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 اثر تغذیه مکمل چربی در جیره  انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر

 محمد حسین پالیزدار، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه -2  احمد افضل زاده، دانشیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان -1
 محسن دانش مسگران، استاد -4دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی،  امیر نیاسری نسلجی، استادیار -3تهران، پردیس ابو ریحان، ، 

  دانشگاه فردسی مشهد، دانشکده کشاورزی

  چکیده
اثرات افزایش انرژی از طریق مکمل چربی و تغذیه آن در دوره انتقالی گاو های شیری بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید با 

نتایج نشان داد در دوره انتقالی، سطوح .  شیردهی بررسی شد30ته قبل از زایش تا روز  هف4 راس گاو شکم سوم، از 15استفاده از 
مختلف انرژی جیره ها از طریق افزودن مکمل چربی، در بعد از زایش، وزن بدن، تعادل انرژی، تولید شیر، شیر تصحیح شده بر 

شیر تحت تاثیر تیمار های قبل از زایش قرار اساس انرژی، درصد چربی شیر، تولید چربی، تولید پروتئین و درصد اوره 
. (P<0.001) شیردهی کاهش یافت و این کاهش در جیره سوم بیشترین بود30غلظت چربی شیر تا روز  . (P<0.05)گرفتند

  .مکمل چربی تغذیه شده در قبل از زایش، اثرات مفیدی بر تولید شیردر دوره اوایل شیر دهی داشت
  انتقالی، تولید و ترکیب شیر، گاوشیری پر تولید چربی، دوره :کلمات کلیدی

  مقدمه
تامین نیازهای انرژی گاوها نه تنها در دورۀ شیردهی بلکه در دوره هایی که گاو تولیدی ندارد نیز مهم بوده و می تواند عاملی در 

قبل از زایش و بالفاصله بعد از گاوهای شیری اصوالً در . مصرف انرژی بیشتر و سالمتی دام در طی دوره های بعدی شیردهی باشد
)  درصد30تا حدود ( در ماده خشک مصرفی  و این بیشتر به علت کاهش چشمگیرزایش تعادل منفی انرژی را تجربه  می کنند

برای نگهداری و آبستنی در طی آخرین ماه های )  درصد23(و افزایش احتیاجات انرژی تا حدود ) بسته به مواد خوراکی مصرفی(
مشخص . در گذشته برای افزایش تراکم انرژی جیره ها بیشتر از دانه های غالت به مقدار زیاد استفاده می شد ).4(می باشدآبستنی 

شده که افزایش کنسانتره دانه ای باید تا حدی باشد که تخمیر میکروبی شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و مادۀ خشک مصرفی 
ۀ فیبر مؤثر فیزیکی در جیره و افزایش انرژی جیره ها نیازمند بازنگری به مواد خوراکی از این رو حفظ مقدار بهین. کاهش نیابد

افزودن مکمل های چربی هیدروژنه یکی از این رویکرد ها می باشد که می تواند راندمان . دیگری غیر از غالت خواهد بود
 . تحت تأثیر قرار دهدگاوهای شیری را از طریق تلفیق محتوای انرژی زایی و غیر انرژی زایی آن 

  واد و روش هام
 روز از موعد زایش قرار داشتند و دارای روز های 45±5 رأس گاو آبستن سنگین شکم سوم هلشتاین، که در فاصلۀ 15تعداد 

   ≥5/3 (5/3تمامی دام های مذکور دارای شرایط بدنی کمتر و مساوی .  روز بودند برای این طرح انتخاب شدند240±9آبستنی بین
BCS ( 47/3 کیلوگرم و میانگین شیر تولیدی روزانه این دام ها در شکم دوم 645±70، میانگین وزن بدن تمامی دام ها بین ± 

جیره با  : 2جیره کم چربی و فاقد مکمل چربی ، تیمار : 1جیره های مورد نظر در نزدیک زایش شامل تیمار .  کیلوگرم بود4/35
 درصد 4جیره با چربی زیاد حاوی  :3و تیمار )  گرم در کیلو گرم ماده خشک270( ربی درصد مکمل چ2چربی  متوسط حاوی 

) 68/1(، متوسط انرژی )61/1( جیره کم انرژی 3گاوها پیش از زایش با  .بود)   گرم در کیلو گرم ماده خشک540( مکمل چربی 
سا یرترکیبات شیمیایی و . تغذیه شدند درصد 14با پروتئین )  مگاکالری در کیلوگرم انرژی خالص شیردهی74/1(و پر انرژی 

برای افزایش تراکم انرژی در دوره نزدیک زایش از پودر چربی  .اجزای جیره های غذایی در تمامی تیمارهای آزمایشی یکسان بود
از زایش بعد . ، استفاده شد) برگافت(گرانولی به صورت اسیدهای چرب هیدروژنه نخل خنثی در شکمبه، ساخت کشور مالزی 
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 مگا 73/1 که در هرکیلوگرم ماده خشک حاوی 2001تمامی گاوها با جیره ای مطابق با توصیه های انجمن تحقیقات ملی سال 
  . بود، تغذیه شدند درصد 17و پروتئین خام کالری انرژی خالص شیردهی 

برای اندازه گیری درصد چربی، . ه دست آمددوشش سه بار در روز بوده  و تولید شیر از مجموع سه نوبت شیر دوشی برای هر دام ب
پروتئین، ماده خشک، الکتوز، اوره، ماده خشک بدون چربی شیر هر دام بعد از زایش با توجه به روز های شیر دهی هر هفته از دام 

ای وعده های  شیردهی بر28 و 7،14،21 شیر دهی به ترتیب برای هر دام در روز های30نمونه گیری تا روز . ها نمونه گیری شد
به تمامی نمونه ها دی کرومات پتاسیم به عنوان ماده نگهدارنده اضافه شد و بالفاصله . صبح، ظهر، و شب به طور جداگانه انجام شد

آنالیز نمونه های شیر در آزمایشگاه مرکزی شیر جهاد .  درجه سانتی گراد ذخیره و سپس جهت آنالیز به آزمایشگاه فرستاده شد4در 
 و با استفاده SASداده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری  .  شهریار توسط دستگاه میلکواسکن صورت گرفتکشاورزی

تجزیه تحلیل واریانس برای تمامی داده های تکرار شده توسط .   در قالب داده های تکرار شده آنالیز شدندMixedازروش 
PROC MIXEDمار، زمان، اثر متقابل تیمار در زمان به عنوان اثرات ثابت و اثر دام که مدل آماری شامل اثرات تی.  تعیین شد

  .در تیمار ها تقسیم  شده بود به عنوان اثر تصادفی و اشتباه باقی مانده برای عوامل ناشناخته در نظر گرفته شد

  نتایج و بحث 
ارایه ) 2(ی و انرژی، و ترکیبات شیر در جدول  درصد چرب4میانگین حداقل مربعات تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده بر اساس 

به جیره های دوره نزدیک زایش تحت تاثیر قرار گرفت و ) چربی(با افزودن مکمل انرژی ) کیلوگرم در روز(تولید شیر . شده است
 2 به جیره  1مالحظه می شودکه تولید شیر از جیره  ). p<0.01 وp<0.05به ترتیب (اثر زمان و جیره  بر این صفت معنی دار بود 

،  p=0.033 وp=0.065به ترتیب( داشت 2و 1 باالترین میزان تولید شیر را نسبت به جیره   3 و جیره (p<0.08)کاهش یافته 
ز زایش جهت افزایش به نظر می رسد با توجه به انرژی جیره های آزمایشی، پاسخ گاوها به مکمل سازی چربی در قبل ا). 2جدول 

تولید شیر تا سطح مشخصی در جیره می باشد که در توازن انرژی با جیره بعد از زایش باشد، این مطلب نشان می دهد جهت 
 70/1سطح انرژی خالص شیر دهی برای افزایش انرژی جیره در قبل از زایش باید مقادیر انرژی به بیش از  استفاده از بهترین

در دوره انتقالی جیره هایی با سطوح مختلف انرژی را به کار برده و ) 5(رابلو و همکاران . ص شیر دهی برسدمگاکالری انرژی خال
بازده تولید شیر گاو های چند شکم زا را تغییری نمی دهد؛ اما تولید شیر  نشان دادند، جیره های قبل از زایش با سطوح باالتر انرژی،

  . ژی در مقایسه با کم انرژی، سریع تر افزایش یافت و این گاوها زود تر به اوج تولید رسیدنددر گاوهای تغذیه شده با جیره پر انر
 درصد چربی تحت تاثیر جیره های قبل از زایش قرار گرفت و تفاوت جیره ها معنی دار بود 4شیر تصحیح شده بر اساس 

(p<0.05) . به ( درصد چربی تفاوت معنی داری داشتند 4 از نظر شیر تصحیح شده بر اساس 3و2با جیره ) شاهد (1جیره
 نسبت به دیگر جیره ها تولید شیر کمتری داشت اما به دلیل باال بودن 2با وجود این که جیره  ). p=0.051 وp=0.033ترتیب

 در 9/41(د  درصد چربی، تقریباً یکسان بو4، شیر تصحیح شده بر اساس 3درصد چربی ومقدار تولید بیشتر چربی در مقایسه با جیره 
 درصد چربی را 4در مطالعه خودشان اثر چربی بر شیر تصحیح شده بر اساس ) 3(داگالس و همکاران). 3 در جیره  1/42مقابل 

به طور غیر معنی داری ) کیلوگرم در روز(گزارش نکرده اما نشان دادند که با تغذیه چربی در پیش از زایش مقدار تولید چربی 
   .(P= 0.67)افزایش می یابد 

در توافق با دیگر مطالعات، اثر سطوح مختلف انرژی بر درصد پروتئین شیر معنی دار نبود، اما زمان اثر معنی داری در افزایش 
احتماالً کاهش بسیج سازی اسید آمینه های بدن و کافی بودن انرژی تامینی سبب عدم استفاده از اسید . درصد پروتئین شیر داشت

نرژی و یا تولید گلوکز از مسیر های گلوکونئوژنز شده و در نتیجه اسید آمینه کافی جهت ساخت کازئین شیر آمینه ها جهت تامین ا
اثر تغذیه سطوح باالی انرژی در قبل از زایش بر درصد الکتوز، کل مواد جامد و مواد جامد بدون چربی شیر . فراهم شده است

 تمایل به کاهش داشت که این به 2و1 نسبت به جیره  3 مواد جامد در جیره  کل). 2جدول(گاوها در بعد از زایش، معنی دار نبود 
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  2مطابق با جدول .  مربوط است، اما درصد مواد جامد بدون چربی و الکتوز تقریباً ثابت ماند3کاهش چربی در شیر گاوهای جیره  
).  2جدول ( کاهش یافت 3و2به جیره  های ) شاهد( 1 و از جیره  (p<0.01)اوره شیر تحت تاثیر جیره  های آزمایشی قرار گرفته 

 معنی دار بوده که نشان می دهد، جیره  های دریافت کننده مکمل انرژی  در 1 نسبت به جیره  3و2مقایسه میانگین های جیره  های 
دارد و از آن منشاء می اوره شیر همبستگی باالیی با ازت اوره ای خون ). 2جدول (قبل از زایش دارای ازت اوره ای کمتری بودند

 ). 1(و ازت اوره ای شیر داللت بر مصرف بیشتر پروتئین دارد) 2(گیرد 

 نتیجه گیری
 .نتایج نشان داد مکمل چربی تغذیه شده در قبل از زایش، اثرات مفیدی بر تولید شیردر دوره اوایل شیردهی داشت
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   حداقل میانگین مربعات، اشتباه معیار میانگین های صفات تولید وترکیب شیر و مقایسه میانگین تیمار های آزمایشی. 2جدول
 واحد  P-value جیره

1 2 3 

 معیار اشتباه

 3و2 3و1 2و1 ها میانگین

 Kg/d  8/42  40  9/44  29/0  086/0 065/0 033/0  شیر

 Kg/d  2/44  9/41  1/42  26/0  033/0 051/0 83/0  یح شده براساس چربیشیر تصح

 Kg/d 4/46  4/44  2/45  67/0  26/0 51/0 63/0  شیر تصحیح شده براساس انرژی

 0002/0 001/0 5/0  04/0  5/3  4/4  26/4 درصد  چربی شیر

 Kg/d  82/1  74/1  59/1  035/0  41/0 036/0 15/0  تولید چربی

 85/0 43/0 53/0  03/0  22/3  18/3  08/3  درصد  پروتئین

 Kg/d  31/1  25/1  44/1  021/0  5/0 1/0 029/0  تولید پروتئین

 38/0 62/0 18/0  03/0  62/4  49/4  6/4 درصد  الکتوز

 13/0 15/0 94/0  12/0  56/12  22/13  19/13  درصد  کل مواد جامد

 44/0 78/0 62/0  06/0  8/8  6/8  7/8 درصد  مواد جامد بدون چربی

 82/0 001/0 002/0  001/0  019/0  019/0  032/0  درصد  اوره

 40/0 56/0 78/0  25/0  40/3  43/4  10/4   امتیاز سلول های سوماتیک
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