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هاي خون، در قالب طرح مختلف پنبه دانه کامل بر عملکرد، خصوصیات الشه و متابولیتاین تحقیق براي بررسی اثرات سطوح 

 رأس بره نر زندي با میـانگین        20بر روي   )  درصد پنبه دانه کامل    16حاوي صفر، چهار، هشت و      (کامال تصادفی با چهار جیره غذایی       

ها از نظر انرژي قابل متابولیـسم و پـروتئین   جیره.  گردید روز اجرا  90ماهگی به مدت    پنج تا شش     کیلوگرم و سن     6/1t( 8/29(وزن  

تفاوت تیمار صفر درصد پنبه دانه و تیمارهاي حاوي پنبه دانه از نظر خوراك مصرفی، ضریب تبدیل غذا، . قابل متابولیسم مشابه بودند

 میزان گلوکز کاهش و میزان کلسترول و ،یرهشدن پنبه دانه در ج با زیاد). > 001/0P(دار بود  درصد  الشه گرم و چربی احشایی، معنی

   درصـد در جیـره     هـشت توان تا   نتایج آزمایش نشان داد که پنبه دانه را می        ). >01/0P(طور خطی افزایش یافت     گلیسیرید خون به  تري

  .هاي پرواري استفاده نمودبره

  

  هاي خونبره زندي، پنبه دانه، الشه، متابولیت: کلمات کلیدي

نویسنده مسئول مکاتبات  (ایران –گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران دانشیار -  1
*

(  

   ایران – گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران ارشد،کارشناسیختهوآمدانش -  2

   ایران –ان، دانشگاه تهران، تهران روه علوم دام و طیور، پردیس ابوریح استادیار گ-  3

 ایران-، تهران تهراندانشگاهابوریحان،پردیسدام و طیور،علومگروه کارشناس-  4
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 که مقدار مورد مصرف دام استخوراك یک پنبه دانه 

ربی پنبه دانه چانرژي منبع اصلی .  و انرژي آن زیاد استالیاف

 میزان انرژي و زیاد کردنتوان براي از پنبه دانه می). 13( است

 با صفر، ،آزمایشیک در ). 16( پروتئین جیره استفاده نمود

مشخص  ها درصد پنبه دانه سالم در جیره بز24 و 16، هشت

 که با افزایش سطح پنبه دانه مصرف اختیاري علوفه و شد

در . )17(ش یافت کاه ماده خشک مصرفنتیجه  و درکنسانتره

فر، صحاوي هاي با جیرهي پرواري هابرهآزمایشی، با تغذیه 

 میزان افزایش وزن روزانه با ، درصد پنبه دانه21  و14، هفت

 در آزمایش ولی کاهش یافت، پنبه دانه در جیره میزانافزایش 

 درصد پنبه دانه سالم 30 و 20، 10 با استفاده از صفر، دیگري

 که میانگین افزایش وزن روزانه با مشخص شد، در جیره

 و بیشترین داشته مستقیم رابطهافزایش سطح پنبه دانه در جیره 

 درصد پنبه دانه در 30هاي تغذیه شده با میزان مربوط به بره

ي حاودر یک تحقیق، سه جیره غذایی  .)19 و 14 (جیره بود

هاي پرواري  گوسالهدر تغذیه درصد پنبه دانه 30 و 15صفر، 

  روزانهافزایش وزن میانگین .  شدفرصژاد هرفورد من

و تفاوت تیمارها )  گرم1041(  روز54ها، در مدت گوساله

افزایش سطح پنبه دانه در جیره با ). P <05/0( دار نبودمعنی

میزان اسید استئاریک در الیه چربی زیرپوستی گاوهاي 

 یزان م پنبه دانه کامل بهبا مصرف). 23(افزایش یافت پرواري 

هاي پرواري غذایی گوساله درصد ماده خشک جیره 30 و 15

میزان اسید لینولئیک و دیگر اسیدهاي چرب با چند پیوند 

یک در  ).12(شد بیشتر دوگانه غیراشباع در چربی احشایی 

 درصد 21 و 14، هفت با استفاده از سطوح صفر، ،آزمایش

 که مشخص شدهاي نر پرواري پنبه دانه در جیره گوساله

جیره نسبت به هاي حاوي پنبه دانه ماده خشک جیرهمصرف 

 در تحقیق .)2( دار نبودولی این تفاوت معنی کمتر شاهد

 نژاد هاي نر پرواريسطح  پنبه دانه در جیره برهاثر سه  ،حاضر

  .بررسی شدزندي 

  

روشها و مواد

   حیوانات و خوراك مصرفی- الف

   ماهه با میانگین5-6زندي س بره نر نژاد أ ر20 تعداد

 6/1 (وزن

چهار طور تصادفی در ه چهار گروه پنج رأسی و بدرها بره

  صفرحاوي  غذایی چهار جیره.آغل نیمه باز پروار شدند

 درصد پنبه دانه کامل با 16، چهار، هشت و )جیره شاهد(

 آمریکا جات غذاییاستفاده از جداول استاندارد احتیا

)1985NRC (تنظیم گردید)  دو ها جیره. )22) (1جدول

در  16 هشت و تادر ساعبه نسبت مساوي  روز نوبت در

هر گروه آزمایشی باقیمانده خوراك . گرفت ها قراراختیار بره

.  و توزین شدبردارينمونه، آوريهر روز صبح از آخور جمع

توزین   نوبت روز یک15ها در شروع آزمایش و سپس هر بره

 چهار(  ساعت قبل از وزن کشی16 تا 14در هر نوبت . شدند

ها قطع برهآب و خوراك )  صبح روز بعدهشتبعد از ظهر تا 

ها محاسبه آنو به صورت انفرادي توزین شده و تغییر وزن 

  .شد

  هاتعیین قابلیت هضم جیره -  ب

ت نوب، یک زمایشیآهاي جیرهبراي تعیین ضریب هضمی 

 با استفاده از ،از هر بره 14 و هشتهاي  در ساعتدر هفته

 هارکتوم برهمدفوع موجود در کش تلقیح مصنوعی از دست

 مدفوع دو نوبت صبح و عصرهاي نمونه. گیري شدنمونه

 هر بره با هم مخلوط شده و تا زمان انجام مربوط به

 در دماي،)25(به روش خاکستر نامحلول در اسیدآزمایشات 

از خوراك توزیع شده و . هداري شدنگگراد  درجه سانتی-20

.گیري شدنوبت در هفته نمونهیک باقیمانده نیز 

  هاگیري متابولیتگیري و اندازه خون– ج

یک روز قبل از کشتار دو ساعت پس از مصرف خوراك  

براي این . گیري شدونخها صبح از ورید چپ گردن کلیه بره

 لیتر میلی10ونوجکت هپارینه با ظرفیت هاي منظور از لوله

 20تحت خالء و سر سوزن شماره ) سدیم هپارین حاوي(

هاي نمونه هاي خون،براي تعیین متابولیت. استفاده شد

 درجه 12حدود (موجود در فریزر در دماي اتاق پالسماي 

از حالت انجماد به حالت مایع تبدیل و سپس با ) گرادسانتی

اي آنزیمی و دستگاه اتوآناالیزرهاستفاده از کیت
١

، غلظت 

   .ها تعیین شدگلیسیرید آنگلوکز، کلسترول و تري

                                                            

1 - Ependorph-EPOS-5060

±29/8) کیلوگرم براي مدت 90 روز پروار شدند.                                      مقدمه  
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 هاي آزمایشیدرصد مواد خوراکی، انرژي و ترکیب شیمیایی جیره - 1 جدول
*  

   ي غذاییهاجیرهدر ) درصد(مقدار پنبه دانه 

                                خوراکیياجزا

0 4 816

0/40/80/16  0/0ه دانهپنب

0/70/50/40/1کنجاله پنبه دانه

0/600/580/550/51جو

0/150/150/150/15ونجهی

0/180/180/180/17کاه گندم

ترکیب شیمیایی و انرژي جیره

6/27/27/28/2)مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک( انرژي قابل متابولیسم

6/135/136/137/13)صددر(پروتئین خام 

0/27/24/38/4)درصد(چربی 

3/353/363/377/38)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

3/213/224/231/25)درصد(الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 

5/1053/1056/1064/108)گرم در کیلوگرم(پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

1/975/963/973/98)گرم در کیلوگرم(  تجزیه در شکمبهپروتئین موثر قابل

6/254/244/243/23)گرم در کیلوگرم(پروتئین عبوري قابل هضم در روده باریک 

9/1396/1381/1401/141)یلوگرم کگرم در( پروتئین عبوري قابل هضم در روده باریک+ پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

!!

  هاه الشهتجزی و کشتار - د

پس از  ساعت 16 تا 14واربندي و نیز  پر روز90 پس از

 کشتار توزین و سپسها  از آب و خوراك، تمام برهقطع

ن یپس از کشتار، ابتدا سر و پاچه آنها جدا و توز. شدند

. بعد از خالی کردن امعاء و احشاء توزین شدالشه . گردید

ا، قلب، ه کبد، ششنظیر(پوست و اعضاي داخلی گوسفندان 

ها، چربی احشایی، طحال، روده باریک خالی، شکمبه کلیه

  . دشطور جداگانه توزین ه نیز ب)هاخالی و بیضه

   و ضریب تبدیل غذانسبت کلیبر - ه

به ) گرم(در طول پروار نسبت متوسط افزایش وزن روزانه 

 به عنوان یک آزمایش در آخر )کیلوگرم (وزن متابولیکی بدن

 گیري غیرمستقیم بازده خوراك مصرفیازهمعیار براي اند

طبق تعریف . شوددرنظر گرفته می )ضریب تبدیل متابولیکی(

بین وزن متابولیکی حیوان و احتیاجات رابطه کلیبر  ،نسبت

 ضریب تبدیل غذا .)6 و 1(دهد را نشان مینگهداري و تولید 

در کل دوره پرواربندي از تقسیم میانگین مقدار ماده خشک 

هايبرهوزن زندهشمیانگین کل افزایبه  در کل دوره مصرفی

  .   هر  تیمار محاسبه شد

  هاداده تحلیل و تجزیه روش و آماري طرح - و

 تیمار و چهار تصادفی با در قالب طرح کامالًتحقیق این 

براي تجزیه و تحلیل ) 1( آماريمدل از . شدانجام   تکرارپنج

  .ارقام استفاده شد

1            (                                                   Y = µ + ti + eij  

خطاي   اثرeij و جیرهاثر  ti ، میانگینµ ،مدلاین در 

هاي ها و میزان همبستگی بین فراسنجه داده.آزمایشی است

مدل خطی با استفاده از خون و میزان سطح پنبه دانه در جیره 

Proc GLMافزار م نرSAS  24( آماري شدتجزیه( .  

  

نتایج و بحث

  خوراك مصرفی

 درصد هشتهاي جیره مصرف روزانه خوراك در بره

 با ،آزمایشیک  در ).2جدول ( پنبه دانه بیشترین مقدار بود

 درصد پنبه دانه در 21 و 14، هفتاستفاده از سطوح صفر، 

د که ماده خشک مشخص شهاي نر پرواري جیره گوساله

بود  پنبه دانه کمتر از جیره شاهد  حاويتیمارهايمصرفی 

 کنجاله سویا و ، پایه داراي ذرتجیره( ،در یک تحقیق. )2(
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هاي با  بره،) درصد پنبه دانه30 و 20، 10سطوح صفر، جو و 

 کیلوگرم و 20استفاده از چهار جیره آزمایشی با میانگین وزن 

ماه دو به مدت ) پس از شیرگیري( ماهگی دوسن حدود 

هاي تغذیه شده میانگین مصرف ماده خشک بره ،پروار شدند

 جیره .)14( بیشترین مقدار بود درصد پنبه دانه 30جیره با 

 5/15 درصد پروتئین خام، 6/18 درصد تخم پنبه 30حاوي 

  .  درصد چربی خام بود2/6 درصد فیبر خام و

  

  کلیبر و ضریب تبدیل غذانسبت ،ی هضمضریب بر صفات وزن زنده، کاملاثر سطوح مختلف پنبه دانه  - 2 جدول
*

ي غذاییهاجیرهدر ) درصد(مقدار پنبه دانه    

  16  هشت  چهار  صفر

9/29±0/300/1±9/290/1±9/291/1±2/1)کیلوگرم(وزن شروع پروار 

8/51±7/558/1±6/529/1±0/516/1±7/1)کیلوگرم(وزن پایان پروار 

0/243±0/27217±0/2520/17±0/2340/18±0/19)گرم در روز(افزایش وزن روزانه 

7/5±5/51/0±6/52/0±1/63/0±3/0ضریب تبدیل غذا

3/12نسبت کلیبر 
 b

 6/0±9/12
ab

 6/0±3/13
 a

 8/0±6/12
 b

 7/0±

4/1)کیلوگرم(خوراك مصرفی روزانه 
ab

 0/0±4/1
b

 0/0±5/1
 a

 0/0±4/1
 b  

 02/0±

5/72±7/731/2±3/745/2±4/732/2±4/2)درصد(ها ضریب هضمی جیره

a-b
  ).p> 05/0(دار است در هر ردیف تفاوت اعداد با حروف غیرمشابه معنی -  

  

 درصد پروتئین 4/14 با جیره پایه حاوي ،در آزمایش دیگر

 درصد 24 و 16، هشت به صفرخام با افزایش تخم پنبه از 

مصرف ماده خشک، پروتئین خام و اضافه وزن روزانه در 

 درصد تخم پنبه کمترین مقدار بود که با نتایج 24وي جیره حا

 واریته تخم ،طورکلیه ب).17( زمایش حاضر مطابقت داردآ

تواند بر میزان تانن، گوسیپول پنبه، محیط و مدیریت کشت می

پذیري و و درجه کریستالیزه شدن الیاف و میزان تجزیه

ي میزان تحمل نژادها). 14( ثر باشدؤمصرف اختیاري آن م

. ها نسبت به میزان مصرف تخم پنبه متفاوت استمختلف دام

ترکیب سایر اجراي جیره پایه نیز از نظر میزان فیبر، پروتیین 

طول . ثر باشدؤتواند مصرف تخم پنبه مخام و چربی خام می

تواند بر مصرف ها نیز میمدت پروار و زمان شروع پروار بره

  . )8( ثر باشدؤتخم پنبه م

  آزمایشیهاي م جیرهقابلیت هض

با استفاده از روش ماده خشک میزان ضریب هضمی 

 در مورد آزمایشهاي رهخاکستر نامحلول در اسید براي جی

هاي حاوي جیرهضریب هضمی .  ارائه شده است)2(جدول 

 16هشت و چهار درصد پنبه دانه بیشترین و جیره داراي 

خوراك در  قابلیت هضم . بودمقداردرصد پنبه دانه کمترین 

میزان مصرف خوراك، ترکیب  ثیرأتحت تنشخوارکنندگان، 

همچنین قابلیت هضم یک ).11 (باشد می اندازه ذرات وجیره

ستگی به ترکیبات غذاهاي دیگري دارد که همراه آن بخوراك 

 افزایش سطح پنبه دانه  با،در یک تحقیق). 9( شودمصرف می

 و کاهش یافتها در جیره بزهاي پرواري قابلیت هضم جیره

 درصد پنبه 24کمترین ضریب هضمی مربوط به جیره حاوي 

 درصد 16جیره داراي چربی  ، حاضرتحقیقدر . )17( دانه بود

 مقدار ولی تأثیر این ،بود)  درصد8/4( مقدارپنبه دانه بیشترین 

 با نتایج  کهنبوددار ها معنیچربی نیز بر قابلیت هضم جیره

  ).20 و 2( ارددها تطابق آزمایشسایر

  میانگین افزایش وزن روزانه

کمترین و در  تیمار شاهد درمیانگین افزایش وزن روزانه 

ها  بیشترین مقدار ولی این تفاوت درصد پنبه دانههشتتیمار 

هاي  با مصرف جیره،یک تحقیقدر . )2جدول ( دار نبودمعنی

 مشخص شد که درصد پنبه دانه 24 و 16، هشتفر، حاوي ص

 افزایش سطح هاي پرواري بابرهین افزایش وزن روزانه میانگ

 به مربوطپنبه دانه کاهش یافت و بیشترین افزایش وزن روزانه 
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 با ،در آزمایش دیگر). 17( دصفر درصد پنبه دانه بوجیره 

 درصد پنبه 21  و14، هفت صفر، هاي دارايجیرهاستفاده از 

 در جیره باعث  که افزایش سطح پنبه دانهشد  گیريدانه نتیجه

ولی در . )19( گردید هاي پروار بره وزن روزانهفزایشکاهش ا

 درصد پنبه 30 و 20، 10با استفاده از صفر، آزمایش دیگري 

 که میانگین افزایش هاي پرواري مشخص شدبرهدانه در جیره 

 زیاد شده ووزن روزانه با افزایش سطح پنبه دانه در جیره 

 که  درصد پنبه دانه بود30  حاويجیره مربوط به آنبیشترین 

بیشتر   پروتئین خام ،هازیاد بودن مصرف اختیاري برهدلیل آن 

).14(بود  درصد تخم پنبه 30 حاوي  کمتر جیره  خامفیبرو 

در آزمایش حاضر  غذاضریب تبدیل درضمن کمترین 

  درصد پنبه دانه بوده هشتگوسفندان با جیر مربوط به

   ).2جدول (

  نسبت کلیبر

  بین وزن متابولیکی حیوان و احتیاجات نگهداري و تولید

هاي مورد ره نسبت کلیبر جیتفاوت. آن رابطه وجود دارد

 16 و در جیره شاهد و)>P 05/0(  استارداستفاده معنی

میانگین . )2جدول ( درصد پنبه دانه کمتر از بقیه تیمارها بود

ا نسبت  بود که مشابه ب9/12نسبت کلیبر در این آزمایش 

در . )6( باشدهاي پرواري نژاد کردي می برهگزارش شده براي

 -هاي نژاد لري اي دیگر نسبت کلیبر براي قوچمطالعه

.)1( شده است گزارش 76/9بختیاري 

  الشه خصوصیات

 بدن به وزن زندهيالشه و سایر اجزانسبت 

هشت  حاوي جیرهمربوط به هاي درصد الشه گرم بره

). 3جدول ) (P> 05/0(  بیشترین مقدار بوددرصد پنبه دانه

 خالی بدن است زنده وزن گرم به الشه وزن نسبت الشه بازده

 زنده وزن درصد 25 حدود گوارشی هاياندام محتویات زیرا

 گربیان تواندمی الشه درصد بودن زیاد). 4( دهدمی تشکیل را

 دستگاه از اعم( دام شکمی محوطه ياعضا نسبت بودن کمتر

 نظر از صورت هر به که باشد، )احشایی چربی ارش وگو

 این بودن زیاد ،همچنین. ندارند چندانی ارزش اقتصادي

 شودمی هادام نگهداري هزینه زیاد شدن به منجر محتویات

)4 .(  

  

  )درصد نسبت به وزن زنده دام(  بازده الشه و اجزاي مختلف بدن- 3جدول 

ي غذاییاهجیرهدر ) درصد(مقدار پنبه دانه    

  16  8  4  صفر

80/51  الشه گرم
ab

 64/0±43/50
bc

92/0±08/53
 ab

 75/0±83/49
c

 90/0±

27/12±38/1255/0±73/1263/0±80/1146/0±35/0  پوست

31/8±31/742/0±77/638/0±30/724/0±55/0  دنبه

08/4±00/412/0±18/411/0±04/414/0±70/0  سر

85/1±83/105/0±77/107/0±81/106/0±04/0  پاچه

40/2  شکمبه خالی
ab

 10/0±61/2
a

 13/0±27/2
b

 16/0±60/2
a

 11/0±

80/1  کبد
ab

 03/0±57/1
c

 07/0±89/1
a

 05/0±60/1
bc

 08/0±

02/1±07/104/0±04/1025/0±10/103/0±07/0  روده باریک

14/1±06/107/0±22/1045/0±07/106/0±03/0  هاشش

79/0±82/006/0±93/0025/0±86/003/0±02/0  هابیضه

96/0  چربی احشایی
b

 04/0±99/0
ab

 02/0±05/1
ab

 05/0±11/1
a

 06/0±

57/0±53/004/0±60/006/0±45/004/0±02/0  هاکلیه

46/0±45/002/0±45/002/0±45/003/0±03/0  قلب

25/0  طحال
a

 02/0±23/0
a

 01/0±23/0
a

 04/0±19/0
b

 03/0±

a- c
  ).P> 05/0(دار است یف تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه معنیدر هر رد - 
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 طحال و احشایی چربی خالی، کبد، شکمبه درصد تفاوت

 دار بودمعنی دانه پنبه حاوي تیمارهاي و شاهد تیمار در

)05/0< P(. هايجیرهمربوط به  چربی احشایی گوسفندان 

. ودبیشتر ب شاهد گروه گوسفندان به نسبت دانه پنبهحاوي 

 پنبه درصد 16 تیمار به مربوط احشایی چربی درصد بیشترین

 در احشایی چربی گیرياندازه). 3 جدول( )P >05/0( بود دانه

 مقدار آن معرف که دارد اهمیت از این نظر آزمایشات این

 اسیدهاي ).21 و 3( باشدمی هابره الشه در چربی ذخیره محل

چربی تخم پنبه گلیسریدهاي حاصل از تجزیه چرب و تري

 گلیسریدها وتواند مواد متابولیکی الزم براي سنتز تريمی

 افزایش با. احشایی را تأمین نماید چربی درصد و وزن افزایش

 و کرده تغییر چربی ذخیره محل جیره، در دانه پنبه درصد

 ، در یک تحقیق).12( شودمی ذخیره بطنی محوطه در بیشتر

 دانه پنبه درصد 21 و 14 هفت، صفر، هايجیره از استفاده با

 در دانه پنبه درصد افزایش با پرواري، نر هايگوساله جیره در

  . )2( بیشتر بود احشایی چربی درصد و وزن جیره،

  هاي خونمتابولیت

 2/54(هاي جیره شاهد بیشترین غلظت گلوکز خون بره

 و کمترین آن مربوط به گوسفندان جیره) لیترگرم در دسیمیلی

 بود) لیترگرم در دسی میلی8/49(  درصد پنبه دانه16 يحاو

)05/0 <P .( غلظت گلوکز خون، با افزایش سطح پنبه دانه در

 درصد در جیره شاهد 1/2از ( افزایش چربی در جیره ، باجیره

کاهش )  درصد پنبه دانه16 درصد در جیره حاوي 8/4تا 

غذیه هاي ت غلظت گلوکز خون بره،در تحقیق دیگري. یافت

 درصد پنبه دانه در جیره، کمترین مقدار نسبت به 30شده با 

 50(  سطح طبیعی غلظت گلوکز خون در گوسفند بوده،شاهد

  ). 21 و 15( گزارش شده است) لیترگرم در دسی میلی80تا 

  جیره مربوط بههاي برهگلیسیرید خونکلسترول و تري

یتر کلسترول لگرم در دسی میلی63(  درصد پنبه دانه16 حاوي

بیشترین و ) گلیسیریدلیتر تريگرم در دسی میلی2/38و 

  . کمترین مقدار مربوط به گوسفندان جیره شاهد بود

هضم و متابولیسم چربی و اثر اسیدهاي چرب مختلف 

 طور وسیعی مطالعه شده استها بهجیره بر متابولیسم پروتئین

اي خونی نتایج هثیر چربی جیره بر فراسنجهأدر مورد ت). 10(

  نوع و میزان چربی جیره. متفاوت و متناقضی وجود دارد

ثیر أهاي خون تتواند بر ترکیب خون و مقدار لیپوپروتئینمی

بنابراین متابولیسم کبد، ساختار و عملکرد ). 11( داشته باشد

آن وابسته به اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع موجود در 

سیدهاي چرب پالسما تحت که ترکیب اطوري به،جیره است

 در ،در یک تحقیق). 7( باشدتأثیر اسیدهاي چرب جیره می

هاي ن غلظت کلسترول مربوط به برهپایان پرواربندي کمتری

 درصد 30هاي جیره گروه شاهد و بیشترین آن مربوط به بره

نتایج این تحقیق در مورد غلظت کلسترول ). 21( پنبه دانه بود

ها قادیر گزارش شده طبیعی آن در برهگلیسیرید با مو تري

هاي نشخوارکنندگان بالغ، یکی از ویژگی. )15 (مطابقت دارد

غلظت کمتر گلوکز پالسما نسبت به نشخوارکنندگان جوان 

تواند عدم تبدیل کربوهیدرات مصرفی دلیل آن می. باشدمی

با افزایش ). 15( توسط این نشخوارکنندگان به گلوکز باشد

  رب آزاد خون، غلظت گلوکز خون کاهشسطح اسید چ

همچنین غلظت انسولین و گلوکز با افزایش غلظت  .یابدمی

  ).15( یابنداسیدهاي چرب غیراستریفیه، کاهش می

  تشکر و قدردانی

 دانشگاه ،از معاونت علمی پردیس ابوریحانوسیله بدین

  .دگردقدردانی میتهران براي تأمین امکانات مالی این طرح 

  

)لیترگرم در دسیمیلی( هاي خونیهاي غذایی بر غلظت متابولیت اثر جیره- 4 جدول

ي غذاییهاجیرهدر ) درصد(مقدار پنبه دانه    

16  هشتچهارصفر

2/54  گلوکز
a

2/1±6/52
ab

 3/1±6/50
b

 1/1±8/49
b

 1/1±

0/57  کلسترول
b

 2/1±6/57
b

 4/1±8/60
ab

 7/1±0/63
a

8/1±

8/34  گلیسیریدتري
b

 2/0±8/36
ab  

4/0±8/37
a

65/0±2/38
a

9/0±

a-b!!!!05/0(دار است در هر ردیف تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه معنی <P.(!!!
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Effect of different levels of whole cottonseed on fattening performance and blood 

parameters of Zandi male lambs
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Abstract

To study the effects of various levels of whole cottonseed (WCS) on performance, carcass 

characteristics and blood parameters, an experiment in completely randomized design (CRD) with four 

diets containing zero, four, eight and 16 percent WCS on 20 Zandi male lambs with initial average 

weight 30.4 ± 1.8 kg and 5-6 months old for 90 days was performed. Energy and chemical composition 

of rations were similar. In comparison of control diet with diets contain WCS in aspect of feed intake, 

feed conversion ratio, the percent of the carcass and also abdominal fat was significant difference (P<

0.01). The effect of diet on concentration of blood parameters was significant (P< 0.01). Glucose 

concentration with increasing of WCS in diet was decreasing, whereas concentration of cholesterol and 

triglyceride in blood increased linearly. This experiment showed that the WCS could be included up to 

eight percent of the fattening male lamb’s diet. 
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