیت بـدنی 

هـاي شـیري در دو   شد. ترکیب و الگوي اسیدهاي چرب شـیر در دام 
نتـایج  ). 36، 12( مطالعه تحت تأثیر تیمار سبوس بـرنج قـرار گرفـت   

ات نشان داد که استفاده از سبوس برنج در جیره، سـبب  برخی تحقیق
نتـایج   ).4، 1( کاهش سطح کلسترول سرم خـون در حیوانـات شـد    

هاي شیري نشان داد کـه اثـرات سـبوس    تحقیقات مختلف روي دام
نتایج برنج روي ترکیب اسیدهاي چرب شیر متفاوت است طوري که، 

 )26(هلشـتاین  و گاوهاي شـیري   )12(مطالعات روي بزهاي شیري 
داري روي ترکیـب  نشان داد افزودن سبوس برنج در جیره اثـر معنـی  

اسیدهاي چرب شیر نداشت، ولـی نتـایج دو آزمـایش روي گاوهـاي     
شیري نشان داد که افزودن روغن سبوس برنج باعث افزایش غلظت 

و اسـتفاده   )28(اسید چرب لینولئیک ترانس نسبت به تیمار شاهد شد 
دار اسـید  سبوس برنج در جیره، سبب افزایش معنی درصد 20از سطح 

پالمتیک، اسید استئاریک و اسید اولئیک شیر در بزهـاي شـیري شـد    
 مقدار و هستند روغن مقادیري محصوالت فرعی غالت حاوي ).33(

 دارد، طوري که برخی زیادي اهمیت در آنها غیراشباع چرب اسیدهاي
والت فرعـی و همچنـین   محصـ  از که استفاده دهدمی نشان مطالعات

 در چرب ترکیب اسیدهاي روي هاي غالت حاوي روغن در جیره،دانه
همچنین،  ).34(گذارد می تأثیر مزرعه حیوانات بدن مختلف هايبافت

 متابولیسـم  تغییـر  بـه واسـطه   اسـت  ممکن اسیدهاي چرب غیراشباع
 نتـایج  ).52(کنند  جلوگیري کبد در گلیسریدهاتري تجمع از ها،چربی

یک مطالعه روي گاوهاي شیري نشان داد که افزودن سـبوس بـرنج   
گرفته شده در جیره غذایی سبب افزایش گلوکز خون نسبت بـه  چربی

همچنین نتایج مطالعات نشان داد که استفاده  ).43(سایر تیمارها شد 
) و بزهاي شـیري  19از سبوس برنج در جیره غذایی گاوهاي شیري (

 نظـر  از شـده  یکشـ  روغـن  بـرنج  سبوس د.باش) قابل توصیه می36(
 از کمتر یچرب نظر از و شتریب یساختمان يها دراتیکربوه و نیپروتئ

ـ  خـام  سبوس ـ اخ يهـا دهـه  یطـ  ).52( باشـد  یم  از ياریبسـ  در ری
ـ  يهافرآورده يبرا تقاضا توسعه، حال در يکشورها  جـه ینت در یدام

. اسـت  داشـته  یتـوجه  قابـل  رشد یاجتماع و ياقتصاد طیشرا بهبود
 بلکـه  ابـد یینم شیافزا تنها نه یزراع امکانات که است یحال در نیا

 جهـان  نقـاط  از ياریبس در و افتهی کاهش هیرویب يبرداربهره اثر در
 شیافـزا  بـا  کـه  امـروز  جامعـه  در. است گرفته قرار یبیتخر روند در
 يکشـاورز  یفرعـ  محصوالت از استفاده م،یهست مواجه غالت متیق

با توجه به مقدار تولید قابل . باشدیم تیاهم حائز اریبس يدامپرور در
هاي شمالی کشـور، قیمـت پـایین آن و    توجه سبوس برنج در استان

امکان جایگزین شدن به جاي بخشی از اجزاي جیره و از طرفـی بـه   
کشی رسد روغندلیل وجود روغن غیر اشباع موجود در آن  به نظر می

اي آن نگهداري و بهبود ارزش تغذیه آن احتماالٌ موجب افزایش مدت
 يکشاورز بخش یجانب يهاوردهآفر از استفاده خواهد شد. با توجه به

 نظر مد ربازید از به منظور کاهش هزینه هر واحد جیره و یا تولید که
اي و ، همچنین با توجه اهمیت و ارزش تغذیهاست گرفته قرار محققان

یره گاوهاي شـیري، جـاگزینی   اقتصادي  مواد خوراکی پروتئینی در ج
هاي جانبی کشاورزي با بخش تامین کننده  پروتئین جیره این فرآورده

رسـد. لـذا ایـن    مانند کنجاله سویا ضروري  و اقتصادي به نظـر مـی  
پژوهش، با هدف بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف سـبوس بـرنج   

الگوي اسـیدهاي چـرب شـیر،     هاي شیر،کشی شده بر فراسنجهروغن
هاي خونی گاوهاي شیري انجام ره وضعیت بدنی و برخی فراسنجهنم

  شد. 
  

  هامواد و روش 
در یک مزرعه خصوصی پرورش گاو شیري واقـع در   تحقیقاین 

. سیسـتم  انجـام شـد   1395استان مازندران، شهرستان آمل در سـال  
ها به صورت نیمه باز و مکان نگهداري گاوهـاي مـورد   نگهداري دام
جایگاه انفرادي با آخور و آبخوري مجزا بود. گاوهـاي   12آزمایش در 

مورد آزمایش در این آزمـایش بـا توجـه بـه تعـداد زایـش، روزهـاي        
شیردهی و مقدار تولید شیر روزانه، از بین گاوهاي نژاد سیمنتال شکم 
دوم در اوایل دوره شیرواري انتخاب شدند. براي انجام ایـن آزمـایش   

د سیمنتال که همگی دو زایش داشتند و رأس گاو شیرده نژا 12تعداد 
کیلـوگرم، میـانگین    630±27با میانگین وزن ابتداي دوره آزمـایش  

 ±17لیتـر در روز و میـانگین روزهـاي شـیردهی     35±7/1تولید شیر 
  روز استفاده شد. 109

هاي آزمایشی به صورت جیره کامالٌ مخلوط و هر روز دو بار جیره
قرار گرفت. شیردوشی در ساعات شش (صبح و عصر) در اختیار گاوها 

هاي آزمایشی عصر هر روز و به صورت انفرادي براي دام 18صبح و 
 21رأس گاو شیرده در چهار دوره  12انجام شد. این آزمایش با تعداد 

روزه (هر دوره شامل دو هفته سازگاري و یک هفتـه دوره آزمـایش)   
اهد و تیمار هاي هاي آزمایشی  شامل: تیمار شتیماراجرا شد. سبوس 

درصد کنجاله سبوس بـرنج جـایگزین شـده ي      95و  75، 50حاوي 
-جیـره غذایی دام هاي آزمایشی بود.  بخشی از کنجاله سویا در جیره

 ملـی  انجمن تحقیقـات  جداول استاندارد بر اساس گاوها غذایی هاي
 ,NRC( نویسیجیره افزارنرم و با استفاده از  )NRC, 2001(آمریکا 
شدند به طوري که جیره تیمار هاي آزمایشـی از نظـر    تنظیم )2001

  ). 1انرِي و پروتیین یکسان باشند. (جدول 
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کشی شده (بر اساس ماده خشک)هاي آزمایشی کامالً مخلوط حاوي سطوح مختلف سبوس برنج روغنترکیب مواد خوراکی و تجزیه شیمیایی جیره  -1جدول   

Table1- Composition of ingredient and chemical analysis of TMR experimental containing different levels of de-oiled rice bran (based on dry matter)  
 1جیره هاي آزمایشی   

 ماده خوراکی
Ingredient  

 Experimental diets1  
  1تیمار   2تیمار   3تیمار   4تیمار 
T4 T3  T2  T1  

 علوفھ یونجھ  12.46  12.15  11.85 11.35
Alfalfa hay 

 سیالژ ذرت  18.60  18.30  17.84 17.05
Corn Silage  

 کاه گندم  12.46  12.15  11.85 11.35
Wheat straw 

 شلغم علوفھ ای  12.46  12.15  11.85 11.35
Brassica rapa  

 دانه جو  12.60  12.15  11.85 11.35
Barley grain  

 جو فلیک  4.98  4.86  4.74 4.54
Barley flake  

 کنجاله سویا  8.72  5.83  3.20 0.85
Soybean meal 

 بوس برنج بدون روغنس  0  5.10  9.96 16.00
de-oiled rice bran 

 بوس گندمس  16.57  16.17  15.76 15.09
Wheat bran 

 صدفودر پ  0.18  0.18  0.17 0.17
Oyster Powder 

 مکمل معدنی و ویتامینی  0.18  0.18  0.17 0.17
Mineral & Vitamin premix2 

 بیکربنات سدیم  0.61  0.60  0.59 0.56
Sodium Bicarbonate 

 نمک  0.18  0.18  0.17 0.17
Salt 

 ترکیبات شیمیایی        
Chemical composition 

 انرژي خالص شیردهی  1.35  1.35  1.35 1.35
)(Mcal/kgNEL  

  پروتئین خام  15.15  15.18  15.12 15.10
Crude protein (%) 

 ماده خشک  51.50  51.85  51.30 51.17
Dry matter (%) 

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدي  21.35  21.85  21.50 22.10
ADF3 (%) 

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی  33.30  23.13  23.10 33.00
NDF4 (%) 

 عصاره اثري 2.17 2.05 1.90 1.95
Ethereal extract (%) 

 کلسیم 1.35 1.39 1.32 1.35
Calcium (%) 

 فسفر 0.83 0.91 0.90 0.94
Phosphorus (%) 

  غذایی دام هاي آزمایشی بود. درصد کنجاله سبوس برنج جایگزین شده ي  بخشی از کنجاله سویا در جیره 95و  75، 50هاي حاوي  جیرهشاهد و  جیرهجیره هاي آزمایشی شامل:  1
 فسفر، گرم 90 کلسیم، گرم: 180 شامل مکمل از کیلوگرم هر. اي ویتامین گرم 0/1 و د ویتامین المللی بین واحد100000آ، مینویتا المللی بین واحد: 500000 شامل مکمل از کیلوگرم هر 2

  اکسیدانت. آنتی گرم 3ید، گرم 0/1 سلنیم، گرم 0/1کبالت، گرم0/1 روي، گرم 3 مس، گرم 3.0 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم60 منیزیم، گرم 20
  

1 Experimental diet include: control diet, no de-oiled rice bran and diet containing de-oiled rice bran with 50, 75 and 90% replacement ratios with 
soy meal in the diet. 
2 The supplements including: 500,000 IU vitamin A, 100,000 IU vitamin D, 0.1 g vitamin E, 180 g Ca, 90 g P, 20 g Mg, 60 g Na, 2 g Mn,, iron, 3 
grams, 0.3 grams of copper, 3 g zinc, 1.0 g of cobalt, 1/0 grams of selenium, 1.0 grams of iodine, 3 g of antioxidant. per kg.  
3ADF: Acid detergent fiber, 4NDF: Neutral Detergent Fiber 
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کشی شده مـورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش از     روغن برنجسبوس 

کشی مازند سبوس، واقع در استان مازندران، شهرستان کارخانه روغن
 یکشـ روغـن  بـرنج  سبوس). روش فرآوري 2بابلسر تهیه شد (جدول 

 سـبوس  فشردن با يریگ روغن( سرد پرس روش به کارخانه در شده
 و لتـر یف ابتـدا سـبوس بـرنج    در ایـن روش  .شد انجام) حرارت بدون

(مدل دستگاه  پرس دستگاه وارد سبوس و سپس جدا ي آنهایناخالص
 محـور  توسـط  و )سـاعت  24 در تـن  25 تا 16با ظرفیت  400کالیبر

 فشـار  توسـط  روغـن  در نتیجـه  .می شوند رانده شیپ چرخان چیمارپ
 دسـتگاه  از روغن آنکه از پس .می شوند خارج سبوس برنج از دستگاه

 کـردن  جدا آن فهیوظ که شد یمتوال يهایصاف وارد شد؛ خارج سپر
 از روغن آخر، مرحله در .است از محتوي روغن پوسته رینظ زیر ذرات
شود  حاصل نانیاطم ها یناخالص تمام شدن جدا از تا کرد عبور یصاف

و در نهایت سبوس برنج روغن کشی شده و یا کنجاله سبوس برنج به 
ایان هر دوره آزمایش، گاوها به دقت از لحاظ پس از پ .دست می آید

هایی که بدنی مورد بررسی قرار گرفتند و به هر گاو از طریق شاخص
در نمره وضعیت بدنی وجود داشت، از نمره یک الی پنج (نمره یک و 

و  )51( ترین حیـوان) امتیـازدهی شـد   پنج به ترتیب الغرترین و چاق
نتایج  انجام و فرد ثابت یک طتوس بدن وضعیت نمره ارزیابیهمچنین 

و امتیازات به دست آمده گاوها در هر دوره ثبت شد. هر دوره آزمایشی 
گیري دهی و هفت روز دوره اصلی آزمایش (نمونهروز عادت 14شامل 

عصر انجام  16صبح و  8گیري هر روز و رکوردگیري شیر) بود. نمونه
ومـات پتاسـیم بـه    گرم دي کر 006/0گیري مقدار شد. پیش از نمونه

-گیري ریخته شد. نمونهلیتر شیر در داخل ظروف نمونهازاي هر میلی
میلی لیتر انجام شـد.   30برداري در یک قوطی پالستیکی به ظرفیت 

 و صـبح  دوشـش  در ریش دیتول مقدار و یچرب درصد نکهیا به توجه با
ـ  يهـا نمونـه  منظـور  نیبد است متفاوت هم با عصر  مخلـوط  از ریش

 گرفتـه  وعـده  هـر  در دیتول زانیم با متناسب و عصر و بحص دوشش
و براي آزمـایش بـه آزمایشـگاه اداره کـل دامپزشـکی اسـتان        شدند

  مازندران ارسال شد. 
صبح از تمـامی   10در آخرین روز هر دوره آزمایشی و در ساعت 

هـاي خـون   گاوهاي آزمایشی نمونه خون از ورید دمی گرفته و نمونه
یشگاه اداره دامپزشکی شهرستان آمل منتقـل شـد و   بالفاصله به آزما

 10دور به مدت  3000براي جدا نمودن سرم در دستگاه سانتریفیوژ با 
ها بالفاصـله بـه آزمایشـگاه    دقیقه قرار گرفت. سرم جدا شده از نمونه

ــین     ــور تعی ــه منظ ــاري ب ــی س ــابع طبیع ــاورزي و من ــکده کش دانش
  هاي خونی مورد نظر منتقل شد. فراسنجه

لظت چربی و پروتئین نمونه شیر به وسیله دستگاه میلکواسـکن  غ
) موجود در Milkoscan 4000; Foss, Hillerød, Denmarkمدل (

گلیسرید و کلسترول و گیري شد. غلظت گلوکز، تريآزمایشگاه اندازه
HDL   مـدل   اسـپکتروفتومتر خون با دسـتگاه)USA300 Alcyon (

هاي شرکت پارس ها از کیتاسنجهگیري غلظت فرانجام و براي اندازه
براي تعیین الگوي اسیدهاي چـرب شـیر در    ).35(آزمون استفاده شد 

میلی لیتـر شـیر    20ها استخراج شدند براي این کار ابتدا چربی نمونه
دور در دقیقه بـراي   2500درون یک لوله آزمایش ریخته و با سرعت 

  دقیقه سانتریفیوژ شد. 10
  

کشی شده سبوس برنج روغن و الگوي اسیدهاي چرب یتجزیه شیمیای - 2جدول 
  مورد استفاده در آزمایش (درصد)

Table 2- Chemical analysis and fatty acid pattern of de-oiled 
rice bran used in the experiment (%) 

  مقادیر
Amounts  

  ترکیبات
Compositions  

21.65  Crude protein   
  پروتئین خام

1.20 
Ether extract   
 عصاره اتري

90.25  DM   
 ماده خشک

52.54  NDF  
  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

26.08  ADF  
  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 

11.54  Total ash   
 خاکستر کل

 
Composition of fatty acid   
 ترکیبات اسیدچرب

41.11 
Oleic acid   
 اسید اولئیک

31.40 
Linoleic acid   

 لینولئیک اسید 

18.10 
Palmitic acid   
 اسید پالمیتیک

0.4 
Myristic acid   

 اسید میرستیک  

2.21 
Stearic acid   
 اسید استئاریک

2.00 
Linolenic acid   
 اسید لینولنیک

0.61 
 Arachidic acid  

 اسید آراشیدونیک 
  

هـاي  در مرحله بعد یک گرم از چربی استخراج شده شیر در لولـه 
یخته شدند و مقدار پنج میلی لیتر سود متانولی دو درصد هر آزمایش ر

) به آنها افـزوده  22:1یک میلی لیتر استاندارد داخلی (اسید انروسیک 
دقیقـه در حمـام    10شد و در آنها محکم بسته شد. سپس براي مدت 

ها از حمام آب جوش خارج و براي سرد آب جوش قرار داده شدند لوله
ار گرفتند. مقدار سه دقیقه در حمام آب جـوش  شدن در دماي اتاق قر
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ها از حمام آب جوش خارج شده و مقدار یک قرار گرفتند و سپس لوله
لیتر هگزان به هر کدام از آنها افزوده شد و محتویـات لولـه هـا    میلی

 30کامالً مخلوط شد و پس از آن یک میلی لیتر محلول کلرید سدیم (
اي قـرار داده  ها در جا لولـه س لولهدرصد) به هر لوله اضافه شد و سپ

شدند تا محتویات آنها به دو الیه باالیی و پایینی جدا شوند. محلـول  
میکـرو لیتـر بـا سـرنگ بـه دسـتگاه گـاز         2/0باالیی جـدا و مقـدار   

کروماتوگرافی تزریق شد. بـا توجـه بـه سـطح زیـر پیـک و غلظـت        
رب، غلظت کل استاندارد داخل و نیز سطح زیر هر کدام از اسیدهاي چ

اسیدهاي چرب و غلظت هر کـدام از اسـیدهاي چـرب محاسـبه شـد      
همچنین به منظور تعیین ترکیب اسیدهاي چرب در این آزمایش  ).32(

 ريیگ اندازه برايهمچنین  ) استفاده شد.15Cاز اسید چرب استاندارد (
 استر لیمت ابتدا ،کشی شدهسبوس برنج روغن چرب دهايیاس لیپروفا

 مطـابق  چـرب  دهايیاسـ  استر لیمت زیآنال وتهیه شد  چرب دهايیاس
ـ مت زیآنال منظور به ) انجام شد.4استاندارد ( روش ـ  اسـتر  لی  دهايیاس
ی استفاده شـد. مشخصـات دسـتگاه    گازکروماتوگراف دستگاه از چرب،

گیـري الگـو   گازکروماتوگرافی مورد استفاده در این مطالعه براي اندازه
کشی شده به صورت مـدل  برنج روغناسیدهاي چرب شیر و سبوس 

* film µ 22/0 *mmID 25/0ستون:  4600: یونی کم GCدستگاه 
m 30 ،70Bpx ،  :درجه سـانتیگراد، درجـه    250درجه حرارت تزریق

درجه سانتیگراد، گاز ناقل: هلیوم و میزان تزریق:  300حرارت دتکتور: 
   میکرولیتر بود. 2/0

  
  هاتجزیه و تحلیل داده 

با چهار تیمـار  هاي حاصل شده در قالب طرح کامالً تصادفی دهدا
درصد سبوس برنج  95و  75، 50و سه تکرار  که شامل سطوح صفر، 

 12کشی شده جایگزین شده با کنجاله سویا با استفاده از تعـداد  روغن
هاي تکرار شونده در زمان با منتال و با اندازهیرأس گاو شیرده نژاد س

) و بـر  1/9ویـرایش (  SASنرم افزار آمـاري   Mixedه استفاده از روی
مشاهده  yijkکه در این فرمول اساس مدل زیر تجزیه و تحلیل شدند، 

میانگین کل  k ،µو در تکرار  jگیري در زمان اندازه iمربوط به تیمار 
-اثر زمان انـدازه  tj اثر اشتباه اصلی، Eai.kام، iاثر تیمار  Ti مشاهدات، 

ام و jگیـري  ام با زمان انـدازه iاثر برهم کنش تیمار  T×tijام، jگیري 
Ebijk  اثر خطاي فرعی بود و همچنین مقایسه میانگین تیمارها نیز با

  اي دانکن انجام شد. استفاده از آزمون چنددامنه
Yijk = µ + Ti + Eai.k+tj+Ti*tij+Ebijk 

  
  نتایج و بحث

  تولید و ترکیبات شیر
ر تولید و ترکیبات شیر گاوهـا در جـدول   هاي آزمایشی باثر جیره

داري بر تولید شیر داشت هاي آزمایشی اثر معنی) نشان داد که جیره3(

)05/0<P(   طوري که، تولید شیر در تیمار سوم حاوي سـبوس بـرنج .
درصد از کنجاله سویا، بـیش از   75کشی شده جایگزین شده با روغن

ر تولید شیر نیز مربوط به سایر تیمارهاي آزمایشی بود و کمترین مقدا
 95کشی شده جایگزینی با تیمار چهارم که حاوي سبوس برنج روغن
داري با سایر تیمارها داشت درصد از کنجاله سویا بود که تفاوت معنی

)05/0<P() نشان داد که بیشترین درصـد  3. همچنین نتایج جدول (
ار سوم که چربی شیر در تیمار اول و کمترین مقدار چربی شیر در تیم

کشـی شـده   به ترتیب تیمار شاهد و تیمارحاوي سبوس بـرنج روغـن  
داري بود که اختالف معنی درصد از کنجاله سویا 75جایگزین شده با 

. احتماالً تولید بیشتر شیر در این )P>05/0داشتند ( هاي دیگربا تیمار
تیمار ممکن است سبب درصـد چربـی کمتـر در شـیر باشـد. رابطـه       

میزان تولید شیر و درصد  چربی شیر وجود دارد کـه بـا   معکوس بین 
 ).21( دهـد یابـد. مـی  افزایش تولید شیر درصد چربی شیر کاهش می

اثر گذار هاي شکمبه نه تنها بر تعداد کل میکروارگانیسم ترکیب جیره
اي خــاص از یــک نــوع اســت بلکــه در رشــد نســبی جمعیــت گونــه

 خـام زیـاد   الیافداراي  جیرهبا مصرف میکروارگانیسم نیز مؤثر است. 
ــرنج تجزیــه کننــده ســلولز (مثــل  هــاي، بــاکتريماننــد ســبوس ب

 بـا  هـاي جیره در و همچنین یابندفیبروباکترسوکسینوژنز) افزایش می
 دیوارة الیاف، تخمیرپذیري افزایش با درصد) 45(حدود  سلولی دیوارة
 فزایشا شیر پروتئیندرصد  و شیر تولید، مصرفی خشک مادة و سلولی

نیز سطوح باالي سبوس برنج که داراي  3که در نتایج جدول  یابدمی
تواند چنین مکانیسمی را در افزایش مقدار الیاف خام باالتري بودند می

سـطوح   مصـرف  جهینت در خام ریش دیتول کاهش .تولید شیر ارائه دهد
ـ  از يتعـداد  توسط ی غالتفرع يهافرآوردهباالي   گـزارش  نیمحقق

  ).45، 57( است شده
نتایج یک مطالعه نشان داد که با افزایش سطح سبوس بـرنج در  

داري افزایش یافت درصد) درصد چربی شیر به طور معنی 20جیره (تا 
و همچنین تولید شیر نیز با افزایش بیشتر سطح سبوس برنج به طور 

کـه در نتـایج   )36(داري نسبت به سایر تیمارها کـاهش یافـت   معنی
حاضر این مورد یعنی کـاهش مقـدار تولیـد شـیر در     تحقیق  3جدول 

سطح باالتر سبوس برنج در جیره غذایی مشاهد شـد. بـرخالف ایـن    
و گاوهـاي شــیري  ) 12(نتـایج، در دو مطالعــه روي بزهـاي شــیري   

نشـان داد کـه افــزودن سـبوس بـرنج در جیـره اثــر       )26(هلشـتاین  
موثر در چربی  از عواملداري روي تولید و ترکیبات شیر نداشت.  معنی

توان به  نسبت علوفه به کنسانتره، مقدار و مقدار منبع الیـاف  شیر می
غیر نامحلول در شوینده خنثی، اندازه قطعات علوفه و مقـدار و منبـع   

هـاي  نشاسته، مقدار و منبـع چربـی در جیـره غـذایی و تعـداد وعـده      
 یخشـب  مواد و افیال یکاف مقدار مصرف). 32(دهی اشاره کرد خوراك

 یطرف از. است يضرور يریش يگاوها یسالمت و یعیطب دیتول يبرا
 بـازده  ادامـه  در و مـاده خشـک مصـرفی    اف،یال يادیز ریمقاد وجود

  .کند یم محدود را ریش دیتول و یکروبیم



  1398پاییز  3، شماره 11نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     298

  
   

  گاوهاي شیري در بر ترکیبات شیرکشی شده حاوي سطوح مختلف سبوس برنج روغن هاي آزمایشیاثر جیره - 3جدول 
Table 3- Effect of experimental diets containing different levels of de-oiled rice bran on milk composition in dairy cows 

  1تیمارهاي آزمایشی  
 

SEM 
 

 
 

P-value ترکیب شیر  
Milk composition 

 Experimental treatments1  

 4 تیمار 3 تیمار 2 تیمار 1تیمار   
  T1 T2 T3 T4 

(درصد) چربی   
Fat (%) 

 4.21a 3.61b 3.54b 3.72b 0.11 0.04 

(درصد)پروتئین    
Protein (%) 

 3.07a 3.55a 2.90b 2.77b 0.05 0.02 

میلی لیتر) 1000×(تعداد هاي سوماتیک سلول  
Somatic cells (SCC×1000/ml) 

 217.67 220.42 218.25 215.42 18.74 0.06 

لیتر)( تولید شیر   
Milk yield (liters) 

 30.17b 33.33a 34.71a 29.42b 1.25 0.03 
غذایی دام هاي  درصد کنجاله سبوس برنج جایگزین شده ي  بخشی از کنجاله سویا در جیره 95و  75، 50تیمار شاهد و تیمار هاي حاوي آزمایشی شامل:  تیمارهاي1

  آزمایشی بود.
  ).>P 05/0( باشندمی دارمعنی اختالف داراي است شده داده نشان متفاوت التین وفحر با ستون هر در که هاییمیانگین2

1Experimental diet include: control diet, no de-oiled rice bran and diet containing de-oiled rice bran with 50, 75 and 90% 
replacement ratios with soy meal in the diet 
2Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
  

  
 سالمت تا میدار ازین افیال حداقل و نهیکم زانیم کی نیاز به پس

 و يانـرژ  مصـرف  خشک، ماده مصرف ،یچرب درصد و زانیم وان،یح
 یقسـمت  خام افیال نهیکم و موثر مقدار نیا. باشد حداکثر در ریدشیتول

 استات دیتول بزاق، ترشح شکمبه، از غذا عبور انزیم نشخوار، که است
 مختلفی دالیل).23 و 6( کندیم کیتحر را یچرب درصد و ياشکمبه

 سلولز، پذیري گوارش افزایش مانند شیر تولید میزان در تغییر براي را
 تغییـر  روزانه، مصرفی خوراك افزایش مغذي، مواد دیگر و سلولزهمی

یع شـکمبه وجـود دارد. نتـایج یـک     مـا فرار چرب اسیدهاي نسبت در
مطالعه نشان داد که گاوهاي دورگه تغذیه شده با کاه برنج غنی شده 

داري در تولید شـیر،  با اوره به همراه سبوس برنج داراي اختالف معنی
کـه مقـدار تولیـد و درصـد     درصد چربی و پروتئین شیر بودند، طوري

رصـد چربـی آن   پروتئین شیر نسبت به تیمار شـاهد افـزایش ولـی د   
التخمیر در هاي سریعتأمین مقدار بیشتر کربوهیدرات ).3(کاهش یافت 

شکمبه باعث افزایش تولیـد پروپیونـات و سـنتز پـروتئین میکروبـی      
 ).49(شود که با افزایش درصد پروتئین شیر و تولید همـراه اسـت    می

 ترین منبع اسیدهاي آمینهی تولید شده در شکمبه مهمبپروتئین میکرو
دهد که از طریق گردش خون جذب شده از روده باریک را تشکیل می

هـاي شـیر   شوند و براي تولید پروتئینهاي پستان منتقل میبه سلول
در تحقیق حاضر، افزایش درصد پروتئین شـیر   ).31(شوند استفاده می

درصد سویا  50کشی شده جایگزین در تیمار دوم حاوي سبوس روغن

داري نشد. که با نتایج تحقیق روي گاوهاي معنی نسبت به تیمار شاهد
  . ) مغایر بود3) و گاوهاي دورگه (47، 38شیري (
  

  الگوي اسیدهاي چرب شیر
هاي آزمایشی روي الگوي اسیدهاي چرب شـیر در  نتایج اثر جیره

داري بین تیمارها وجود نداشـت،  ) نشان داد که تفاوت معنی4جدول (
 غیـر  چـرب  سـیدهاي ا علت باشد کـه  که این امر ممکن است به این

 چـرب  سیدهايا به تبدیل  نبارا یا و شکمبه در جنبر سبوس در شباعا
. یکی از عوامل موثر بر الگوي اسیدهاي چرب شیر که شوندمی شباعا

هاي اخیر به آن پرداخته شده اسـت، تولیـد اسـیدهاي چـرب     در سال
ین اسید چرب ترترانس در شکمبه است. اسید لینولئیک کونژوگه مهم

هاي دخیـل در تولیـد اسـیدهاي چـرب     ترانس است که با مهار آنزیم
). 5( دهدکوتاه و متوسط زنجیر، غلظت آن در چربی شیر را کاهش می

و گاوهاي شـیري هلشـتاین    )12(نتایج مطالعات روي بزهاي شیري 
داري روي نشان داد افزودن سـبوس بـرنج در جیـره اثـر معنـی      )26(

چرب شیر نداشت که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت  ترکیب اسیدهاي
داشت. برخالف نتایج تحقیق حاضر، نتایج یک آزمایش روي گاوهاي 
شیري نشان داد که افزودن روغن سبوس برنج باعث افزایش غلظت 

و همچنین  )28(اسید چرب لینولئیک ترانس نسبت به تیمار شاهد شد 
رصد سبوس برنج در جیره، د 20در یک مطالعه دیگر استفاده از سطح 
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دار اسید پالمتیک، اسید استئاریک و اسید اولئیـک  سبب افزایش معنی
که مخالف بـا نتـایج تحقیـق حاضـر      )33(شیر در بزهاي شیري شد 

هاي حاصل از منابع پروتئین گیاهی منابع چربی هسـتند  است. روغن
که در جیره گاوها شیري براي افـزایش دریافـت انـرژي بـه منظـور      

مایت از تولید باالتر شیر در طول دوره شیردهی، مورد استفاده قـرار  ح
هاي منـابع گیـاهی ماننـد    هاي روغناین، مکمل گیرند. عالوه برمی

اي موثر سویا، آفتابگردان یا سبوس برنج به عنوان یک رویکرد تغذیه
 تـرانس  و 9 سـیس  ایزومري با کونژوگه کینولئیل دیاسبراي افزایش 

همچنـین   )11و 6(هی گاوهاي شیري تأیید شده اسـت  در شیرد ،11
مطالعات اخیر نشان داد که تغذیه گاوهاي شیرده با روغن سبوس برنج 

شیر را افزایش دهد، درحالی  )CLA( کونژوگه کینولئیل دیاستوانست 
      ).28(تأثیر بود که بر تولید شیر بی

  
  بر الگوي اسیدهاي چرب شیر (درصد) در گاوهاي شیريکشی شده س برنج روغنحاوي سطوح مختلف سبو هاي آزمایشیاثر جیره - 4جدول 

Table 4- Effect of experimental diets containing different levels of de-oiled rice bran on milk fatty acid pattern (%) in dairy cows 

 ترکیب اسیدهاي چرب
Composition of fatty acid 

 1 مایشیتیمارهاي آز

SEM P-value Experimental treatments1  
1 تیمار 2 تیمار  3 تیمار  4 تیمار   
T1 T2 T3 T4 

اسید دکانوئیک   
Decanoic acid 

 1.50 1.42 1.63 1.20 0.56 0.58 

  اسید لوریک
Lauric Acid 

 1.13 1.05 1.60 1.73 0.42 0.81 

ستیکیاسید میر   
Myristic acid 

 8.07 9.03 8.77 8.50 0.68 2.08 

  اسید پالمیتیک
Palmitic acid 

 33.67 31.17 33.10 31.07 0.65 2.79 

ئیکلاسید پالمیتو   
Palmitoleic acid 

 2.93 2.33 2.43 3.33 0.08 0.80 

  اسید استئاریک
Stearic acid 

 11.17 11.97 13.60 12.83 0.14 1.66 

  اسید اولئیک
Oleic acid 

 28.27 29.10 28.80 29.53 0.72 2.68 

  اسید لینولئیک
Linoleic acid 

 2.73 4.20 3.30 3.33 0.73 1.11 

  اسید لینولنیک
Linolenic acid 

 0.65 0.73 0.70 0.79 0.67 0.16 

  اسید آراشیدیک
Arachidic acid 

 0.16 0.27 0.30 0.17 0.19 0.13 

اشباع کل اسیدهاي چرب   
Total saturated fatty acids 

 56.03 55.28 56.77 55.50 0.69 2.56 

پیوند غیراشباع  یکاسیدهاي چرب با    
Monounsaturated fatty acids (MUFA) 

 30.20 31.43 30.23 32.20 0.58 2.75 

  اسیدهاي چرب با چندپیوند غیراشباع
Polyunsaturated fatty acids (PUFA) 

 4.38 4.93 3.85 4.15 0.63 1.15 

چرب ترانس کل اسیدهاي   
Total trans fatty acids 

 4.10 3.93 4.23 3.83 0.90 0.70 
غذایی دام هاي آزمایشی  درصد کنجاله سبوس برنج جایگزین شده ي  بخشی از   کنجاله سویا در جیره 95و  75، 50تیمار شاهد و تیمار هاي حاوي آزمایشی شامل:  تیمارهاي1

  بود.
1Experimental diet include: control diet, no de-oiled rice bran and diet containing de-oiled rice bran with 50, 75 and 90% replacement 
ratios with soy meal in the diet 
 

  
(متابولیسـم)   وساز سوخت از يندیبرآ ریش چرب يدهایاس بیترک
ــکمبه ــت ،ش ــه( آبکاف ــیزومریا ز،یدرولی ــیوهیب و ونیزاس  ونیدروژناس

 يدهایاسـ  شـدن  آزاد( بدن يهابافت وساز سوخت و) چرب يدهایسا

هاي اسیدهاي چرب شیر یا در سلول ).15(ی) است چرب بافت از چرب
شود و یا از اسیدهاي چـرب گـردش خـون    اپیتلیال پستان ساخته می

درصـد از کـل اسـیدهاي چـرب شـیر از       50گیرنـد. حـدود   منشا می
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ر کربنه (بتاهیدروکسی بوتیرات) هاي دوکربنه (استات) و چهاساز پیش
 شـود هاي پسـتان سـاخته مـی   ) در سلولde novoو از طریق تولید (

بقیه اسیدهاي چرب شیر که مستقیماً و بدون تغییر براي تولیـد   ).25(
ها و اسـیدهاي  د از لیپوپروتئیننشوگلیسریدهاي شیر استفاده میتري

تیـب از لیپـدهاي   گیرند کـه بـه تر  چرب غیر استریفیه خون منشأ می
هاي جذب شده از دستگاه گوارشی و اسیدهاي چرب آزاد شده از بافت

گیرند. این اسیدهاي چرب شامل نیمـی از اسـید   چربی بدن منشأ می
هاي کربن و بیشتر از بافت 18پالمیتیک و تمام اسیدهاي چرب داراي 

درصد از کل اسیدهاي چرب خـون را   20و  80چربی به ترتیب حدود 
هاي زیـادي جهـت تغییـر الگـوي     امروزه تالش ).7(هند ل میتشکی

اسیدهاي چرب شیر از طریق تغذیه شده است. هدف از تغییـر الگـوي   
هاي شـیر و  هاي آن براي کارخانهاسیدهاي چرب شیر، بهبود ویژگی

افزایش اسیدهاي چرب غیراشباع و کونژوگـه اسـت کـه بـر سـالمت      
   ).30(انسان اثر مفیدي دارند 

الگوي اسیدهاي چرب غیراشباع جیـره بـه شـیر بـه وسـیله       تغیر
اي، جـذب در روده  عوامل متعددي از قبیل بیوهیدروژناسیون شـکمبه 

هاي دیگر یا بافت پستان تحـت تـاثیر قـرار    باریک و انتقال به بافت
ها براي الگـوي  هاي گذشته بیشترین تالشگیرد. بنابراین در سال می

بیوهیدروژناسـیون اسـیدهاي چـرب    اسیدهاي چرب شیر بـر کنتـرل   
هـاي شـکمبه و جـذب اسـیدهاي     غیراشباع به وسیله میکروارگانیسم

 ).22 و 6(چرب غیراشباع به وسیله بافت پستان متمرکز شـده اسـت   
ــیون شــکمبه ــیدهاي ايبیوهیدروژناس ــرب اس ــباع چ  در غیراش

 ايواسطه چرب اسید از چندین ايدامنه تشکیل سبب نشخوارکنندگان

اسـید   که به طوري شوندمی شیر وارد جذب و هضم به دنبال هک شده
 کونژوگه لینولئیک اسید به تبدیل اصلی سوبستراي به عنوان لینولئیک

 مختلفی انواع تغذیه ).9(شود می  18:1ترانس چرب اسیدهاي سپس و
 افـزایش  موجـب  شیري گاوهاي به غیراشباع چرب منابع اسیدهاي از

 کـه حالی در و شد شیر در چربی 18:1 و  18:0چرب  اسیدهاي غلظت
کربنـه) کـاهش    14 زنجیر (تـا  متوسط و کوتاه چرب اسیدهاي غلظت
تولیـد   کنندهممانعت شرایط این در شده یاد چرب اسیدهاي زیرا یافت،
 غـالت و محصـوالت فرعـی آن    ).10(هستند  پستانی غده در چربی
 در آنها اشباعغیر چرب اسیدهاي مقدار و هستند روغن مقادیري حاوي
ایـن مـواد و    از اسـتفاده  دهـد مـی  نشـان  شـواهد  دارد، زیادي اهمیت

 ترکیب اسـیدهاي  بر هاي غالت حاوي روغن در جیره،همچنین دانه
 ).34(گـذارد  می تأثیر مزرعه حیوانات بدن مختلف هايبافت در چرب

 تغییـر  بـه واسـطه   اسـت  ممکـن  همچنین، اسیدهاي چرب غیراشباع
کننـد   جلـوگیري  کبـد  در گلیسریدهاتري تجمع از ها،یچرب متابولیسم

)52.(  
  

  نمره وضعیت بدنی
گاوهاي سمینتال در  نمره وضعیت بدنی هاي آزمایشی براثر جیره

داري بین تیمارها وجود نداشت. ) نشان داد که اختالف معنی5جدول (
همسو با نتایج تحقیق حاضر، نتیجه یک مطالعه نشان داد که افزودن 

داري در نمره وضعیت بدنی برنج چربی گرفته شده  تأثیر معنی سبوس
  ).20(گاوهاي شیري در مقایسه با تیمار شاهد نداشت 

  
 

  بر نمره وضعیت بدنیکشی شده تغذیه شده به گاوهاي شیري حاوي سطوح مختلف سبوس برنج روغن هاي آزمایشیاثر جیره - 5جدول 
Table 5- The Effects of experimental diets with different levels of de-oiled rice bran on body condition score (BCS) in dairy cows 

P-value SEM 

 تیمارهاي آزمایشی
 Experimental treatments 

4 تیمار 3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار   
T4 T3 T2 T1 

 نمره وضعیت بدنی 4.67 4.00 4.06 4.83 0.66 0.06
Body condition score (BCS)  

غذایی دام هاي آزمایشی  درصد کنجاله سبوس برنج جایگزین شده ي  بخشی از   کنجاله سویا در جیره 95و  75، 50تیمار شاهد و تیمار هاي حاوي آزمایشی شامل:  تیمارهاي1
  بود.

1Experimental diet include: control diet, no de-oiled rice bran and diet containing de-oiled rice bran with 50, 75 and 90% replacement 
ratios with soy meal in the diet 
 

  
زا در اوج تولید شیر در توازن منفی انرژي قرار داشته گاوهاي تازه

از این رو از ذخـایر بـدنی    ،یابدو بنابراین امتیاز بدنی آنها کاهش می
نند، به طوري که بـه ازاي کـاهش یـک    کبراي تولید شیر استفاد می

کیلوگرم از وزن بدن انرژي الزم براي تولید هفـت کیلـوگرم شـیر را    

کنند. گاوهایی که در اواخر شیردهی هستند در تعادل مثبت تأمین می
اي نسبت بـه ذخـایر از دسـت رفتـه در اوایـل      اند و ذخایر تازهانرژي

کنـد؛  ه را جبران میآورند یعنی کاهش وزن اولیشیردهی به دست می
پس نمره شرایط بدنی براي تمام مراحل شیردهی متغییـر اسـت. بـه    
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آل بستگی به مرحله شیردهی دارد عبارت دیگر نمره شرایط بدنی ایده
گاوهاي شیري را تحـت تـأثیر    )46(و ترکیب شیر  )39(و تولید شیر 

هـاي قبلـی زیـادي بـه منظـور توسـعه مصـرف        دهد. تالشقرار می
اي با غالت کم با جایگزینی ذرت، جو و سویا با سبوس بـرنج  ه جیره

، گاوهاي دورگـه  )29(ها ، گوساله)18(ها کشی شده براي خوكروغن
  انجام شد. ) 42(ها و میش) 43(

  
  هاي خونیفراسنجه

هاي خونی در جدول فراسنجهبرخی هاي آزمایشی روي اثر جیره 
بین تیمارهـاي آزمایشـی    داري) نشان داد که اختالف آماري معنی6(

گلیسـرید،  . بیشترین و کمترین مقـادیر تـري  )P>05/0وجود داشت (
سرم خون به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار حـاوي   HDLکلسترول و 

کشی شده جایگزین بـا  کنجالـه سـویا    درصد سبوس برنج روغن 75
مشاهده شد و همچنین بیشترین و کمترین مقـدار گلـوکز خـون بـه     

کشـی شـده   درصد سبوس برنج روغن 75تیمارهاي حاوي ترتیب در 
جایگزین کنجاله سویا و تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج نشان داد که با 

درصـد جـایگزین کنجالـه     75افزایش سطح سبوس برنج در جیره تا 
هـاي خـونی بـه جـز     داري مقادیر فراسـنجه سویا، سبب کاهش معنی

گرفتـه شـده در   رنج چربیگلوکز شد. نتایج یک مطالعه روي سبوس ب
گرفتـه  گاوهاي بالغ دورگ نشان داد که افزودن سبوس بـرنج چربـی  

شده در جیره غذایی سبب افزایش گلوکز خون نسبت به سایر تیمارها 
که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت. در دو مطالعه روي  )43(شد 

ها مشاهد شد که تیمـار حـاوي سـبوس بـرنج باعـث کـاهش       موش
 ).23، 14(گلیسرید سرم خـون شـد   اري سطح کلسترول و تريد معنی

 حاوي رهیجدردام هاي دریافت کننده   پالسما دیریسیگل تري کاهش
 بـر یف جملـه  از یعـوامل  بـه  توانیم راروغن کشی شده  برنج سبوس

 کـه  سـایر ترکیبـات جیـره اي     و اشباع ریغ چرب دهايیاس محلول،
  ).26( داد نسبت شوند کلسترول تولید کاهش موجب تواند یم

  
 

  در گاو هاي شیري لیتر)گرم در دسیهاي خونی (میلیفراسنجهبر کشی شده حاوي سطوح مختلف سبوس برنج روغن هاي آزمایشیاثر جیره-6جدول 
Table 6- The Effects of experimental diets with different levels of de-oiled rice bran on blood parameters (Mg / dl) in dairy cows 

P-value SEM 

هاي خونیفراسنجه تیمارهاي آزمایشی  
Blood parameters 
 

Experimental treatments 
4 تیمار 3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار   
T4 T3 T2 T1 

0.01 6.08 134.47b 111.99c 138.81b 160.26a  ي گلیسریدتر  
Triglyceride 

0.02 4.14 123.58c 120.38c 139.41b 155.00a  کلسترول  
Cholesterol 

0.04 7.45 143.98c 149.98c 134.00b 127.49a  لیپوپروتئین با دانسیته باال  
HDL 

0.03 2.95 52.38a 54.30a 52.11a 45.67b  گلوکز  
Glucose 

غذایی دام هاي آزمایشی  س برنج جایگزین شده ي  بخشی از   کنجاله سویا در جیرهدرصد کنجاله سبو 95و  75، 50تیمار شاهد و تیمار هاي حاوي آزمایشی شامل:  تیمارهاي1
  بود.

1Experimental diet include: control diet, no de-oiled rice bran and diet containing de-oiled rice bran with 50, 75 and 90% replacement 
ratios with soy meal in the diet 

 
 .دارنـد  کلسترول جذب کاهش در یمتفاوت ییکارا رهیج ايبرهیف
 کـه  است دلیل آن به LDLتام و  برنج روي کلسترول سبوس اثرات

 خـود  بـه  را اسیدهاي صفراوي روده داخل در است قادر برنج  سبوس
 موضوع این). 48، 44(شود  از بدن آنها دفع افزایش باعث و نموده باند

 مـواد  در موجود هايچربی جذب و که هضم شودمی باعث سو یک از
 افـزایش دفـع   دیگر سوي از صورت و کمتر جمله کلسترول از غذایی

 کبـدي  هايدر سلول که شودمی سبب روده راه از صفراوي اسیدهاي
 اسیدهاي تا شود صفراوي تبدیل اسیدهاي به کلسترول بیشتري مقدار

 بـه  کبـدي  هـاي سـلول  نیـاز  شوند، لـذا  جایگزین شده دفع صفراوي
 ژن بیـان  هاسلول این در نتیجه و در نمایدمی پیدا افزایش کلسترول

 سـطح  روي LDLرسـپتورهاي   آن تعـداد  متعاقـب  و LDLرسـپتور  
 بیشـتري  LDLهاي لیپوپروتئین و یابد می کبدي افزایش هايسلول

 کبـدي  هـاي سـلول  وارد و شده برداشته خون از رسپتورها توسط این
 جهـت تولیـد   در آنهـا  در موجود کلسترول و شوند تجزیه تا شوندمی

 غلظـت   ایـن ترتیـب   بـه  گیرد. قرار استفاده مورد صفراوي اسیدهاي
LDL تـأثیر  ).45، 44(کنـد  پیدا مـی  کاهش خون در تام کلسترول و 

 خـونی  يهـا فراسـنجه  بردر سبوس برنج  گیاهی مشتقات و ترکیبات
 ترکیبـات  از آنهـا  يبرخـوردار  دلیـل  بـه  خـون،  گلوکز غلظت ژهیو به

ـ تحر نقـش  کـه  شده بیان فمختل مؤثرة مواد و ییشیمیا  کننـدة  کی
 مـرز  هـاي سـلول  از خصـوص به  دستگاه گوارش مترشحه ايهمیآنز
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 داشته را لوزالمعده جمله از هامیآنز کننده غدد ترشح  و روده مسواکی
 یـر ظن هـا کربوهیـدرات  کنندةهیتجز يهامیآنز سطح افزایش باعث و

شـوند.  گلوکز خـون مـی   سطح شیافزا باعث تینها در و هشد آمیالز
باتوجه به دالیل ذکر شده و احتماالً به دلیل اینکه سبوس برنج داراي 

تواند در تنظیم گلوکز باشد، میالیاف نامحلول، فیتات و سایر مواد می
   ).23خون موثر باشد (

  
  گیري کلینتیجه

دن سـبوس بـرنج   با توجه به نتایج حاصل از این پـژوهش، افـزو  

چربی گرفته شده به عنوان یک منبع پروتئینـی جـایگزین بخشـی از    
کنجاله سویا باعث افزایش تولید شیر و کاهش درصد چربـی شـیر در   

درصد از محتوي کنجاله سویاي آن  جایگزین  75تیماري که به میزان
گلیسرید و شده با سبوس برنج  شد.  همچنین کاهش کلسترول، تري

خون دام هاي آزمایشی نیز در تیمار مورد اشاره  HDL افزایش سطح
کشـی شـده   رسـد کـه سـبوس بـرنج روغـن     مشاهده شد. به نظر می

درصد از کنجاله سویا در جیره نسبت بـه سـایر سـطوح     75جایگزین 
عملکرد بهتري را در فراسنجه هاي تولیدي دام هاي آزمایشی در این 
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Introduction The use of agricultural products that are often less costly has long been considered by 

researchers, and due to some problems with the direct use of these products in animal nutrition, their processing 
seems to be necessary in a variety of ways. In the meantime, by-products derived from cereals, such as wheat 
bran and rice bran, are especially important due to their high production and low prices. Rice bran can be one of 
the world's largest cereal processing by-products. Considering the significant amount of rice bran production in 
the northern provinces of Iran, its low price and the possibility of replacing it as part of the ration and, on the 
other hand, due to the presence of unsaturated oil, it seems that its lubrication It will probably increase the 
maintenance time and improve its nutritional value. The main problem is the use of rice bran, phosphate phytate, 
oil and high silica. Considering the significant amount of rice bran production in the northern provinces of the 
country, its low price and the possibility of replacing it as part of the ration and, on the other hand, due to the 
presence of unsaturated oil, it seems that its lubrication It will probably increase the maintenance time and 
improve its nutritional value. The objective of this study was to evaluate the different levels of de-oiled rice bran 
replacement to soybean meal on milk production and composition, the profile of fatty acids in milk, body 
condition score and some blood parameters of dairy cows. 

 
Material and methods An experiment was conducted using 12 of Simmental dairy cows with a mean weight 

of 630±27 kg, a mean milk yield of 35±1.7 liters per day and an average of 109±17 days of lactation in a 
completely randomized design with four treatments and three repetitions. The experimental treatments were 
included control diets without de-oiled rice bran and diets containing de-oiled rice bran replacing 50, 75 and 
90% to soybean meal. The diet used was based on the table of nutrient requirements of NRC, (2001) and the diet 
was prepared by the NRC, (2001) software. The traits studied in this experiment included milk composition and 
production, body condition score, profile of milk fatty acids and some blood serum parameters of dairy cows. 
The oil-rice bran used in this experiment was prepared from Mazand factory, located in Mazandaran province, 
Babolsar city. The data were collected and experimental design was a completely randomized design with four 
treatments and three replicates using 12 heads of dairy cows with repeat measurement and using the GLM and 
SAS software (9.1). 

 
Results and discussion The experimental results showed that the experimental diets had a significant effect 

on the composition and production of milk, so that the production of milk in a treatment containing de-oiled rice 
bran replaced with 75% soy meal was more than other experimental treatments. The percentage of milk protein 
in a treatment containing de-oiled rice bran replaced with 50% soy meal was more than other experimental 
treatments. Also, the results showed that the highest percentage of milk fat in the control treatment and the 
lowest milk fat in the treatment of de-oiled rice bran was replaced with 75% soybean meal, which had a 
significant difference with other treatments. There was no significant difference in the number of somatic cells 
between treatments. Body condition scores were no significantly affected by experimental diets. The effect of 
treatments on milk fatty acids was not significant. Also, the addition of de-oiled rice bran had a significant effect 
on blood parameters, so that by increasing the level of rice bran in the diet, up to 75% of the soybean meal 
replaces a significant decrease in blood levels other than glucose. In addition, the control treatment had the 
highest levels of triglyceride and cholesterol and the amount of HDL in treatment containing de-oiled rice bran 
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replaced with 75% soy meal was significantly higher than other treatments. 
 
Conclusion According to the results of this experiment, the use of 75% of de-oiled rice bran replacement to 

soybean meal in the diet, increased milk yield and reduced fat percentage in dairy cow compared to control 
treatment. Also, the reduction of cholesterol, triglycerides and HDL levels in dairy cows were observed 
treatment containing de-oiled rice bran replaced with 75% soy meal. It seems that the use of 75% of de-oiled rice 
bran replacement to soybean meal in the diet, showed better performance than the other levels in the production 
factors of dairy cows in this study. 

 
Key words: Blood parameters, Dairy cow, Milk fatty acids, Performance, Rice bran  
 


