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  چکیده

ي شیري گاوهاهاي خونی  لکرد، ترکیب شیر، قابلیت هضم ماده خشک و فراسنجهبر عم دانه پنبهاین آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف 
تکرار، در قالب طرح کـامالً تصـادفی    4تیمار با  4بیلیارد در  رأس گاو شیري مونت16بدین منظور از . دهی انجام شد بیلیارد در  اوایل دوره شیر نژاد مونت

همـه  . درصـد در جیـره بـود    21و  14، 7شـامل   دانـه  پنبـه و سه سـطح مختلـف   ) دانه پنبهصفر درصد (هاي آزمایشی شامل تیمار شاهد  تیمار. استفاده شد
طـور   گیـري از شـیر بـه    نمونه .بار در روز دوشیده شدند 2 گاوهاها داده شده و  به دام) طور آزاد به(صورت انفرادي تا حد اشتها  هاي کامالً مخلوط به جیره

انجـام   گاوهـا ، خونگیري از سیاهرگ دمی )اي گلیسرید، نیتروژن اوره گلوکز، کلسترول، تري(هاي خونی  گیري فراسنجه همنظور انداز به. هفتگی انجام شد
تولید شـیر خـام   . خشک خوراك بررسی شد درصد چربی شیر تصحیح شده و ترکیبات شیر و قابلیت هضم ماده 4تولید شیر خام بر اساس ضریب  .گرفت

، بـا افـزایش درصـد    دانه پنبههاي حاوي  در میان جیره. ي افزایش یافتدار معنیطور  به) شاهد( دانه پنبهنسبت به جیره بدون  هدان پنبههاي حاوي  در جیره
ي تغذیه شده بـا  گاوهاماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ماده خشک جیره در .ي افزایش یافتدار معنیطور  به گاوهادر جیره درصد چربی شیر  دانه پنبه

گلیسـرید و نیتـروژن    در جیره شاهد مقدار گلوکز کاهش و میزان کلسترول، تـري  دانه پنبهبا افزایش مقدار . ي را نشان داددار معنیتفاوت  4تا  1هاي جیره
تواند تولید  میدرصد  21و  14کامل به جیره غذایی به میزان  دانه پنبهنتایج تحقیق حاضر نشان داد افزودن . ي افزایش یافتدار معنیطور  اي خون به اوره

  .شیر، درصد چربی شیر و درصد مواد کل جامد شیر را افزایش دهد
  

   .بیلیارد مونتقابلیت هضم، هاي خونی،  فراسنجه، ترکیبات شیر ، تولید شیر، کامل دانه پنبه :کلیدي هاي هواژ
  

     1مقدمه
 بـه  تولیـد  و نگهـداري  احتیاجات تامین منظور به شیرده يگاوها

 دارند نیاز مصرفی خوراك طریق از مغذي مواد مناسب ردریافت مقادی
 عامـل  دومـین  نوانع به پروتئین و اولین وانعن به انرژي میان دراین.

هـا را   انرژي مورد نیاز دام). 28(ت اس شده شناخته ،ه تولیدکنند محدود
مین کرد اما بـراي حفـظ سـالمت شـکمبه و     أتوان از منابع چربی ت می

فیبـر  (وز نیاز اسـت کـه سـطوح کـافی از علوفـه      اجتناب از بروز اسید
در جیره گنجانده شود، لـذا اسـتفاده از   ) فیبر شیمیایی(و فیبر ) فیزیکی

یکی از ). 29(در جیره باید مورد توجه قرار گیرد ) ها چربی(منابع انرژي 
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هاي روغنی مـورد اسـتفاده در جیـره نشـخوارکنندگان،      ترین دانه رایج
و ) 15(بـاال بـوده    دانه پنبهفیبر، پروتئین و انرژي میزان . است دانه پنبه

 ).6( دارد پرتولیـد  و تولیـد  متوسط يگاوها براي باالیی خوراکی ارزش
 دانـه  پنبهبازده پروتئین . ارزش بیولوژیکی باالیی دارد دانه پنبهپروتئین 

هـاي گیـاهی دیگـر     در فرآیندهاي تولیدي حیوان از بسیاري پـروتئین 
هـاي روغنـی    درصد نیتـروژن موجـود در دانـه    95 حدود. بیشتر است

درصـد   90تـا   75پروتئین حقیقی است که قابلیت هضم ظاهري آنها 
).  33(باشد و ارزش بیولوژیکی آنها بیشتر از پروتئین غـالت اسـت    می
 تري طوالنی مدت دانه پنبه تا شود می سبب دانه پنبه پوسته و لینت فیبر

 نشخوار زمان مدت تا شود می موجب لهمسئ این. بماند باقی شکمبه در
ـ  افـزایش  شـکمبه  pH نتیجه در و بیشتر بزاق ترشح و کردن  یابـد  یم

 متان تولید ).15(از چربی است  دانه پنبهبخش اعظم منبع انرژي ). 19(
 دارد فیبري رغی کربوهیدرات و سلولز همی و سلولز با مثبت همبستگی

ـ  بنـابراین  ).39(د ده یم کاهش را متان تولید چربی که  حالی در  ثیرأت
 کـاهش  و باشـد  می تخمیر قابل کربوهیدرات از بیشتر دانه پنبه چربی

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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  ). 6( است شده گزارش دانه پنبه با تغذیه در متان تولید
ه گردیـد  ثبت فرانسه کشور ملی ايه دنژا از یکی مونت بیلیارد گاو

 از وه شد اصالح لبنی هاي هفرآورد و شیر تولید نظورم هب بیشتر و ستا
 دو نژاد و است برخوردار نیز گوشت باالي کیفیت و پرواري خصوصیات

 نژاد این پروتئین و چربی و شیر تولید .شدبا یم گوشتی-شیري منظوره
   .است هلشتاین مشابه

 پنبه مختلف سطوح ثیرأت بررسی پژوهش این از هدفبه طور کل 
 قابلیـت  و خونی ياه هفراسنج و شیر ترکیبات ،تولید بر ه در جیره دان

  .بود مونت بیلیارد نژاد گاو در شکخ هماد هضم
  

  ها مواد و روش
این آزمایش در واحـد گـاوداري شـرکت سـهامی زراعـی بهکـده       

 بجنـورد انجـام   شهرستان غربی شمال کیلومتري 130 وي واقع دررض
راس گاو  4(گاو نژاد مونت بیلیارد شکم دوم زایش  راس 16 تعداد .شد

 8/24 ±3 گاوهـا شـیر   تولیـد  میـانگین  .شـدند  انتخـاب  )در هر تیمار
کیلـوگرم و میـانگین    840±30 گاوهـا کیلوگرم، میـانگین وزن زنـده   

 روزه 30 دوره یک در آزمایش این. روز بود 21±8فاصله از زایش آنها 
روزانـه در   گاوهـا ). پذیري عادت دوره عنوان به اول روز 14( شد انجام

صبح  8مخلوط، تغذیه شده و در دو نوبت  هاي کامالً سه نوبت با جیره
بعداز ظهر شیردوشی شدند و شیرهاي تولیدي آنها روزانه در ایـن   4و 

هاي غذایی با استفاده از نـرم افـزار    تنظیم جیره. دو نوبت ثبت می شد
NRC )30 (  هـاي آزمایشـی از دو بخـش علوفـه و      جیـره . انجـام شـد

اشـتها   الً مخلوط و تا حدکنسانتره تشکیل شده بودند و به صورت کام
 گرفت و آب آشامیدنی در طول شـبانه روز بـه   قرار می گاوهادر اختیار 

هاي آزمایشی و  ترکیب شیمیایی جیره. بود گاوهاصورت آزاد در اختیار 
  .گزارش شده اند 1مواد مغذي در جدول 

 AOACهاي  دانه با استفاده از روش در ابتدا ترکیب شیمیایی پنبه
 در آخر هفته بـه . گیري قرار گرفت مورد اندازه) 38(وست و ون س (5)

، درصد چربی، پروتئین، الکتـوز  )Totalمدل (دستگاه اکومیلک  وسیله
ـ . هاي شیر تعیـین گردیـد   و ماده خشک بدون چربی نمونه  منظـور  هب

 بـه  انجام شـد؛  دوره پایان در خونگیري خون، شیمیایی ترکیبات تعیین
سی خون  سی 4میزان  به دهی صبح راكساعت بعد از خو 4 که طوري

فاقد ماده ضـد   هاي لوله درونگرفته و  سرنگ توسط دمی سیاهرگ از
 کلسترول و گلیسیرید تري اوره، گلوکز، تعیین براي و شده تخلیه انعقاد
 شهرستان در فرهنگیان بالینی و پزشکی تشخیص آزمایشگاه به خون

 با استفاده از د وش منتقل واقع در استان خراسان شمالی سملقان و همان
 گلـوکز،  غلظـت  )، ایتالیـا MIURA 200مـدل  ( اتوآنـاالیزر  دسـتگاه 

قابلیـت  . شـد  تعیـین  آنهـا  اي اوره نیتـروژن  و گلیسیرید تري کلسترول،

خاکسـتر نـامحلول در   (هضم ماده خشک بـا روش اسـتفاده از مـارکر    
آوري،  جمـع  ها ها و جیره هاي مدفوع تیمار نمونه. گیري شد اندازه) اسید

. خشک و تا زمان انجام آزمایشات در محیطی سـرد نگهـداري شـدند   
 .استفاده شد) 37(براي تعیین قابلیت هضم، از روش ون کولن و یانگ 

تکرار در هر  4تیمار و  4تصادفی با در این آزمایش از طرح کامال 
هاي مربوط به خون و قابلیت هضم با اسـتفاده   داده. تیمار استفاده شد

گیري مکرر در  هاي مربوط به شیر با روش اندازه و داده GLMرویه  از
 SAS (32)افـزار   وسـیله نـرم   بـه  MIXEDزمان با استفاده از رویه 

مقایسات تیمارهاي مختلف با استفاده . آنالیز آماري شدند 1/9ویرایش 
درصـد   5ي دار معنـی اي دانکن و توکی در سـطح   از آزمون چند دامنه

  . استفاده شد Excelافزار  رسم نمودارها از نرمجهت . انجام شد
  

  نتایج و بحث
  دانه پنبهترکیب شیمیایی 

آنالیز شیمیایی ماده خشک ، پروتئین خام، خاکستر خام، فیبر نامحلول 
در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسـیدي، کلسـیم و فسـفر    

) NRC )30، 2001مورد استفاده در این آزمایش و اقتباسی از  دانه پنبه
 .آورده شده است 2در جدول 

تـوان بـه اثـر     را مـی  دانـه  پنبهف در ترکیبات شیمیایی العلت اخت
فصل، حاصلخیزي خاك، مرحله رویشی گیاه، سن گیاه، نسـبت سـاقه   

نوسان زیـاد در میـزان   . به برگ و دیگر فاکتورهاي محیطی نسبت داد
همچنـین  ). 25(اشد علت نوسانات در رطوبت ب تواند به ماده خشک می

 دانـه  پنبهگزارش نمودند که تفاوت بین ترکیبات ) 39(زین و پالسنسیا 
 و ذرات خـرد  دانـه  پنبـه ممکن است به اندازه دانه، مقدار لینت پوسـته  

  .شده ارتباط داشته باشد
  

  هاي خونی فراسنجه
آزمایش چهار فراسنجه خونی مورد ارزیابی قرار گرفـت کـه در   در این 
غلظـت گلـوکز خـون تحـت     . است شده  یج آن نشان داده نتا 3جدول 

در جیـره مقـدار    دانـه  پنبـه بوده و با افزایش میزان  دانه پنبهتأثیر تیمار 
ها نشان داد کـه مقـدار گلـوکز در     آنالیز این داده. گلوکز کاهش یافت

درصـد اخـتالف    21و  14درصـد و همچنـین تیمـار     7تیمار صـفر و  
و  14درصد بـا تیمـار    7تند اما تیمار صفر و داري با یکدیگر نداش معنی

غلظـت گلـوکز   ). P>05/0(ي بودند دار معنیدرصد داراي اختالف  21
و ) لیتر گرم در دسی میلی 2/60(ي شاهد داراي باالترین مقدار گاوهادر 

گـرم در   میلـی  7/51(داراي کمتـرین مقـدار    دانـه  پنبهدرصد  21تیمار 
 .بود) لیتر دسی
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  اجزاي خوراك و مواد مغذي جیره - 1 جدول
Table 1- Ingredients and chemical composition of the rations  

  )درصد( در جیره مقدار پنبه دانه
Whole cottonseed in treatment (%)  درصد ماده خشک( خوراك اجزاي(  

Ingredient (% dry matter)  21 14 7 0 

  دانه پنبه 0 7.0 14.0 21.0
Cotton seed  

  یونجه 24.0 17.0  10.0 3.0
Alfalfa 

  ذرت سیلوشده 19.0 19.0 19.0 19.0
Corn silage  

  کاه گندم 7.0  7.0 7.0 7.0
Wheat straw 

  دانه جو  7.0  7.0  7.0  7.0
Barley grain  

  دانه ذرت  8.0  8.0  8.0  8.0
Corn grain  

  مالس چغندرقند  10.0  10.0  10.0  10.0
Molasses, beet sugar  

  کانوال هکنجال  8.0  8.0  8.0  8.0
Canola meal  

  کنجاله سویا  9.5  9.0  9.0  9.0
Soybean meal  

 سبوس  5.0  5.2  5.2  5.2
Bran  

 نمک 0.7  0.5  0.5  0.5
Salt 

  کلسیم کربنات  0.6 0.7 0.7 0.7
Calcium carbonate  

  منیزیوم اکسید  0.5 0.7 0.7 0.7
Magnesium oxide  

  کلسیم فسفات 0.7  0.9  0.9  0.9
Calcium phosphate  
  ترکیب شیمیایی جیره
Diet chemical composition  

  ماده خشک  92.5  94.0  93.0  94.5
Dry matter 

   )درصد( پروتئین خام  15.2  16.2  17.2  18.2
CP  

  )درصد( 1پروتئین قابل تجزیه در شکمبه  10.2  10.9  11.8  12.7
RDP1 

  )درصد( 2پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه  5.0  5.3  5.4  5.5
RUP2 

  )کیلوگرم ماده خشک/ مگاکالري( 3انرژي خالص شیردهی  1.55  1.57  1.62  1.68
)Mcal /Kg DM( NEL3   

  )درصد( الیاف نامحلول در شوینده خنثی  35.6  35.1  34.6  34.0
NDF (%) 

  )درصد( سیديالیاف نامحلول در شوینده ا  21.6  21.8  22.1  22.3
ADF (%)  

  )2001(برآورد شده از نرم افزار انجمن تحقیقات ملی  3و 2، 1
1, 2 and 3 Estimated from National Research Council software (2001)  
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  رکیبات شیمیایی پنبه دانهت - 2 جدول
Table 2- Chemical composition of cotton seed  

  ترخاکس
  )درصد( 

Ash 
(%)   

  فسفر
  )درصد(

P (%) 

  کلسیم
  )درصد(

Ca (%) 

دیواره سلولی عاري از 
  )درصد( همی سلولز

ADF (%) 

  دیواره سلولی
  )درصد(

NDF (%) 

  چربی خام
  )درصد(

EE 
(%) 

  پروتئین خام
  )درصد(

CP (%) 

  ماده خشک
  )درصد(

DM (%) 
  

4.8 0.64  0.21  34.0  44.0  21.0  23.9  92.0  
 1پنبه دانه  

)Cottonseed1(  

7.0  -  -  42.9  50.0  19.0  15.5  93.0  
 2پنبه دانه  

)Cottonseed2(  
           NRC (2001)اقتباس از  1
  اندازه گیري شده   2

1 Adapted from NRC (2001) 
2  Measured  

  
  1)لیترگرم در دسی  میلی(هاي خون  هاي غذایی بر فراسنجه اثر جیره - 3 ولجد

Table 3- Effects of diets on blood parameters (mg/dl)1  

P-Value  SEM 
  )درصد( مقدار پنبه دانه در جیره

Whole cottonseed in treatment (%)   
21  14  7  0  

0.001  1.05  51.7b 55.2b 59.6a 60.2a لیتر گرم در دسی میلی( گلوکز(  
Glucose (mg/dl) 

0.02  0.85  234.4a 230.6b 229.1b 228.3b لیتر گرم در دسی میلی( کلسترول(  
Cholesterol (mg/dl) 

0.0001  0.37  19.4a 19.1a 18.3b 15.7c لیتر گرم در دسی میلی( تري گلیسیرید(  
Triglyceride (mg/dl) 

0.0004  0.098  17.8a 17.6a 17.15b 17.07b لیتر گرم در دسی میلی( خوناي  اوره نیتروژن(  
BUN (mg/dl) 

 ).P>05/0(باشند  دار می هاي داراي حروف متفاوت داراي اختالف معنی در هر ردیف میانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

  
هاي نشخوارکنندگان بـالغ، غلظـت کمتـر گلـوکز      یکی از ویژگی 

توانـد   دلیـل آن مـی  پالسما نسبت به نشخوارکنندگان جوان است که 
عدم جذب بخش عمـده کربوهیـدرات مصـرفی بـه شـکل گلـوکز در       

با افزایش سطح اسید چرب آزاد خـون، غلظـت   . نشخوارکنندگان باشد
همچنـین غلظـت انسـولین و گلـوکز بـا      . یابـد  گلوکز خون کاهش می

دهـد   غیراستریفه، کـاهش نشـان مـی    افزایش غلظت اسیدهاي چرب
نیز گزارش کردند که با افـزایش درصـد   ) 11(کانت و همکاران ). 22(

) 16( فروغی و همکاران. یابد چربی جیره مقدار گلوکز خون کاهش می
بر تولید شـیر   دانه پنبهطی آزمایشی تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن 

  ي شیري هلشتاین را مـورد بررسـی قـرار   گاوهاهاي خونی  و فراسنجه
افزایش غلظت اوره و گلوکز  در این آزمایش آسیاب کردن سبب. دادند

آنهـا گـزارش   . پالسما و حرارت دادن سبب کاهش غلظت آنها گردیـد 
کردند با افزایش میزان چربی در جیره غلظت گلوکز پالسـما کـاهش   

 همکاران و زاده افضل. باشد یافت که با نتیجه تحقیق حاضر، مشابه می
 عملکرد بر هریج در را دانه پنبه مختلف سطوح اثر ی کهقیتحق یط) 2(

، دادنـد  قـرار  یبررس مورد يزند نژاد نر هاي بره یخون هاي فراسنجه و
و به همراه  دانه پنبهمشاهده کردند که  غلظت گلوکز خون، با افزایش 

 8/4درصد در جیره شاهد بـه   1/2از (آن افزایش محتوي چربی جیره 
 قیتحق جینتا. کاهش داشت) دانه پنبهدرصد  16درصد در جیره حاوي 

  .دارد مطابقت شیآزما این در آمده  دسته ب جینتا با حاضر
 نیپـروتئ  و دانـه  پنبه مختلف سطوح اثرات) 13( همکاران و یانید

را مورد مطالعـه   يپروار هاي بره یخون يها فراسنجه و عملکرد بر خام
 مـورد  هاي رهیج نیب در خون گلوکز زانیمقرار دادند که بر اساس آن، 

ـ م نیباالتر و نداشت يدار یمعن رییتغ شیآزما  فاقـد  رهیـ ج در آن زانی
ـ ا جهینت با حاضر قیتحق جهینت .بود دانه پنبه . بـود  مشـابه  شیآزمـا  نی

در تحقیق خود که به بررسـی اثـرات سـطوح مختلـف     ) 17(غالمیان 
هـاي نـر نـژاد داالق     هـاي خـونی بـره    بر عملکرد و فراسنجه دانه پنبه

لظـت گلـوکز خـون بـا افـزایش      پرداخته بودند، گزارش کردنـد کـه غ  
یابـد کـه بـا نتـایج      در جیره و میزان چربی جیره کاهش مـی  دانه پنبه

  . باشد تحقیق حاضر مشابه می
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بوده و با افزایش میـزان   دانه پنبهمقدار کلسترول خون تحت تأثیر 
ها نشان  آنالیز این داده. در جیره مقدار کلسترول افزایش یافت دانه پنبه

ــترول  ــه کلس ــفر،   داد ک ــار ص ــد 14و  7در تیم ــهدرص ــه پنب ــا  دان ب
درصد با تیمار  14و  7ندارند؛ ولی تیمار صفر،  دار معنییکدیگراختالف 

 21ي تیمـار گاوها). P>05/0(بودند  دار معنیدرصد داراي اختالف  21
و ) لیتـر  گـرم در دسـی   میلـی  4/234(درصد باالترین غلظت کلسترول 

گـرم در   میلـی  3/228(ون تیمار شاهد کمترین غلظـت کلسـترول خـ   
شود  یسبب مبیشتر  یچرب ومصرف خوراك . را نشان دادند) لیتر دسی
چرب از روده کوچک جذب شـوند کـه در    یدهاياس یشتريب یزانتا م

در آزمایش دیـانی و همکـاران    .دارد یکلسترول نقش مهم یندفرآ ینا
 دار معنیهاي آزمایشی تفاوت  میزان کلسترول خون در بین جیره) 13(

نتیجـه  . بـود  دانـه  پنبـه درصد  20داشته و باالترین میزان آن در جیره 
میـزان  ) 17( انیـ غالم. تحقیق حاضر با نتایج این آزمایش مشابه بـود 

 دار معنـی هاي مورد آزمایش داراي تفاوت  کلسترول خون در بین جیره
نتیجه تحقیق حاضر . بود دانه پنبهدرصد  21بود و باالترین آن در جیره 

  .بود ا نتیجه این آزمایش مشابهب
بـوده و بـا افـزایش     دانه پنبهخون تحت تأثیر  گلیسیرید تريمقدار 

آنـالیز ایـن   . ید افزایش یافـت گلیسر در جیره مقدار تري دانه پنبهمیزان 
درصد و بـا   7گلیسرید در تیمار صفر با  ها نشان داد که مقدار تري داده
 21و  14و بین تیمـار  . دادند انرا نش دار معنیدرصد اختالف  21و  14

درصد داراي باالترین  21وتیمار . مشاهده نشد دار معنیدرصد اختالف 
و تیمار شـاهد داراي  ) لیتر گرم در دسی میلی 4/19(گلیسرید  مقدار تري

   .بود) لیتر گرم در دسی میلی7/15(گلیسرید  کمترین مقدار تري
 پالسـما  دیسریگل يتر غلظتبیان کردند ) 16( همکاران و یفروغ

افضل زاده و . نبودند گریکدی با دار معنی اختالف يدارا ها رهیج نیا در
نشان دادند که غلظت کلسترول خون، بـا   در مطالعه خود) 2( همکاران
درصـد در جیـره    ½از (در جیره و میزان چربی جیره  دانه پنبهافزایش 
. فزایش یافـت ا) دانه پنبهدرصد  16درصد در جیره حاوي  8/4شاهد تا 

دست آمده در ایـن آزمـایش مطابقـت    ه نتایج تحقیق حاضر با نتایج ب
گلیسـرید خـون در    میزان تري) 13(در مطالعه دیانی و همکاران . دارد

بـوده و بـاالترین میـزان     دار معنیهاي آزمایش داراي تفاوت  بین جیره
 نتیجـه . درصد پـروتئین خـام بـود    14، دانه پنبهدرصد  20آن در جیره 

نتیجـه  ) 17( انیـ غالم. بـود  تحقیق حاضر با نتایج این آزمایش مشابه
هاي مـورد آزمـایش    گلیسرید خون در بین جیره گرفت که میزان تري

 دانـه  پنبـه درصد  21بود و باالترین آن در جیره  دار معنیداراي تفاوت 
گلیسـرید در تیمـار    و کمترین مقدار تري) لیتر گرم در دسی میلی 7/39(

نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه ایـن آزمـایش   . بود) اقد پنبه دانهف(شاهد 
  .بود مشابه

بوده و با افـزایش   دانه پنبهاي خون تحت تأثیر  مقدار نیتروژن اوره
. اي خـون افـزایش یافـت    در جیره مقدار نیتـروژن اوره  دانه پنبهمیزان 

درصـد   21و  14، 7، 0هـاي حـاوي    اي در جیـره  مقادیر نیتـروژن اوره 

ــ ــه هپنب ــه دان ــب  ب ــی 8/17و  6/17، 15/17، 07/17ترتی ــرم در  میل گ
ها نشان داد کـه مقـدار نیتـروژن     تجزیه آماري این داده. لیتر بود دسی
درصـد بـا    21و  14درصد و همچنین تیمـار  7اي در تیمار صفر و  اوره

درصد با  7و  که تیمار صفر نداشتند در حالی دار معنییکدیگر اختالف 
). P>05/0(باشـند   مـی  دار معنـی درصد داراي اختالف  21و  14تیمار 
 ریپـذ  هیتجز تروژنین بودن یناکاف دهنده نشان خون اوره نییپا غلظت

 و اسـت  دسـترس  در يانـرژ  مقـدار  به توجه با شکمبه، در شده نیتأم
 يا شـکمبه  اكیآمون يباال غلظت دهنده نشان خون اوره يباال غلظت
ـ آمون. اسـت  شـده  لیتبد اوره به کبد در و است ـ کل اكی  در کـه  هـا  هی

 لیتبـد  اوره بـه  و شـده  ها هیکل وارد گردد یم دیتول مختلف يها سلول
عالوه بـر   ).34و  4( گردد یم خون وارد شده دیتول اوره تاًینها شود، یم

اي خــون ممکــن اســت شــاخص متابولیســم ازت  ایــن نیتــروژن اوره
ین بعـد از  اندوژنوس باشد که ممکن اسـت بـازدهی متابولیسـم پـروتئ    

دهنـده اکسیداسـیون و    اي باالي خون نشـان  ازت اوره. دئودنوم باشد
کـه   و زمـانی  باشـد  دآمیناسیون بیش از حد اسیدآمینه نسبت به نیاز می

شـود ایـن حالـت     توسط گاو مصرف می خوراك حاوي پروتئین باالیی
  ).24(شود  مشاهده می

 
  شیرخام روزانهتولید 

ي آزمایشی بر تولید شیر خام روزانه در ها نتایج مربوط به اثر جیره
غـذایی   کامل به جیره دانه پنبهافزودن . نشان داده شده است 3جدول 
ي مورد بررسی داشت و با افـزایش  گاوهاي بر تولید شیر دار معنیتأثیر 

خام روزانه  تولید شیر. در جیره تولید شیر افزایش یافت دانه پنبهمیزان 
ترتیب برابر  درصد به 7در سطح صفر و  دانه پنبهي تغذیه شده با گاوها

ي بـین دو گـروه   دار معنـی کیلوگرم بـود و تفـاوت    92/20و  51/20با 
شده  ي تغذیهگاوهاخام روزانه براي  تولید شیر. آزمایشی وجود نداشت

 27/25و  65/24ترتیب برابر با  درصد به 21و  14در سطح  دانه پنبهبا 
. بین دو گروه آزمایشی وجود نداشـت  يدار معنیکیلوگرم بود و تفاوت 
 دانـه  پنبههاي حاوي  شده با جیره  ي تغذیهگاوهاافزایش تولید شیر در 

اي از انرژي جیره بوسـیله چربـی    علت تأمین قسمت عمده تواند به می
ها در شکمبه تخمیر نشـده و از   چرا که چربی ،باشد دانه پنبهموجود در 

 ).23(کنـد   جلـوگیري مـی  صـورت گـاز متـان     هدر رفتن انـرژي بـه  
بـر   دانـه  پنبـه ثیر أبه بررسی ت) 18(درآزمایشی که گرینگر و همکاران 

کیلـوگرم   3کـردن   روي تولید شیر و تولید گاز متان پرداختنـد اضـافه  
هفته همراه سیالژ گنـدم،   5مدت  ي شیري بهگاوهابه جیره  دانه پنبه

کـاهش و   %12میـزان   یونجه خشک و دانه غالت، تولید متـان را بـه  
بـر روي  ) 27(همکاران در آزمایشی که منا و . تولید شیر را افزایش داد

 دانه بر تولیـد شـیر و پارامترهـاي    دانه و کنجاله پنبه تاثیرگوسیپول پنبه
در  FCM 4%کردند که بازده تولید شـیر و   مشاهده انجام دادند،خونی 
فـزایش  بودنـد ا  یی که باالترین مقدار گوسیپول دریافـت کـرده  گاوها
 .نشد اما هیچ تغییري در غلظت ترکیبات شیر مشاهده ،یافت
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  1گاوشیرده مونت بیلیاردات شیر اثر پنبه دانه بر تولید و ترکیب - 4 جدول

Table 3- Effect of whole cottonseed on milk yield and milk compositions of Montebeliard lactating cows1  

P-Value  SEM  
  )درصد( هاي غذایی مقدار پنبه دانه در جیره

 Whole cottonseed in treatment (%) 
  ترکیبات شیر
Milk compositions 21  14  7  0  

0.0001  0.3  25.27a  24.65a  20.92b  20.51b  کیلوگرم در روز( تولید شیر خام روزانه(  
Milk yield (Kg/Cow per d) 

0.0001  0.02  3.87a  3.78b  3.66c  3.51c  (%)  
%)Milk fat (  

0.014  0.023  0.97a  0.93b  0.76c  0.72c   کیلوگرم در روز(چربی(  
Milk fat (Kg/Cow per d) 

  (%) پروتئین شیر  3.26  3.28  3.24  3.28  0.006  0.13
Milk protein (%) 

0.0001  0.001  0.83a  0.80a  0.67b  0.67b   کیلوگرم در روز(پروتئین(  
Milk protein (Kg/Cow per d) 

  درصد الکتوز  4.76  4.73  4.74  4.72  0.01  0.28
Lactose (%) 

0.005  0.024  1.19b  1.16b  0.99a  0.97a   کیلوگرم در روز(الکتوز(  
Lactose (kg/d)  

0.0009  0.06  12.78a 12.63b 12.18a 12.21a   درصد کل مواد جامد  
Total solids (%)  

0.0001  0.042  3.23b  3.1b  2.55c  2.50c   کیلوگرم در روز(کل مواد جامد(  
Total solids (Kg/Cow per d) 

  درصد مواد جامد بدون چربی  8.71  8.72  8.69  8.70  0.0076  0.68
Total Solids Nonfat (%) 

0.0001  0.026  2.19a  2.15a  1.82b  1.78b   روز کیلوگرم در(مواد جامد بدون چربی(  
Total Solids Nonfat (Kg/Cow per d)  

0.0001  0.33  24.80a 23.80a 19.88b 19.03b  کیلوگرم در روز(چربی %  4تولید شیر تصحیح شده بر اساس(  
FCM (4%) 

 ).P>05/0(باشند  دار می هاي داراي حروف متفاوت داراي اختالف معنی در هر ردیف میانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

  
کامـل روي   دانه پنبهطی آزمایشی اثر ) 8(بلیباساکیس و همکاران 
ي شیري مناطق گرم گاوهاهاي خونی در  تولید، ترکیبات شیر و پارامتر

در  دانـه  پنبهدادند که تولید شیر تحت تأثیر میزان  را مورد بررسی قرار
برودریـک و  . دارد جیره قرار گرفت و با نتایج ایـن آزمـایش مطابقـت   

ي شـیرده وارد  گاوهـا را در جیـره   دانه پنبهدرصد  20که ) 9(همکاران 
هـا   شده با این جیره ي تغذیهگاوهابودند افزایش تولید شیر را در  کرده

 دادند که با نتایج این آزمایش مطابقت نسبت به جیره شاهد را گزارش
کیلـوگرم   9/1در تحقیقـی کـه روزانـه    ) 3(آندرسون و همکاران . دارد
ي شیري وارد گاوهاهاي  جاي کنسانتره معمول در جیره را به دانه پنبه

نمودند که با نتـایج ایـن    خام را گزارش بودند، افزایش تولید شیر کرده
) 36(زاده و همکاران  در آزمایشی که توسط تقی. دارد آزمایش مطابقت

ي شـیري  گاوهـا در جیـره   دانـه  پنبهمنظور بررسی تأثیر استفاده از  به
چرب شیر و تولید  بر تولید و ترکیبات شیر و الگوي اسیدهاي هلشتاین

ي گاوهـا شد افزایش تولیـد شـیر روزانـه     اسید لینولئیک مزدوج انجام

ي تغذیه شـده بـا جیـره    گاوهابا  دانه پنبهتغذیه شده با سطوح مختلف 
  .دارد داد که با نتایج این آزمایش مطابقت را نشان) پنبه بدون تخم(

  
  درصد چربی شیر

غذایی بر درصد چربی شیر در جـدول   به جیره دانه پنبهاثر افزودن 
در جیره مقدار چربی شیر  دانه پنبهدهد که با افزایش میزان  نشان می 4

زمان بـا افـزایش    هم). P>05/0(یافت  ي افزایشدار معنینیز به طور 
تولید شیر و افزایش مقدارچربی شیر ، درصد چربی شیرتولید شده نیـز  

داراي بـاالترین مقـدار    دانـه  پنبـه درصـد   21در تیمار . یابد می افزایش
داراي کمترین  دانه پنبهو در تیمار صفر درصد ) کیلوگرم در روز 97/0(

شـیر در   درصـد چربـی  . شیر بـود  چربی) کیلوگرم در روز 72/0(مقدار 
هـاي   ي بـین گـروه  دار معنـی تفـاوت   دانـه  پنبـه ي تغذیه شده با گاوها

داراي  دانـه  پنبـه درصـد   21در تیمـار  ). P>05/0(د آزمایشی نشـان دا 
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و در تیمــار صــفر داراي ) شــیر درصــد چربــی 87/3(بـاالترین مقــدار  
  .بود) درصد چربی شیر 51/3(کمترین مقدار

و  15، 5هاي حـاوي صـفر،    نیز که جیره) 35(اسمیت و همکاران 
 50 بودنـد،  کار بـرده   هي شیري بگاوهارا در تغذیه  دانه پنبهدرصد  25

ي تغذیـه  گاوهاچرب در غدد پستانی  سنتز اسیدهاي درصد کاهش در
را مشاهده کردند اما انتقال  دانه پنبهدرصد  25هاي حاوي  شده با جیره

مستقیم چربی جیره به شیر منجر به افزایش مقـدار اسـیدهاي چـرب    
بـود، در نتیجـه درصـد     استئاریک و اولئیک نسبت به جیره شاهد شده

. بـود  درصد افزایش یافتـه  52/4به  95/3ین تحقیق از چربی شیر در ا
شـیر را در صـورت    CLAنیـز افـزایش میـزان    ) 7(بمقارد و همکاران 

دپیتـرز و همکـاران   . استفاده از دانه هاي روغنی در جیره عنوان کردند
 20در جیره از صـفر بـه    دانه پنبهکردند با افزایش درصد  گزارش) 14(

درصـد افـزایش    61/3درصد به  19/3ر از درصد مقدار تولید چربی شی
  .یافت

  
  درصد پروتئین شیر

 4دانه بر درصد پـروتئین شـیر در جـدول     نتایج مربوط به اثر پنبه
ي دار معنـی غـذایی تـأثیر    جیـره  به دانه پنبهدهد که، افزودن  نشان می

ي مورد بررسی نداشته است و بـا افـزایش   گاوهابرمقدار پروتئین شیر 
آزمایشـی   در جیره مقدار پروتئین شیر بـین تیمارهـاي   هدان پنبهمیزان 
زمان با افزایش تولیـد شـیر، مقـدار     ولی هم. ي نداشتدار معنیتفاوت 

یابـد و   پروتئین شیر تولید شده بین تیمارهاي آزمایشی نیز افزایش می
لـذا افـزایش پـروتئین بـا افـزایش      . دهـد  ي نشان مـی دار معنیتفاوت 

. باشـد  در جیره آزمایشی فقط ناشی از افزایش تولید شـیر مـی   دانه پنبه
 83/0(داراي باالترین مقدار  دانه پنبهدرصد  21تولید پروتئین در تیمار 

داراي کمترین مقـدار   دانه پنبهو در تیمار صفر درصد ) کیلوگرم در روز
  .پروتئین شیر بود) کیلوگرم در روز 67/0(

ـ  يرو بر) 18( نهمکارا و نگریگر که یشیآزما در  دانـه  پنبـه  ریثأت
ـ  گـاز  دیتول و ریش باتیترک يرو  پرداختنـد،  يریشـ  يگاوهـا  در نامت

 غلظـت  يرو بـر  يریتأث چیه يریش يگاوها رهیج به دانه پنبه افزودن
ي پـارود . شـد  الکتوز و نیپروتئ دیتول کاهش به منجر اما نداشت ریش
ـ     یی کـه جیـره  گاوهاکه  بود معتقد) 31( اال مصـرف  هـاي بـا چربـی ب

باشند و به ایـن   کنند ممکن است درصد پروتئین شیر پایینی داشته می
هـا بـه    چربی باالي جیره باعث مقاومـت بافـت  ترتیب توجیه نمود که 

انسولین شده و در نتیجه از مصرف اسیدهاي آمینه براي سنتز پروتئین 
کـه اثـر   ) 14(دپیتـرز و همکـاران   . کنـد  در غدد پستانی جلوگیري می

ي شیري بررسی کرده بودند، گاوهادانه را در تغذیه  مختلف پنبه سطوح
گـزارش   دانـه  پنبـه کاهش درصد پروتئین شیر را در زمان اسـتفاده از  

ثیر استفاده أت يبر رو) 36( زاده و همکاران یکه تق یشیدر آزما. کردند
ي شیري هلشتاین بر تولید و ترکیبات شیر و گاوهادر جیره  دانه پنبهاز 

چرب شیر و تولید اسید لینولئیک مزدوج پرداخته بودند  اسیدهاي الگوي
 یشآزمـا  یجمشاهده نکردند که با نتـا  یرش غلظت پروتئیندر  ییريتغ

  .حاضر مطابقت دارد
  

  درصد الکتوز شیر
هاي غذایی بر درصد الکتـوز   نتایج مربوط به اثر جیره 4در جدول 

جیـره غـذایی تـأثیر    بـه   دانـه  پنبـه افزودن . شیر نشان داده شده است
الکتـوز شـیر   . ي مورد بررسی نداشـت گاوهاي بر الکتوز شیر دار معنی
 دانه پنبهدرصد  7در سطح صفر و  دانه پنبهي تغذیه شده با گاوهابراي 

ي تغذیـه  گاوهـا ي نداشتند و مقدار الکتوز شـیر بـراي   دار معنیتفاوت 
 ي نشـان ردا معنـی درصد نیز تفاوت  21و 14در سطح  دانه پنبهشده با 

درصـد   21و  14با تیمار  درصد 7د، اما اختالف بین تیمار صفر و ندادن
داراي باالترین مقدار  4مقدار الکتوز در تیمار ). P>05/0(بود  دار معنی

ــوگرم در روز16/1( ــدار   ) کیلـ ــرین مقـ ــفر داراي کمتـ ــار صـ و تیمـ
دلیل اخـتالف در تولیـد    این تفاوت نیز به. بود) کیلوگرم در روز16/1(

باشد که منجر به تفاوت تولید الکتـوز   شیر بین تیمارهاي آزمایشی می
  .است شده

گزارش کردند که غلظت الکتوز شیر ) 10(کریستنسن و همکاران 
گیـرد و   تغذیه شدید تحت تأثیر جیره قـرار نمـی   جز در شرایط سوء به

 20کـه  ) 9( برودریک و همکاران. باشد تغییرات حاصله خیلی ناچیز می
زاده و  بودند و تقی ي شیري وارد کردهگاوهارا در جیره  دانه نبهپدرصد 

 شـیري  يگاوهادر جیره  دانه پنبهثیر استفاده از أتکه به ) 36(همکاران 
شیر و تولید  چرب اسیدهاي شیر و الگوي بر تولید و ترکیبات هلشتاین

بودند تغییري در الکتوز شـیر مشـاهده    پرداخته مزدوج اسید لینولئیک
  .ند که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت داردنکرد

  
  کل مواد جامد شیر

. ها بر کل مواد جامد شیر مشخص شده است اثر جیره 4در جدول 
کل مواد جامد برمقدار  يدار یمعن یرتأث ییغذا یرهبه ج دانه پنبهافزودن 

 یـره در ج دانه پنبه یزانم یشو با افزا ی داشتمورد بررس يگاوها شیر
 يدار معنـی تفـاوت   یشـی آزما یمارهـاي ت یر بینش د جامدکل موامقدار
 دانـه  پنبـه درصـد   21 یمـار در ت شیر کل مواد جامد). P>05/0( داشت

صـفر درصـد    یمارو در ت) در روز یلوگرمک 23/3( مقدار ینباالتر يدارا
 کل مـواد جامـد   )در روز یلوگرمک 50/2( مقدار ینکمتر يدارا دانه پنبه

واد جامد شـیر بـا تغییـرات چربـی و پـروتئین      تغییر در کل م. بود یرش
ارتباط دارد و با افزایش میزان چربی شیر کـل مـواد جامـد شـیر نیـز      

  ).20(یابد  افزایش می
  

  درصد مواد جامد بدون چربی
هاي اعمال شده بر درصد مواد جامد  ثیر جیرهأهاي مربوط به ت داده
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 کامـل  دانه هپنب افزودن. نشان داده شده است 4بدون چربی در جدول 
میانگین حداقل مربعات مواد جامـد   بر يدار معنی ریتأث ییغذا رهیج به

اینکه   توجه به با لیو داشتن یبررس مورد يگاوها در ریش بدون چربی
دهـد   ي نشان میدار معنیافزایش  دانه پنبهمیزان تولید شیر با افزایش 

ي دار معنیش صورت کیلوگرم در روز نیز افزای میزان مواد جامد شیر به
  ).P>05/0(دهد  نشان می

 20، 15، 10، 0را در سـطوح   دانـه  پنبهکه ) 14(دپیترز و همکاران 
بودنـد،   ي شـیرده وارد کـرده  گاوهامخلوط  هاي کامالً درصد در جیره

چربی شیر مشاهده نکرده بودند کـه   تغییري در درصد مواد جامد بدون
ـ   ییشـ در آزما. با نتایج ایـن تحقیـق مطابقـت داشـت     زاده و  یکـه تق

ي گاوهـا در جیـره   دانـه  پنبـه ثیر اسـتفاده از  أت يبر رو) 36( همکاران
یدهاي چرب شیر شیري هلشتاین بر تولید و ترکیبات شیر و الگوي اس

مـواد جامـد   در  ییـري بودنـد تغ  لئیک مزدوج پرداختهو تولید اسید لینو
  .اردحاضر مطابقت د یشآزما یجنکردند که با نتا مشاهده بدون چربی

  

  1خشک ماده هضم تیقابل و خشک مادهمصرف  بر دانه پنبه مختلف سطوحتأثیر  - 5 جدول
Table 5- Effect levels of whole cottonseed on dry matter intake and digestibility of dry matter1 

P-Value  SEM  
  )درصد( دانه در جیره مقدار پنبه

Whole cottonseed in treatment (%) 
 ردمو

Item 21  14  7  0  
0.015  0.16  16.82c  17.15b 17.65a 17.82a  کیلوگرم(مصرف ماده خشک(  

Dry matter intake (Kg/Cow per d) 

0.008  2.50  54.92c  62.41bc  72.17ab 76.25a   درصد(قابلیت هضم ماده خشک(  
Digestibility of dry matter (%) 

 ).P>05/0(باشند  دار می هاي داراي حروف متفاوت داراي اختالف معنی دیف میانگیندر هر ر 1
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

  
 مصرف ماده خشک و قابلیت هضم ماده خشک

نتایج مربوط به مصرف ماده خشک و میزان قابلیـت هضـم مـاده    
براسـاس ایـن جـدول بـین     . اده شده استنشان د 5خشک در جدول 

درصـد   21و  14هـاي   دانـه بـا تیمـار    درصد پنبـه  7هاي صفر و  تیمار
 و کوپـک ). P >05/0(ي از نظـر آمـاري وجـود دارد    دار معنیاختالف 
ـ  دانه پنبه درصد 30 و 15 صفر، يحاو يها رهیج که) 12( همکاران  هب

 کـاهش  و ودنـد ب داده قـرار  ردهیشـ  يگاوها اریاخت در مخلوط صورت
 شـاهد  رهیـ ج در دانـه  پنبـه  درصـد  شیافـزا  بـا  را خشک ماده مصرف
ـ تحق نیا يها افتهی .کردند مشاهده ـ م مـورد  در قی  خشـک  مـاده  زانی

) 21( همکـاران  و جـونکر  و) 12( همکـاران  و کوپک جینتا با یمصرف
ـ  عوامـل  به تواند یم امر نیا باشد یم وافقم  نسـبت  جملـه  از یمختلف

ـ د ،ییغـذا  رهیج یچرب درصد تره،کنسان به علوفه  ره،یـ ج یسـلول  وارهی
 و طیمحـ  حـرارت  درجه ،یچرب نوع آخور، يفضا ،گاوها یگروه هیتغذ

ـ زا تعـداد  و گاوهـا  یکیولوژیزیف مرحله گله، نژاد ه،یتغذ يها روش  شی
 5/18کـه جیـره هـاي حـاوي     ) 21(جونکر و همکـاران   .باشد مرتبط
 ي شـیري بـه  گاوهـا در تغذیه  دانه پنبهرا با جیره بدون  دانه پنبهدرصد 

ي تغذیه شـده  گاوهابودند، کاهش ماده خشک مصرفی را در   کار برده
ي تغذیه شده با جیره بـدون  گاوهادر مقایسه با  دانه پنبهبا جیره حاوي 

  ).کیلوگرم در روز 9/18در مقابل  9/17(گزارش کردند  دانه پنبه
روش خاکسـتر   هـاي آزمایشـی بـا اسـتفاده از     قابلیت هضم جیره

قابلیت هضم ماده . نشان داده شده است 5نامحلول در اسید در جدول 
بین تیمار ). P>05/0(بود  دار معنیخشک در بین تیمارها داراي تفاوت 

تفـاوتی   دانـه  پنبهدرصد  14و همچنین تیمار  دانه پنبهدرصد  7شاهد و 
از . بود دار نیمع دانه پنبهدرصد  21وجود نداشت اما تفاوت آنها با تیمار 

هضـم مـاده خشـک در     لحاظ آماري و عددي باالترین میزان قابلیـت 
 دانه پنبهدرصد  21هضم در تیمار  تیمار شاهد و کمترین میزان قابلیت

 21هضـم جیـره شـاهد و     در قابلیـت  دار معنـی تفاوت . مشاهد گردید
هـاي   دهـد تفـاوت درصـد چربـی در جیـره      نشان مـی  دانه پنبهدرصد 

هـاي   خصوص میکروارگانیسم به(ر فعالیت میکروبی شکمبه آزمایشی ب
تـأثیر گذاشـته و در نتیجـه قابلیـت هضـم مـاده       ) تجزیه کننده سلولز

نسبت بـه جیـره شـاهد     دانه پنبهدرصد  21ذایی حاوي غ خشک جیره
، طی آزمایشـی بـه بررسـی    )35(اسمیت و همکاران ). 17(کمتر است 

ي شیري پرداختند گاوهاکامل به  دانه پنبههضم و اثرات تغذیه  قابلیت
که قابلیت هضم نیتروژن، انـرژي و چربـی خـام بـا افـزایش سـطوح       

جاي جیره شاهد افزایش یافته بود و اثرات تغذیـه   مختلف پنبه دانه به
بر روي قابلیـت هضـم و دسترسـی مـاده خشـک، ترکیبـات        دانه پنبه

یـق حاضـر در   نتایج تحق. نبود دار معنیفیبري، کلسیم، فسفر و منیزیم 
هضم چربی با نتایج آزمایش اسمیت و همکـاران   مورد افزایش قابلیت

اثرات استفاده از  یبه بررس) 1(زاده و همکاران   افضل. مشابه بود) 35(
 يبـر رو ) دانـه  پنبـه درصد  21و  14، 7صفر، ( دانه پنبهسطوح مختلف 

میـزان  و با افزایش  پرداختند یننر هلشتا يها گوساله يعملکرد پروار
ي در میزان قابلیت هضـم مشـاهده   دار معنیپنبه دانه در جیره، تفاوت 

شـاهد   یرههضم ج یتبودن قابل یکسانآنها گزارش کردند که . نکردند
نشـان   يمـورد اسـتفاده در پرواربنـد    دانه پنبهدرصد  21 ويحا یرهو ج
اثـر نـامطلوب بـر     یشـی آزما هاي یرهج یکه تفاوت درصد چرب دهد می
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کننده  یهتجز يها یکروارگانیسمخصوص م به( شکمبه کروبییم یتفعال
 ییغذا یرهجدر هضم ماده خشک  یتقابل یجهنداشته و در نت) يسلولز

نتـایج  . یسـت شـاهد کمتـر ن   یرهنسبت به ج دانه پنبهدرصد  21 يحاو
باشد که  در تضاد با نتایج آزمایش حاضر می) 1(زاده و همکاران   افضل

مـورد اسـتفاده در ایـن دو     دانـه  پنبـه بـودن   تواند علت آن متفاوت می
  .آزمایش باشد

  
  کلی گیري نتیجه
افـزودن  مجموع نتایج حاصل از ایـن آزمـایش نشـان داد کـه      در

 یـد تول تواند یدرصد م 21و  14 یزانبه م ییغذا جیره به کامل دانه پنبه
با  . دهد یشرا افزا شیر جامد کل و درصد مواد شیر ی، درصد چربیرش

در جیره مقدار گلوکز پالسـما کـاهش و مقـدار     دانه پنبه سطحافزایش 

ي افـزایش  دار معنـی طـور   اي بـه  گلیسرید و ازت اوره کلسترول و تري
روش  هضم ظاهري به منجر به کاهش قابلیت دانه پنبهافزایش . یافت

کلـی بـا    طور به. ماده خشک گردید) AIA(خاکستر نامحلول در اسید 
 21توان پنبه دانه کامـل را تـا سـطح     ده میتوجه به نتایج به دست آم
  .درصد در جیره اضافه گرد

 
  سپاسگزاري

وسیله از مدیر محترم شرکت سهامی زراعی بهکـده رضـوي    بدین
شهرستان بجنورد به علت فراهم کردن شرایط انجام تحقیق و از خانم 

و آقاي مهندس محسن بهادري جهـت کمـک   مهندس نرگس قهاري 
  .شود دانی میدر اجرا تشکر و قدر
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Introduction This experiment was conducted to investigate the effects of different level of whole cotton seed 

on performance, milk composition, dry matter digestibility and blood parameters of Montebeliard cows at first 
milking period. Whole cottonseed (WCS) is an unusual feedstuff for ruminants. Due to its high content of fat and 
protein, it may be defined as a concentrate. On the other hand, its fiber is similar to that of forages in terms of 
effectiveness in the rumen. The response of dairy cattle milk production to WCS feeding is variable. A large part 
of the effect of WCS on milk production is related to ruminal effects, which depend upon the basal diet 
fermentation balance. Montbéliarde cattle are a red and white pied cattle breed from the Montbéliard region of 
France, used mainly for dairying and particularly for cheese making. 

Materials and Methods This research project was conducted at Behkadeh Razavi Corporation, Bojnourd, 
North province and department Animal Science Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources, Iran.  In this experiment 16 Montebeliard dairy cows were used in a completely random design with 
4 treatments and 4 cows per each treatment during 30 days (14 day adaptation and 16 day sampling). Each 
treatment received whole cottonseed according their group (0 % (control), 7, 14 and 21% respectively). Cows 
were milking 2 times in each day and sampling of milk was done weekly. The average milk production and body 
weight cows before experiment were 24.8±3kg day-1 and 840±30kg. Samples were collected from tail vein for 
blood parameters (glucose, cholesterol, TG and BUN) in last day. Milk production corrected with 4% fat 
coefficient. The 3 days end experiment collection of samples of feces used for apparent digestibility of dry 
matter. The AIA content of the feed and the excreta were determined  

Results and Discussion Over the experimental periods, production of raw milk in the diets with whole 
cotton seed were greater significantly than control group (P<0.05). Means of milk fat percent was increased 
significantly via increasing the amount of whole cottonseed (P<0.05) but there weren’t any significant different 
between the means of lactose, milk solid mass without fat and percent of milk protein in treatment. DMI and 
digestibility of dry matter between treatments were significantly (P<0.05). By increasing the amount of whole 
cotton seed in diets, amount of glucose were decreased but TG and BUN increased. Results of present 
experiment showed, by increasing the amount of whole cotton seed in dairy cows diets to 14 and 21%, milk 
production, milk fat percent and total milk solid mass would be increase.  

Conclusion The important results we found in this experiment that addition cottonseed 14 and 21 percent of 
cottonseed in the diet improves the production of milk and fat percentage milk. Also, blood metabolites such as 
glucose, triglyceride, cholesterol and blood urea nitrogen did affected by treatment. 

 
Keywords: Blood parameters, Digestibility, Milk Composition, Milk Production, Montebeliarde, Whole 

cottonseed 
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