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 تاثیر تغییر نسبت  متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری
  در جیره های بر پایه پودرماهی

  روشنک جعفری جعفر پور، محسن دانش مسگران و علیرضا هروی موسوی
  سی مشهددانشجوی دکتری، استادو استادیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردو

  چکیده

به منظور بررسی تاثیر نسبت های مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه، در جیره های غذائی بـر مبنـای پـودر مـاهی، بـر                          
ابتدا پروفیل اسـیدهای آمینـه      . ویژگی های تولیدی و عملکردی گاوهای هلشتاین در ابتدای زایش، آزمایشی طراحی شد            

و بـا نـسبت هـای    %) 7/16=پـروتئین خـام  (  جیره با محتوای نیتروژن برابر 2از آن اجزای خوراکی جیره تعیین شده و پس    
) ، متیونین به کل اسـیدهای آمینـه  054/0=2 و جیره 062/0با نسبت = 1جیره (مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره   

 7فی تکرار شده در زمان، بـه مـدت   ، با استفاده از طرح کامال تصاد      گاو هلشتاین ابتدای زایش    16ا به   جیره ه . طراحی شد 
. ، عملکرد شـیر و عملکـرد ترکیبـات شـیر، رکـورد بـرداری شـدند                )DMI(مصرف روزانه ماده خشک     . هفته اعمال شد  

گاوهای مصرف کننده از تیمار حاوی نسبت متیونین باالتر، میزان مصرف ماده خشک روزانـه کمتـری نـسبت بـه گـروه                       
 با وجود معنی دار نبودن تولید شیر در بین تیمارها،     ).P=0.041( )کیلوگرم در روز  04/21در مقابل   32/20(دیگر داشتند   

در مقابـل  69/37(اما گاوهای مصرف کننده از تیمار اول، از نظر عددی عملکـرد بهتـری نـسبت بـه سـایر گاوهـا داشـتند                    
بت متیـونین بـاالتر بـر آنهـا         در نتیجه بازدهی مصرف خوراک در گاوهایی که تیمار حاوی نس          ).  کیلوگرم در روز   99/36

محتـوای  ). 76/1در مقابـل  86/1(اعمال شده بود، نسبت به گاوهای تغذیـه شـده بـا نـسبت متیـونین پـائین تـر، بـاالتر بـود                         
نتـایج ایـن   . ی مـشابه بودنـد   تیمـار تقریبـا دارای عملکـرد   2شـت و    ترکیبات شیر اختالف معنی داری در بین تیمار هـا ندا          

ی تغذیه شده با نسبت باالتر متیونین به کل اسیدهای آمینه در جیره های بـر مبنـای پـودر مـاهی،                 آزمایش تشان داد گاوها   
  .بازدهی مطلوب تری نسبت به سایر گاوها داشتند

  نیتروژن. شیر. متیونین.  اسیدهای آمینه:ه هاکلید واژ
  

  مقدمه

امـا  . ی تغذیه شده در گاوهای شیری اسـت       یکی از راههای کاهش نیتروژن ادراری، کاهش مقادیر پروتئین خام جیره ها            
 جیره هـا  توازن).1( کیلوگرم در روزشده است1/1متاسفانه، کاهش پروتئین خام جیره، سبب کاهش تولید شیر در حدود         

برای اسیدهای آمینه محدود کننده می تواند تولید را در پاسخ به جیره های با سطح پروتئین پائین بهبود دهد، بدون اینکه                      
نشان داده شده است که متیونین به عنوان اولین اسیدآمینه محدود کننده       . شی در نیتروژن دفع شده از ادرار ایجاد کند        افزای

هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی تـاثیر      ). 2(در جیره های حاوی پروتئین سویا، به عنوان مکمل پروتئینی اولیه، مطـرح اسـت            
سنجه های تولیدی و عملکـردی گاوهـای هلـشتاین در ابتـدای شـیرواری      نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر فرا  

  .است
  

  مواد و روش ها
) Waters ACCQ.Tag Amino Acid Analysis )4ابتدا پروفیل اسیدهای آمینه اجزای جیره ها توسط سیـستم  

 متیـونین بـه کـل    با نسبت های مختلـف  برابر،  RDP با محتوای  =CP)%7/16( جیره ایزونیتروژنوس2تعیین شدو سپس 
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 روز شـیردهی    10±3 گاو هلشتاین با میانگین      16 برای   TMRفراهم شده و به صورت       )054/0 و   062/0(اسیدهای آمینه   
، چربی، پروتئین خام و همچنین کلسیم و فسفر اجزای جیره ها مورد اندازه گیـری قـرار                  DM  ،OMمحتوای  . اعمال شد 

   .رکوردبرداری شدندتولید شیر بصورت روزانه  همچنینمصرف ماده خشک و. گرفت
  

  نتایج

بطور معنی داری در گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی نسبت باالی متیونین، نـسبت               ) DMI( مصرف روزانه ماده خشک   
همچنین اثر زمان نیـز بـر مـصرف         ). P=0.041(،  )ز کیلوگرم در رو   04/21در مقابل   32/20(به سایر گاوها، پائین تر بود       

تولید شیردر بین تیمارها، در تیمار مـصرف کننـده از           با وجود معنی دار نبودن      ). P=0.0001(ده خشک معنی دار بود      ما
در نتیجـه بـازدهی     ).  کیلـوگرم در ر وز     99/36در مقابـل    96/37(نسبت باالتر متیونین، تولید شیر از نظر عددی باالتر بـود            
تر متیونین به کل اسیدهای آمینه بر آنها اعمال شده بود، نسبت به   مصرف خوراک در گاوهایی که تیمار حاوی نسبت باال        
محتوای ترکیبات شیر اختالف معنی داری      ). 76/1در مقابل 86/1(گاوهای تغذیه شده با نسبت متیونین پائین تر، باالتر بود           

  .ن داده شده است نشا1نتایج در جدول.  تیمار تقریبا دارای عملکردی مشابه بودند2در بین تیمارها نداشت و 
  

  نتیجه گیری

اگرچه با تغذیه نسبت های مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه، اختالفی در عملکرد شیر و ترکیبات آن، در بین گاوها           
  .مشاهده نشد، اما بازدهی خوراک، با افزایش غلظت متیونین در خوراک ها بهبود یافت

  
  منابع

1. Broderick, G. A.2003. Effect of varying dietary protein and energy levels on the 
production of      lactating dairy cows. J. dairy Sci. 86: 1370-1381 

2. Casper, D. P., and D. J. Schingoethe. 1998. Protected methionine supplementation to 
a barely-based diet for cows during early lactation. J. Dairy Sci. 71: 164-172 

3. Schwab, C. G., L. D. Satter, and A. B. Clay.1976. Response of lactating cows to 
abomasal infusion of amino acids. J. Dairy Sci. 59: 1254 

4. Waters ACCQ.Tag. Chemistry Package. Instruction manual. Waters, Milford, MA 
01757. 05284TP, Revision 1 

  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



 

 

 1387 ماه مهر–کشوریدامعلومکنگرهنیسوم

 مصرف خوراک، تولید شیر، ترکیبات شیر و بازدهی خوراک گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری، تغذیه 1جدول
  شده با جیره های حاوی نسبت های مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه

    اثر زمان  اثر تیمار  متیونین به کل اسیدهای آمینه
  P1 SEM2 L3  Q4   پائینمتیونین  متیونین باال

  0004/0  >/.0001  23/0  047/0  04/21  32/20  )کیلوگرم در روز(ماده خشک مصرفی روزانه 
  496/0  388/0  76/1  781/0  99/36  69/37  )کیلوگرم در روز(عملکرد شیر

  07/0  277/0  07/0  398/0  76/1  86/1  )تولید شیر/خوراک مصرفی(بازدهی خوراک
  09/0  215/0  14/0  297/0  02/28  80/25  )گرم در کیلوگرم(چربی

  0004/0  050/0  04/0  919/0  52/29  58/29  )گرم در کیلوگرم(پروتئین
  85/0  961/0  09/0  939/0  86/42  75/42  )گرم در کیلوگرم(الکتوز

  642/0  105/0  13/0  876/0  90/79  37/79  )گرم در کیلوگرم(موادجامدفاقد چربی
   61/0  762/0  33/0  779/0  12/11  98/10  )ی لیترمیلی گرم در دس(نیتروژن اوره ای شیری

1 P :  2احتمال SEM: انحراف معیار میانگین ها  

3L :Linear   4Q: Quadratic 


