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مقایسه عملکرد  تولیدی و تولیدمثلی گاوهای 
شیری تغذیه شده با جیره های لیپوژنیک یا 

گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش 

شماره 98، بهار 1392

)پژوهش و سازندگی(

چکید ه
اثرات اس�تفاده از مواد مغذی لیپوژنیک در جیره قبل از زايش بر وضعیت متابولیکی، تولیدی وتولید مثلی گاوها 
در پس از زايش مورد بررس�ی قرار گرفت. تعداد 24 رأس گاو هلش�تاين آبس�تن با بیش از يک شکم زايش بطور 
تصادفی و در قالب يک طرح آزمايشی کاماًل تصادفی در  دو گروه آزمايشی  قرار گرفتند. گاوها از هفته 3 قبل از 
زايش با جیره غذايی لیپوژنیک )غنی از چربی؛ گروه لیپوژنیک( يا گلوکوژنیک )کم چربی و غنی از کربوهیدرات 
غیر فیبری؛ گروه گلوکوژنیک( تغذيه ش�دند. پس از زايمان به تمام گاوها يک جیره غذايی يکس�ان گلوکوژنیکی 
ب�ه م�دت 8 هفته خورانده ش�د. گاوها به روش مخل�وط کامل خوراکی و بص�ورت آزاد تغذيه ش�ده و در جايگاه 
انفرادی نگهداری ش�دند. مصرف خوراک، اس�کور بدنی، مقدار تولید شیر و ترکیبات شیر و توازن انرژی حیوانات 
تحت تأثیر رژيم غذايی قبل از زايش قرار نگرفت. غلظت های س�رمی کلس�ترول و NEFA در هر دو دوره قبل و 
بع�د از زاي�ش در خون گاوهای گروه لیپوژنیک بطور معنی دار )P> 0/05( بیش�تر بود. جیره های قبل از زايمان اثر 
معنی داری بر جمعیت کالس های مختلف فولیکولی نداش�ت. با اين حال طی 100 روز اول شیردهی، درصد گاوهای 
آبستن در گروه گلوکوژنیک از نظر عددی حدود 14 درصد بیشتر بود.  نتايج اين آزمايش اثر مثبت مصرف خوراک 

گلوکوژنیکی در دوره قبل از زايش، بر تعادل متابولیکی و تا حدودی درصد آبستنی را بطور نسبی تأيید کرد. 

کلمات کلید ي: گاو شیری، تولید مثل، جیره لیپوژنیک، جیره گلوکوژنیک، آبستنی.
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The effects of lipogenic nutrients in a prepartum diet on production, reproduction and metabolic performance of cows in 
subsequent lactation period were studied. Twenty four pregnant multiparous cows were assigned randomly to 2 treatments in a 
completely randomized design. Cows were fed either a lipogenic diet (Lipogenic group) or a glucogenic diet (Glucogenic group) 
from week three prepartum and thereafter all cows were fed a similar glucogenic diet until 8 weeks postpartum. All cows were fed 
total mixed ration (TMR) ad libitum and were kept in individual stalls. Dry matter intake, body condition score, milk yield, milk 
composition and energy balance of animals were not affected by prepartum diet. Serum cholesterol and NEFA concentrations 
in Lipogenic group were significantly (P<0.05) higher than those in Glucogenic group both during pre and postpartum periods. 
Prepartum diets had no significant effect on follicular populations in different classes. However, during the first 100 days in 
milk, the percentage of pregnant cows in Glucogenic group was about 14% higher, numerically. Results of this study confirmed 
relatively a positive effect of prepartum glucogenic diet on metabolic status and to some extant  pregnancy rate.

Keywords: Dairy cattle, Lipogenic diet, Glucogenic diet, Pregnancy 

مقد مه
دوره انتقال در گاوهای ش��یری معموالً به دوره ای از حدود 3 هفته 
قب��ل از زای��ش تا 3 هفته پ��س از زایش اطالق می ش��ود که به دلیل 
تغییرات ناگهانی فیزیولوژیکی و متابولیکی از اهمیت خاصی برخوردار 
اس��ت)Grummer, 1995(. در هفته ه��ای اول ش��یردهی، به دلیل 
کاهش مص��رف خوراک، انرژی دریافتی گاوهای ش��یری پرتولید قادر 
به تأمین همزمان نیازمندی های آنها جهت نگهداری و تولید ش��یر باال 
نیس��ت. لذا حیوان به منظور جب��ران کمبود، ذخایر انرژی بدن خود را 
مورد استفاده قرار می دهد. اما مصرف زیاد ذخایر انرژی بدن مهمترین 
عامل برای افزای��ش احتمال وقوع بیماری ه��ای متابولیکی مانند کبد 
چرب و کتوز  درگله گاوهای ش��یری است )Goff و Horst، 1997؛ 
Vernon، 2005(. ای��ن ع��وارض به دلیل کاه��ش قابلیت بافت کبد 
در ح��ذف اس��یدهای چرب از طری��ق فرایند بتااکسیداس��یون یا دفع 
تری گلیس��ریدها ب��ه ش��کل لیپوپروتئین ه��ای با دانس��یته خیلی کم 

 .)1995 ،Bell 1993؛ ،Grummer( رخ می دهد )VLDL(
ب��ه منظور کاهش احتمال بروز و ش��دت اخت��الالت متابولیکی در 
اوایل ش��یردهی، راهکارهای متعدد تغذی��ه ای مورد مطالعه قرار گرفته 
اس��ت )Van Knegsel و هم��کاران 2007a؛ Duske و هم��کاران 
2009؛ Garnsworthy و همکاران 2009؛ Thatcher و همکاران 
2010؛ Thatcher و هم��کاران 2011؛ Rabiee و همکاران 2012(. 
در ای��ن راس��تا، بکارگیری روش ه��ای مختلف تأمین ان��رژی با کمک 
جیره ه��ای گلوکوژنیک ی��ا لیپوژنیک در طی دوره ه��ای قبل و بعد از 
زایش، راهکارهای اصلی برای اجتناب از توسعه بیماری های متابولیکی 
 Chagas 2006؛ ،Roche( و افزایش راندمان آبستنی شناخته شده اند
و همکاران 2007؛ Thatcher و همکاران 2010؛ Walsh و همکاران 

 .)2011
در نشخوارکننندگان، مواد مغذی لیپوژنیکی یا از فیبر مشتق شده 
که در ش��کمبه به اس��تیت و بوتیریت تخمیر می شوند، یا از چربی و یا 
از تجزی��ه ذخایر بدنی حاصل می ش��وند )Van Knegsel و همکاران 
2007c(. مواد مغذی گلوکوژنیکی نیز از نشاس��ته ای مشتق شده که از 
تخمیر شکمبه ای فرار کرده و یا طی فرایند گلوکونئوژنز تولید می شوند 

.)2007c و همکاران Van Knegsel(
مدارک زیادی وجود دارد که نش��ان می دهد خوراندن مواد مغذی 
لیپوژنیک )مثل مکمل چربی( به گاوهای ش��یری وضعیت تولید شیر، 
چربی ش��یر و راندمان انرژی را بهبود بخشیده ولی تولید پروتئین شیر 
 Chilliard( را کاهش داده است )و نیز فرایند لیپوژنز )ساخت چربی
 Jenkins 1993؛  هم��کاران  و   Palmquist 1991؛  هم��کاران  و 
بیش��تر  در  و هم��کاران 2012(.    Rabiee McGuire، 2006؛  و 
ای��ن مطالعات مکم��ل لیپوژنیک در دوران ابتدای��ی، میانی و یا میانی 
ت��ا پایان��ی دوره ش��یردهی )Grummer، 1995؛ McNamara و 
هم��کاران 1995؛ Vazquez-Anon و هم��کاران 1997( یا از چند 
روز پیش از زایش تا چندین هفته پس از آن )Moallem و همکاران 
2007a؛ Moallem و هم��کاران 2007b؛ Petit و همکاران 2007؛ 
Van Knegsel و همکاران 2007b( استفاده شده  است. با این حال، 
مطالع��ات کمی در خصوص اثر اس��تفاده از مواد مغ��ذی لیپوژنیک در 
هفته های پایانی آبس��تنی و دوره خش��کی بر عملکرد تولیدی، تعادل 
متابولیکی و نیز فعالیت های تخمدانی در دوره ش��یردهی بعدی وجود 
دارد. Grume و همکاران )1996( گزارش کرده اند که  مصرف مکمل 
چرب��ی در فاصله 60 ت��ا 7 روز قبل از زایش موج��ب کاهش معنی دار 
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مقدار چربی کبدی در زمان زایمان گردید.  با این حال در گزارش های  
Douglas و هم��کاران )2004؛ 2006( مص��رف مکمل چربی درکل 
دوره خش��کی نتوانس��ته که بر مقدار چربی کبدی در پس از زایش اثر 
نماید. همچنین گزارش شده که با مصرف مکمل چربی  از 17 روز قبل 
از زایش، مقدار چربی کبدی تمایل به افزایش داش��ته است )Skaar و 
همکاران 1989(. در آزمایشی دیگر، گاوهایی که در دوره قبل از زایش 
خ��وراک لیپوژنیکی مصرف کرده بودند، ماده خش��ک مصرفی )قبل از 
زایش( و تولید ش��یر در 4 هفته اول ش��یردهی، کمت��ر بود )به ترتیب  
9/8 در برابر 12/8 کیلوگرم ماده خشک در روز و 36/9 در برابر 41/0 
کیلوگ��رم در روز(.  همچنی��ن در این گاوها ت��وازن انرژی منفی تر بود 

)Duske و همکاران 2009(. 
در اکثر مطالعات ذکر ش��ده، پس از زایم��ان گاوها با جیره غذایی 
معم��ول دوره ش��یردهی ک��ه حاوی ه��ر دوی ترکیب��ات لیپوژنیک و 
گلوکوژنی��ک ب��ود، تغذی��ه ش��دند. احتم��االً بکارگیری ی��ک خوراک 
گلوکوژنیک و فاقد مواد مغذی لیپوژنیکی در دوره ش��یردهی بعدی به 

بررسی بهتر اثرات رژیم غذایی مذکور کمک خواهد نمود. 
لذا هدف اصلی آزمایش حاضر، بررسی این فرضیه بود که استفاده 
از یک جیره غذایی لیپوژنیکی در چند هفته آخر قبل از زایمان )گروه 
لیپوژنیک(، بر وضعیت شیردهی، تعادل متابولیکی و ویژگی های تولید 
مثل��ی اثر منفی خواهد داش��ت. ای��ن برنامه تغذیه ای ب��ا  رژیم غذایی 
یکنواخ��ت گلوکوژنیکی )گروه گلوکوژنی��ک( در فاصله هفته 3- تا 8+ 

نسبت به زمان زایمان مقایسه شد.

مواد و روش ها
این آزمایش در گاوداری کنه بیس��ت آس��تان قدس رضوی انجام 
گردید. بدین منظور تعداد 24 رأس گاو هلشتاین آبستن با بیش ازیک 
ش��کم زایش در جایگاه های انفرادی مقید شد. حیوانات از 3 هفته قبل 
تا 8 هفته بعد از زایش به صورت انفرادی تغذیه ش��دند. حدود 24 روز 
قب��ل از تاریخ تخمینی زایمان، به منظور ایجاد یکنواختی در گروه های 
آزمایشی، گاوها براساس شکم زایش، تولید شیر 305 روزه دوره قبلی، 
 Garnsworthy( بلوک بندی شدند )BCS(وزن بدن و اس��کور بدنی
و همکاران 2009( و سپس بطور تصادفی در یکی از 2 گروه آزمایشی 
گلوکوژنیک یا لیپوژنیک قرار گرفتند. از نظر ش��ماره شکم، تولید شیر 
305 روزه دوره قبلی، وزن بدن و نیز اسکور بدنی تفاوتی بین گروه های 
آزمایش��ی وجود نداشت. جیره های غذایی به نحوی فرموله شده بودند 
 )2001( NRC که نیازمندهای گاوها را براس��اس جداول اس��تاندارد
تأمی��ن نماین��د. حیوانات از 21 روز قبل از زایش ب��ا جیره های غذایی 
لیپوژنیک��ی )غنی از چربی و حاوی مقادیر ک��م کربوهیدرات های غیر 
فیب��ری( و یا گلوکوژنیکی )غن��ی از کربوهیدرات های غیر فیبری و کم 
چربی(  به ترتیب در گروه های آزمایشی لیپوژنیک و گلوکوژنیک، تغذیه 
شدند. پس از زایمان، طی هفته های 1 تا 8 شیردهی، به تمام گاوهای 
ش��یری یک جیره غذایی یکسان گلوکوژنیکی ارائه شد )جدول 1(. اما 
از هفته نهم شیردهی گاوها در جایگاه گروهی نگهداری شدند و جیره 
معمول گاوداری، که مخلوط��ی از موادمغذی گلوکوژنیک و لیپوژنیک 
بود، به آنها خورانده ش��د. جیره های غذایی بصورت مخلوط کامل و دو 

نوبت در روز در اختیار گاوها قرار داده  شد. مصرف خوراک بصورت آزاد 
ب��ود و تا قبل از وعده بعدی حدود 5 تا 10 درصد پس��ماند غذایی در 
آخورهای انفرادی باقی می ماند. در طول مدت آزمایش، ماده خش��ک 
مصرفی هر حیوان جداگانه محاس��به شد. گاوها بصورت هفتگی و قبل 
از وعده شیردوشی صبح )ساعت 6( وزن کشی شدند و اسکور بدنی آنها 
براس��اس مقیاس 5 واحدی )Edmonson و همکاران 1989( تعیین 
گردید. در طول م��دت آزمایش نمونه های مخلوط کامل خوراک بطور 
هفتگی جمع آوری، منجمد و هر 4 هفته یکبار با هم مخلوط ش��د. در 
محیط آزمایشگاهی، ماده خش��ک، عصاره اتری، NDF )فیبر محلول 
در ماده شوینده خنثی( و ازت  زیر نمونه های تهیه شده از مخلوط های 
 Van Soest 1990؛ ،AOAC( مذکور براساس روش های استاندارد
و همکاران 1991؛ AOAC، 1998( اندازه گیری شد. به منظور حفظ 
نس��بت علوفه به کنس��انتره، هفته ای 2 نوبت، ماده خشک سیالژ ذرت 
در داخ��ل آون و با درجه حرارت 55 درجه س��انتیگراد و به مدت 72 
س��اعت تعیین گردید. گاوهای ش��یری روزانه در سه نوبت )ساعات 4، 
12 و 20( شیردوش��ی  شدند. در 6 هفته اول شیردهی، هفته ای یکبار 
از مخلوط س��ه وعده دوش��ش نمونه های ش��یر تهی��ه و مقادیر چربی، 
پروتئین، الکتوز و هدایت الکتریکی آنها توس��ط دس��تگاه میلکواسکن 
)FOSS Electric A/s،Denmark( اندازه گیری ش��د. مقدار شیر 
 NRC طبق معادالت  )FCM(تصحیح شده براساس 3/5 درصد چربی
)2001( محاس��به گردید. مقدار انرژی مصرفی هر گاو براساس انرژی 
خالص ش��یردهی )NEL( و در نتیجه حاصلضرب ماده خشک مصرفی 
روزانه در مقدار انرژی محاس��باتی جیره آزمایشی بدست آمد. محاسبه 
مق��دار انرژی نگهداری و نی��ز توازن انرژی هر گاو براس��اس معادالت 
NRC )2001( ب��ود. به منظور بررس��ی وضعیت متابولیت های س��رم 
خ��ون گاوها، نمونه های خ��ون هفته ای یک نوبت از 14 روز قبل تا 42 
روز پس از زایش توس��ط لوله های خالء دار از س��یاهرگ زیر دمی تهیه 
گردید. س��رم نمونه های خون، بالفاصله پس از تهیه، توس��ط دستگاه 
س��انتریفوژ با 3000 دور در دقیقه برای مدت 15 دقیقه و در دمای 5 
درجه سانتیگراد استخراج و تا زمان بررسی آزمایشگاهی در دمای 20- 
درجه سانتیگراد نگهداری ش��د. غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه 
)NEFA( و بت��ا هیدروکس��ی بوتیرات )BHBA( س��رم خون گاوها 
براساس روش آنزیمی  )Li و همکاران 1980؛ Shimizu و همکاران 
 Crumlin,( و ب��ا اس��تفاده از کیت های تجاری روندوک��س )1980
UK( و دس��تگاه اتوآناالیزر )A15( تعیین ش��د. مقادیر سرمی گلوکز، 
اوره، کلس��ترول، تری گلیسرید، آنزیم آالنین آمینوترانسفراز )ALT( و 
آنزیم آسپارتایت آمینوترانسفراز )AST( نیز با کمک کیت های تجاری  
بیوسیستم )Barcelona ،Spain( و دستگاه اتوآناالیزر )A15( اندازه 
 Allain 1973؛ ،David و Bucolo 1969؛ ،Trinder( گیری شد
 Gella 1974؛ ،Bergmeyer و Gutmann و هم��کاران 1974؛
و هم��کاران 1985(. اندازه گیری ه��ای به صورت دوتایی انجام ش��د و 
در تمام آزمایش��ات مقدار ثبت شده، میانگین دو اندازه گیری برای هر 
نمونه بود. حداقل مقدار قابل تشخیص و ضرائب تغییرات داخل و بین1 
آزمایش��ات به ترتیب عبارت از 1/6 واحد بی��ن المللی در لیتر و 4/63 
و 4/66 درص��د برای ALT؛ 1/1 واحد بی��ن المللی در لیتر و 1/91 و 
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3/29 درصد برای AST؛ 0/3 میلی گرم در دس��ی لیتر و 1/08 و 4/88 
درص��د برای کلس��ترول؛ 2/5 میلی گرم در دس��ی لیتر و 3/18 و 4/24 
درص��د برای اوره؛ 1/6 میلی گرم در دس��ی لیتر و 1/62 و 2/76 درصد 
ب��رای گلوکز؛ 1/6میلی گرم در دس��ی لیتر و 2/15 و 4/35 درصد برای 
تری گلیس��رید؛ 0/1 میلی مول در لیتر و 4/78 و 3/42 درصد برای بتا 
هیدروکس��ی بوتریک؛ 0/071 میلی مول در لیتر و 2/20 و 3/76 درصد 

برای اسیدهای چرب غیر استریفیه بود.
فعالیت ه��ای تخمدان��ی و نی��ز تغیی��رات قطر دهانه رح��م گاوها 
بصورت یک روز در میان از روز 10 تا 35 پس از زایش توسط دستگاه 
 600V, Medison SA( سونوگرافی و پروپ مقعدی 7/5 مگاهرتزی
Seoul،Korea( اندازه گی��ری گردید. اندازه، محل و تعداد فولیکول ها 
ثبت و در سه کالس 1)2 تا 5 میلی متری(، 2 )6 تا 9 میلی متری( و 3 
)بزرگتر و مس��اوی 10 میلی متری( طبقه بندی شد )Lucy و همکاران 
  Ovsynch2 1992(. در روز 35 پ��س از زایمان با اس��تفاده از روش
فحلی گاوها هماهنگ شد و پس از 9 تا 10 روز عملیات تلقیح مصنوعی 

بر روی گاوها انجام شد )Gumen و همکاران 2003(. 
اثر گروه هاي آزمایش��ي بر مصرف خوراک، اسکور بدنی، میانگین و 
 MIXED model ترکیبات ش��یر و متابولیت های خون توسط رویه
ن��رم افزار SAS در قالب طرح کام��اًل تصادفی با روش اندازه گیري هاي 
مکرر3  و براس��اس مدل آم��اري زیر تعیین ش��د )Littell و همکاران 

:)2004 ،Lamberson و Kaps 1998؛
Yijk = µ + Ti + A)i(j + Dk + )T × D(ik + εijk

)i = 1,…,a; j = 1,…,b; k = 1,…,k(
 =µ ،)هر یک از مشاهدات)متغیرهای وابسته = Yijk ،در این مدل
میانگین کل، Ti = اثرات گروه های آزمایشی i ، Dk= اثر دوره)هفته(، 
)T × D(ik = اثر متقابل گروه آزمایشی i و زمان نمونه گیری)هفته(، 
i(j(A = خطای تصادفی)واریانس بین حیوانات در داخل گروه آزمایشی 
 εijk ،)و ی��ا کواریانس بین اندازه گیری های تکراری در داخل حیوانات
= خط��اي باقیمانده)واریانس بین ان��دازه گیری ها در داخل حیوانات(، 
a= تع��داد گروه آزمایش��ی، b= تعداد واحدهای آزمایش��ی)حیوانات( و 
k= تعداد دوره ها)هفته( بود. مقایس��ه میانگین  گروه های آزمایش��ی نیز 
از طریق بررس��ی مقایس��ه میانگین حداقل مربعات که براساس آزمون 
 ،Lamberson و Kaps( توکی � کرامر تصحیح شده بود، انجام گردید
2004(. داده های مربوط به مصرف خوراک، اسکور بدنی و متابولیت های 
خ��ون به ص��ورت جداگانه در دوره های قبل و بع��د از زایمان تجزیه و 
تحلیل آماری ش��د. به منظور تجزیه و تحلیل  اثر گروه های آزمایش��ی 
بر داد ه هایی که در واحد زمان تکرار نش��ده، ماهیت پیوس��ته داشته و 
از توزی��ع نرم��ال برخوردار بودند، طرح آماری کام��اًل تصادفی در رویه

 

)SAS( GLM طب��ق معادل��ه زی��ر ب��کار گرفت��ه ش��د )Kaps و 
:)2004 ،Lamberson

Yij= µ + Tj + εij 
)i = 1,…,a; j = 1,…,b(

در ای��ن م��دل، Yij : هر مش��اهده در آزمای��ش، µ : میانگین کل 
جمعی��ت، Tj : اث��ر تیم��ار j ام، εij  :اث��ر خطای آزمای��ش، a= تعداد 

واحدهای آزمایشی)حیوانات( و b= تعداد گروه آزمایشی بود.

 ع��الوه ب��ر ای��ن، برخ��ی از داده ه��ای بدس��ت آم��ده از عم��ل 
 س��ونوگرافی )تع��داد فولیکول ها( که توزی��ع نرمال نداش��تند با رویه

 )GLM( و توسط مدل های خطی تعمیم یافته GENMOD )SAS(
همراه با توزیع خطای پواسون و تابع پیوند لجیت تحلیل آماری شدند. 
به منظور بررسی اثرات گروه های آزمایشی بر فاصله زمانی بین زایمان 
تا اولین تلقیح مؤفق آزمون بقاءس��نجی4 در نرم افزار آماری JMP بکار 
گرفته ش��د. در این آزمایش اطالعات مربوط به گاوهایی که طی 100 
روز اول شیردهی آبستن نشده بودند به عنوان داده های حذف شده در 
نظر گرفته ش��د. فراسنجه های بقاء مربوط به تعداد روز تا اولین تلقیح 

مؤفق با کمک آزمون ویلکاکسون5 تخمین و تجزیه و تحلیل شد.

نتايج و بحث 
عملکرد حیوانات

طی دوره های قبل و بعد از زایش، متوس��ط ماده خش��ک مصرفی، 
م��اده خش��ک مصرفی برحس��ب وزن ب��دن، وزن بدن و نم��ره امتیاز 
 بدنی گاوها در گروه های آزمایش��ی مختلف تفاوت معنی داری نداش��ت 
)جدول 2(. منحنی تغییرات ماده خشک مصرفی و ماده خشک مصرفی 
برحسب وزن بدن برای تمام گاوها طی هفته های پس از زایش روندی 
افزایش��ی و معنی دار داشت. تغییرات وزن بدن و نمره امتیاز بدنی طی 
هفته های آخر قبل از زایمان روندی افزایشی داشت و بیشترین وزن و 
نم��ره امتیاز بدنی مربوط ب��ه هفته آخر قبل از زایش بود. در این هفته 
میانگین وزن گاوها در دو گروه گلوکوژنیک و لیپوژنیک به ترتیب  35 
± 683 و 35 ± 699 کیلوگرم و نمره امتیاز بدنی آنها به ترتیب 0/35 
± 3/53 و 0/35 ± 3/69 بود. پس از زایمان تغییرات وزن و نمره امتیاز 
بدنی گاوها س��یر نزولی داشت. بطوری که در گروه گلوکوژنیک، گاوها 
کمتری��ن وزن را در هفته پنج��م )26 ± 580/6 کیلوگرم( و کمترین 
نمره امتیاز بدنی را در هفته شش��م )0/22 ± 2/56( داشتند. کمترین 
وزن و نم��ره امتی��از بدنی گاوها در گروه لیپوژنی��ک )به ترتیب 26 ± 

574/9 کیلوگرم و 0/22 ± 2/73( طی هفته ششم مشاهده شد. 
بطور کلی مطالعاتی که اثرات مصرف جیره لیپوژنیک در دوره قبل 
از زایش را بررسی کرده اند از نظر زمان و مدت مصرف، تراکم انرژی، و 
ترکیب اسیدهای چرب متفاوتند و بنابراین نتایج گزارش شده آنها نیز 
یکسان نیست )Douglas و همکاران 2004؛ Moallem و همکاران 
2007a؛ Moallem و هم��کاران 2007b؛ Andersen و همکاران 
2008؛ Duske و هم��کاران 2009(. در آزمایش ه��ای مذکور تنها از 
مکمل چربی به عنوان منبع چربی اس��تفاده ش��ده است در حالیکه در 
آزمایش حاضر عالوه بر مکمل چربی از س��ایر مواد مغذی لیپوژنیک یا 
به عبارتی مواد مغذی حاوی فیبر )فیبر محلول در ش��وینده خنثی( به 
عنوان موادی که در نتیجه تخمیر ش��کمبه ای مولد اس��تیت و بوتیرات 
هستند، نیز استفاده شد )جدول 1(. همچنین میزان کربوهیدرات غیر 
فیبری جیره لیپوژنیک نس��بت به جیره گلوکوژنیک حدود 27 درصد 
کمت��ر بود)جدول 1(. در مطالعاتی که تراکم انرژی جیره آزمایش��ی و 
جیره ش��اهد مش��ابه بود، مانند آزمایش حاضر اثر گروه های آزمایشی 
بر ماده خش��ک مصرف��ی در دوره های قبل و بعد از زایش،محس��وس 
هم��کاران  و   Andersen 2004؛  هم��کاران  و   Douglas( نب��ود 

مقايسه عملکرد تولیدی ...
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2008؛ Duske و هم��کاران 2009( و ی��ا اینک��ه در دوره ه��ای قبل 
)Moallem و هم��کاران 2007a؛ Petit و همکاران 2007( و بعد از 
زایش )Moallem و هم��کاران 2007b( کاهش یافته بود. بطور کلی 
مش��اهدات این مطالعه ضمن نقض فرضیه اولیه آزمایش نشان می دهد 
که در صورت برابری س��طح انرژی و پروتئین، نوع جیره قبل از زایش 
)گلوکوژنی��ک یا لیپوژنیک(،  نمی تواند اثر معنی داری بر میزان مصرف 

خوراک و وضعیت بدنی گاوها در پس از زایش داشته باشد. 

عملکرد تولیدی و توازن انرژی گاوها
در این آزمایش طی 6 هفته اول ش��یردهی، تولید شیر خام و شیر 
تصحیح شده براساس 3/5 درصد چربی، ترکیبات شیر )چربی، پروتئین 
و الکتوز( ، نس��بت چربی به پروتئین ش��یر و نیز هدایت الکتریکی شیر 
گاوها تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت )جدول 3(. همچنین 
نس��بت ماده خشک مصرفی به شیرخام و به شیر تصحیح شده براساس 
3/5 درص��د چرب��ی)FCM( و نی��ز توازن ان��رژی گاوه��ا در دو گروه 
آزمایش��ی لیپوژنیک و گلوکوژنیک تفاوت معنی داری نداش��ت)جدول 
  Grum 3(. نتایج عملکرد تولیدی گاوها در این آزمایش با مش��اهدات
 Moallewm ،)2004( و همکاران Douglas ،)1996( و هم��کاران
و هم��کاران )2007a(، و Anderson و هم��کاران  )2008( مطابقت 
داش��ت ولی مش��ابه نتایج Duske و همکاران )2009( که گاوها افت 
ش��یر داش��تند، نبود. علت این اختالف نتایج نیز احتماالً طوالنی بودن 
مدت مصرف جیره لیپوژنیک در آزمایش Duske و همکاران )2009( 
اس��ت. بنابراین، براس��اس نتایج این آزمایش و گزارشات قبلی، می توان 
انتظار داش��ت که در یک س��طح برابر انرژی و پروتئین، احتماالً ترکیب 
جی��ره قبل از زای��ش نمی تواند بر عملکرد تولیدی گاوهای ش��یری اثر 
معنی دار داش��ته باش��د. بطور کلی مش��اهدات مذکور فرضیه اولیه این 
آزمایش مبنی بر اثر منفی اس��تفاده از جیره لیپوژنیک در دوره قبل از 

زایش بر عملکرد تولیدی را نقض می کند. 

فراسنجه های خونی
در دوره های قبل و بعد از زایش مقادیر گلوکز، اوره، تری گلیسرید، 
بتا هیدروکس��ی بوتیرات و آنزیم های آالنین آمینوترانسفراز )ALT( و 
آس��پارتایت آمینوترانس��فراز )AST( خون گاوها با یکدیگر مشابه بود. 
اما در قبل از زایمان، کلسترول خون گاوهای گروه آزمایشی لیپوژنیک 
بط��ور معن��ی داری)P> 0/05( بیش��تر از مق��دار آن در خون گاوهای 
گروه آزمایش��ی گلوکوژنیک بود)6/8 ± 144/8 در مقابل 6/8 ± 90/1  
میلی گرم در دس��ی لیتر؛ جدول 4 و شکل 1 الف(. این مشاهده با نتایج 
بدس��ت آمده توس��ط س��ایر محققین )Douglas و همکاران 2004؛ 
Moallem و هم��کاران 2007b؛ Andersen و هم��کاران 2008؛ 
Duske و همکاران 2009( که در دوره قبل از زایش از جیره لیپوژنیک 
اس��تفاده کردند، مطابقت داشت. همانطور که برای نشخوارکنندگان و 
تک معده ای ها مش��خص ش��ده، این موضوع احتماالً ب��ه دلیل افزایش 
س��نتز کلسترول در سیستم روده ای و کبدی است و افزایش سنتز نیز 
به این دلیل رخ داده که مواد لیپوژنیک مورد اس��تفاده فاقد کلسترول 
بوده ان��د )Coleman و Beveridge، 1960؛ Nestel و هم��کاران 

1978؛ Grummer و Carroll، 1988(. پ��س از زایمان نیز مقدار 
کلس��ترول در خ��ون گاوهای ش��یرده گروه لیپوژنیک بط��ور معنی دار 
)P> 0/05( بیشتر بود)جدول 4 و شکل 1 الف(. این نتایج با مشاهدات 
Duske و همکاران )2009( مطابقت داش��ت. پیش��نهاد شده که این 
افزایش کلسترول در پس از زایمان )و انتقال اثرات جیره قبل از زایش 
به دوره ش��یردهی( ممکن است ناش��ی از لیپوپروتئین های با دانسیته 
باال و بقایای لیپوپروتئینی مش��تق شده از متابولیسم لیپوپروتئین های 
 ،Carroll و Grummer( باش��د  )VLDL( با دانس��یته خیل��ی کم
1988(. البته در گزارش��ات دیگر )Bernabucci و همکاران 2004؛ 
Duske و هم��کاران 2009(، ب��رای گاوهای��ی ک��ه در دوره قب��ل از 
زای��ش خوراک لیپوژنی��ک مصرف کرده  بودند، تغییر متابولیس��م پس 
از کبدی لیپوپروتئین ها، علت این وضعیت ش��ناخته ش��ده بود. در این 
آزمایش، با مصرف جیره غذایی لیپوژنیک، میزان اس��یدهای چرب غیر 
 استریفیه )NEFA( خون گاوها در دوره قبل از زایش بطور معنی داری 
)P> 0/01( افزایش یافت و میانگین آن تقریباً 100 درصد بیش��تر از 
مق��دار آن در خون گاوهای گ��روه دیگر )گلوکوژنیک(  بود )0/034 ± 
0/318 در مقاب��ل 0/034 ± 0/153 میلی م��ول  در لیتر؛ جدول 4 (. با 
توجه به معنی دار ش��دن اثر متقابل گروه آزمایش��ی در هفته های قبل 
از زایمان )P> 0/05؛ جدول 4(، ش��کل 1د نش��ان می دهد که بیشتر 
ای��ن اخت��الف )در حدود 140 درص��د(  مربوط به هفت��ه آخر قبل از 
زای��ش بود )به ترتی��ب 0/043 ± 0/466 در مقابل 0/043 ± 0/193 
میل��ی مول در لیت��ر؛ P> 0/001(. جیره های آزمایش��ی همچنین بر 
میانگی��ن غلظت NEFA خ��ون گاوها در 6 هفته اول ش��یردهی اثر 
معنی دار )P> 0/05( داش��ت. ش��کل 1د نش��ان م��ی دهد که مصرف 
جیره لیپوژنیک در دوره قبل از زایمان موجب ش��ده اس��ت که غلظت 
NEFA خ��ون گاوه��ا در این گروه عالوه بر هفت��ه آخر قبل از زایمان 
تا هفته س��وم پ��س از زایش نیز بطور معنی داری )P> 0/05( بیش��تر 
از مق��دار آن در خ��ون گاوهای گروه دیگر باش��د.این وضعیت احتماالً 
ناش��ی از  افزایش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز بوده که موجب رها 
سازی اس��یدهای چرب بلند زنجیر از تری گلیسریدهای مشتق شده از 
کیلومیکرون ها شده است )Duske و همکاران 2009(. مشخص شده 
که افزایش غلظت پالس��مایی NEFA بیانگ��ر جابجایی ذخایر چربی 
بدن و اکسیداس��یون ناقص اسیدهای چرب بوده که با تجمع چربی در 
کبد مرتبط می باش��د )Vazquez-Anon و همکاران 1994(. البته 
 Moallem و همکاران 2004؛ Douglas( در برخ��ی مطالعات قبلی
و هم��کاران 2007b؛ Andersen و هم��کاران 2008؛ Duske و 
همکاران 2009( اثر خوراک لیپوژنیک بر غلظت NEFA خون گاوها، 
تنها در دوره قبل از زایش معنی دار بود و این اثر به بعد از زایش منتقل 
نش��د. احتماالً باال بودن سطح مواد مغذی لیپوژنیک در آزمایش فعلی 
نس��بت به مطالعات قبلی علت اصلی انتقال اثر تا هفته سوم شیردهی 
بود. همانطور که ش��کل 1د نش��ان می دهد، اختالف واکنش دام ها به 
گروه های آزمایشی در هفته های 2- و 1- نسبت به زمان زایمان، علت 
اصلی معنی دار شدن اثر متقابل گروه آزمایشی و هفته در قبل از زایش 
بود. به عبارت دیگر، این مشاهده بیانگر حساسیت قابل توجه دام ها به 
جیره غذایی طی آخرین هفته قبل از زایش و نیاز ش��دید آنها به مواد 
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جدول 1- اجزا و ترکیب جیره های غذايی

1- ساخت شرکت IFFCO, Johor ، مالزی. حاوی اسیدهای چرب)گرم در کیلوگرم(:
C8:0, 0.4 C10:0, 4.3 C12:0, 35.4 C14:0, 1.7 C15:0, 856 C16:0, 1.5 C16:1 cis, 0.8 C17:0, 12.5 C18:0, 70.7 C18:1 cis 9 & 10, 1.4 C18:1 cis 11, 15.1 C18:2 0.2

 2- حاوی )گرم در کیلوگرم(:
-g  Ca, 20 g  Mg, 280 mg Cu, 2 g Mn, 3 g Zn, 100 mg Co, 100 mg I, 3 g Fe, 90 g P, 55 g Na, 1 mg Se, 500,000 IU vitamin A, 100,000 IU choleca  195 

.ciferol, 100 mg vitamin E

 se  و 200 میلی گرم vitamin E 3- حاوی : 11200 میلی گرم
4- مقادير بصورت میانگین نمونه های مخلوط شده در قبل و بعد از زايمان بیان شده است.

)2001( NRC 5- محاسبه شده براساس مقادير آنالیز خوراکی ارائه شده توسط

بعد از زايشقبل از زايشماده خوراکی
گلوکوژنیکگلوکوژنیکلیپوژنیک

اجزاء جیره غذایی )درصد ماده خشک(

31/6330/3116/16سیالژ ذرت
20/1119/2730/83یونجه خشک

12/2711/761/18کاه گندم
11/3215/28---دانه ذرت
11/3215/26---دانه جو

------8/33تخم پنبه
6/229/9313/39کنجاله سویا
3/712/833/81کنجاله کلزا

------6/40تفاله چغندر قند
------6/20سبوس گندم
2/32------پودر ماهی

1)Energizer RP10( 1/39پودر چربی------
0/24------صدف آرد شده
0/12------اکسید منیزیم
0/65------جوش شیرین

---0/700/67سولفات آمونیوم
---1/030/66کلرید کلسیم
---0/690/66کلرید منیزیم

0/840/800/48مکمل معدنی � ویتامینی2
 Se و E 30/410/400/24پیش مخلوط ویتامین

0/070/070/04جاذب سموم )مایکوزورب(
ترکیب شیمیایی جیره غذایی4

5/905/946/65انرژی خالص شیردهی)مگاژول در هرکیلوگرم ماده خشک(5
14/9014/9018/70پروتئین خام )درصد از ماده خشک(
5/903/204/20چربی خام )درصد از ماده خشک(

243338کربوهیدرات غیر فیبری )درصد از ماده خشک(
47/6041/6032/40فیبر محلول در شوینده خنثی )درصد از ماده خشک(

1/040/840/79کلسیم )درصد از ماده خشک(
0/360/290/42فسفر )درصد از ماده خشک(

19-12-تعادل کاتیونی � آنیونی )میلی اکی واالن در کیلوگرم(

مقايسه عملکرد تولیدی ...
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جدول 2- میانگین ماده خشک مصرفی، وزن بدن و اسکور بدنی گاوها تغذيه شده با جیره های آزمايشی1  

جدول3- اثر گروه های  آزمايشی1 بر تولید و ترکیبات شیر و توازن انرژی گاوهای آزمايشی )6 هفته(

1 گاوها در 3 هفته آخر قبل از زايش با جیره غذايی لیپوژنیکی )گروه لیپوژنیک(و يا گلوکوژنیکی  )گروه گلوکوژنیک( تغذيه شدند و پس از زايمان به تمامی گاوها يک جیره يکسان  
گلوکوژنیکی به مدت 8 هفته خورانده شد )12 گاو در هر گروه(.

2 مقادير بصورت میانگین حداقل مربعات در هر گروه ارائه شده است. قبل از زايش= 3 هفته قبل از زايش تا زمان زايمان؛ بعد از زايش=  هفته 1 تا 6 شیردهی
3 خطای استاندارد تفاوت برای مقايسه میانگین گروه های آزمايشی

1- گاوها در 3 هفته آخر قبل از زايش با جیره غذايی لیپوژنیکی )گروه لیپوژنیک(و يا گلوکوژنیکی  )گروه گلوکوژنیک( تغذيه شدند و پس از زايمان به تمامی گاوها يک جیره يکسان 
گلوکوژنیکی به مدت 8 هفته خورانده شد )12 گاو در هر گروه(.

2- مقادير بصورت میانگین حداقل مربعات در هر گروه ارائه شده است. 
3- خطای استاندارد تفاوت برای مقايسه میانگین گروه های آزمايشی

)FCM( 4- شیر تصحیح شده براساس 3/5 درصد چربی

ماده خوراکی
گروه های آزمايشی2

خطای استاندارد3

احتمال خطا

گروه × هفتههفتهگروهلیپوژنیکگلوکوژنیک
قبل از زایش

13/814/30/7350/5040/2820/797ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(
2/032/100/1770/6860/3600/817ماده خشک مصرفی )درصد وزن بدن(

0/0010/812>683/7689/334/800/875وزن بدن )کیلوگرم (
0/0010/733>3/353/560/3400/554نمره امتیاز بدنی

بعد از زایش
17/117/41/3000/8200/0100/473ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(
2/902/970/2190/7480/0030/437ماده خشک مصرفی )درصد وزن بدن(

0/0010/522>591/5590/124/700/954وزن بدن )کیلوگرم (
0/0010/570>2/793/030/2000/248نمره امتیاز بدنی

         م������ورد
گروه های آزمايشی2

خطای استاندارد3
احتمال خطا

گروه × هفتههفتهگروهلیپوژنیکگلوکوژنیک

34/937/92/8080/19990/00010/7592تولید شیر خام  )کیلوگرم در روز(

34/435/72/1970/72640/99180/0168شیر تصحیح شده4 

3/513/310/2170/11320/00010/0212  )کیلوگرم در روز(

1/201/210/09120/76700/22740/0066چربی شیر      )درصد(

3/163/150/04570/91620/00010/3452                   )کیلوگرم در روز(

1/091/180/05640/12350/04070/5331پروتئین شیر   )درصد(

4/714/700/06750/84830/00010/3474                   )کیلوگرم در روز(

1/631/770/08270/12230/0380/5245الکتوز شیر    )درصد(  )کیلوگرم در روز(

1/111/050/06080/07640/00200/0226نسبت چربی به پروتئین

4/834/870/05220/45570/80430/3120هدایت الکتریکی شیر )میلی- سیمنس درسانتی متر(

)NEL 24/18/3680/98460/00030/2683-24/3-توازن انرژی )مگاژول

0/5030/4760/05370/62880/00310/6006نسبت ماده خشک مصرفی به شیر

FCM 0/5200/5610/05110/43840/00610/1927نسبت ماده خشک مصرفی به
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جدول4- اثر گروه های  آزمايشی1 بر متابولیت های خون گاوهای آزمايشی

جدول 5- اثر گروه های  آزمايشی1 بر جمعیت فولیکولی گاوها در 6 هفته اول شیردهی

         م������ورد
گروه های آزمايشی2

خطای استاندارد3
احتمال خطا

گروه × هفتههفتهگروهلیپوژنیکگلوکوژنیک

قبل از زایش

)ALT; IU/L( 20/017/64/1600/58190/58400/1617آالنین آمینو ترانسفراز

)AST; IU/L( 57/455/45/5810/72140/50450/3864آسپارتایت آمینوترانسفراز

)mg/dL( 90/1144/89/5540/00010/06320/7834کلسترول

)mg/dL( 21/623/52/4350/44800/37060/8746تری گلیسرید

)mg/dL( 59/559/41/3800/95640/27730/6863گلوکز

)mg/dL( 23/335/53/1350/32280/02890/2674اوره

)mmol/L( 0/4820/5020/0480/67690/08030/1234بتا هیدروکسی بوتیرات

)mmol/L( 0/1530/3180/0470/00370/00020/0138اسیدهای چرب غیر استریفیه

بعد از زایش

)ALT; IU/L( 20/621/11/7790/79830/00830/4454آالنین آمینو ترانسفراز

)AST; IU/L( 72/977/54/1190/28210/35560/8400آسپارتایت آمینوترانسفراز

)mg/dL( 128/9160/211/350/01290/00010/6059کلسترول

)mg/dL( 9/910/10/7630/74640/18430/8599تری گلیسرید

)mg/dL( 55/051/62/5920/20000/21210/7187گلوکز

)mg/dL( 35/037/42/9340/42300/07610/6965اوره

)mmol/L( 0/6570/6980/1030/70010/01280/9176بتا هیدروکسی بوتیرات

)mmol/L( 0/4230/5890/0730/03240/01050/2024اسیدهای چرب غیر استریفیه

              م������ورد
گروه های آزمايشی2

خطای استاندارد3
احتمال خطا

گروه × هفتههفتهگروهلیپوژنیکگلوکوژنیک

نوع فولیکول

1/61/6/1920/94800/98020/8815کالس 1 )2تا 5 میلی متر(

2/22/30/2750/76960/21990/0553کالس 2 )6 تا 9 میلی متر(

1/81/80/1770/95920/01340/8441کالس 3 )بزرگتر و مساوی 10 میلی متر(

------20/318/93/4500/5243حداکثر قطر فولیکول قبل از تخمک اندازی )میلی متر(

36/133/21/5130/07620/00010/1410قطر دهانه رحم )میلی متر(

1- گاوها در 3 هفته آخر قبل از زايش با جیره غذايی لیپوژنیکی )گروه لیپوژنیک( و يا گلوکوژنیکی  )گروه گلوکوژنیک( تغذيه شدند و پس از زايمان به تمامی گاوها يک جیره يکسان  
گلوکوژنیکی به مدت 8 هفته خورانده شد )12 گاو در هر گروه(.

2- مقادير به صورت میانگین حداقل مربعات در هر گروه ارائه شده است. 
3- خطای استاندارد تفاوت برای مقايسه میانگین گروه های آزمايشی

1- گاوها در 3 هفته آخر قبل از زايش با جیره غذايی لیپوژنیکی )گروه لیپوژنیک( و يا گلوکوژنیکی  )گروه گلوکوژنیک( تغذيه شدند و پس از زايمان به تمامی گاوها يک جیره يکسان  
گلوکوژنیکی به مدت 8 هفته خورانده شد )12 گاو در هر گروه(.

2- مقادير بصورت میانگین حداقل مربعات در هر گروه ارائه شده است. 
3- خطای استاندارد تفاوت برای مقايسه میانگین گروه های آزمايشی

مقايسه عملکرد تولیدی ...
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مغ��ذی گلوکوژنیک در این زمان اس��ت. بطور کل��ی نتایج این مطالعه 
ضمن تأیید فرضیه اولیه آزمایش نشان داد که مصرف جیره لیپوژنیک 
در قبل از زایش بر تعادل متابولیکی اثر منفی داشت و خصوصاً غلظت 
اس��یدهای چرب غیر استریفیه )NEFA( خون گاوها را در قبل و بعد 

از زایمان افزایش داد. 

فعالیت های تخمدانی و عملکرد تولید مثلی
جدول 5 نشان می دهد که طی 6 هفته اول شیردهی، برنامه غذایی 
قب��ل از زای��ش )گلوکوژنیک یا لیپوژنیک( اثر معن��ی داری بر جمعیت 
کالس های مختلف فولیکولی گاوها نداشت. حداکثر قطر اولین فولیکول 
غالب برای گاوهای گروه گلوکوژنیک تنها از نظر عددی بیشتر از مقدار 
آن برای گاوهای گروه دیگر بود )5/3 ± 20/3 در مقابل 2/2 ± 18/9 
میلی متر؛ P <0/1(. البته در پایان هفته شش��م ش��یردهی قطر دهانه 
رحم گاوهای گروه لیپوژنیک بیش��تر از مق��دار آن برای گاوهای گروه 

 .)P< 0/1( گلوکوژنیک بود
آزمون ویلکاکس��ون نش��ان داد ک��ه منحنی های درصد آبس��تنی 
 دو گ��روه آزمایش��ی گلوکوژنی��ک و لیپوژنی��ک تف��اوت معن��ی داری 
)P=0/769( ندارد)ش��کل 2(. در این آزمایش متوس��ط تعداد روزهای 

باز برای گاوهای آبس��تن ش��ده گروه گلوکوژنی��ک 6/2±78/8 روز و 
برای گروه لیپوژنیک 5/3±80/5 روز بود. طی 100 روز اول ش��یردهی 
درصد آبس��تنی گاوها در گروه گلوکوژنیک تنه��ا از نظر عددی حدود 
14 درصد بیش��تر از گروه مقابل ب��ود )به ترتیب 17±71/4  در مقابل 
17±62/5 درص��د(. مطالعات کمی در خصوص اثر جیره قبل از زایش 
بر فعالیت های فولیکولی و عملکرد تولید مثلی گاوها در دوره شیردهی 

بعدی انجام شده است.
Moallem و همکاران )2007b( نیز مشابه تحقیق حاضر، گزارش 
کردند که استفاده از خوراک لیپوژنیک در قبل از زایش اثر معنی داری 
بر تعداد فولکیول ها نداش��ت و تنها اندازه فولیکول ها در این گروه بطور 
معنی دار کوچکتر از گروه ش��اهد ب��ود. در مطالعه Bader و همکاران 
)2005( نیز تعداد جنین های جمع آوری ش��ده، منتقل ش��ده، تخریب 
ش��ده و حتی تعداد تخمک های بارور نشده تحت تأثیر جیره لیپوژنیک 
در قبل از زایش قرار نگرفت. بطور کلی مشاهدات مطالعه حاضر نشان 
داد که جیره قبل از زای��ش )لیپوژنیک یا گلوکوژنیک( اثرات معنی دار 
قابل توجه ای بر فعالیت های فولیکولی و درصد آبس��تنی گاوها در دوره 
شیردهی بعدی ندارد. با این حال می توان افزایش ایجاد شده در درصد 

آبستنی را تا حدودی از نظر بیولوژیکی مورد توجه قرار داد. 

شکل 1- تغییرات غلظت کلسترول)الف(، تری گلیسريد )ب(، BHBA )ج( و NEFA )د( خون گاوهای آزمايشی که در 3 هفته آخر قبل از زايش با جیره غذايی لیپوژنیکی 
)گروه لیپوژنیک( و يا گلوکوژنیکی  )گروه گلوکوژنیک( تغذيه شدند و پس از زايمان به تمامی گاوها يک جیره يکسان  گلوکوژنیکی به مدت 8 هفته خورانده شد 

)12 گاو در هر گروه؛ * =P> 0/1=† ،P> 0/01=** ، P> 0/05(. مقادير براساس میانگین حداقل مربعات به ازای هر گروه در هر هفته بیان شده است. خطای استاندارد کلی 
برای هفته های قبل و بعد از زايش: کلسترول= 10/8 و 14/2 میلی گرم در دسی لیتر؛ تری گلیسريد= 2/8 و 1/2 میلی گرم در دسی لیتر؛ بتا هیدروکسی بوتیرات= 0/057 و 

0/158 میلی مول در لیتر؛ اسیدهای چرب غیر استريفیه= 0/061 و 0/112 میلی مول در لیتر. 
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ش�کل 2- منحن�ی بقاءس�نجی درص�د گاوه�ای آبس�تن در فاصل�ه 0 ت�ا 100 روز پ�س از زاي�ش ب�رای 
دو گ�روه از گاوه�ای آزمايش�ی ک�ه در 3 هفت�ه آخ�ر قب�ل از زايش با جی�ره غذاي�ی لیپوژنیک�ی )گروه 
تغذي�ه ش�دند )12 گاو در ه�ر  ي�ا گلوکوژنیک�ی  )گ�روه گلوکوژنی�ک؛ �����(  و  لیپوژنی�ک؛ � � �( 
گ�روه(. بع�د از زايم�ان ب�ه تمام�ی گاوه�ا يک جی�ره يکس�ان گلوکوژنیک�ی به م�دت 8 هفت�ه خورانده 
ش�د  و س�پس ت�ا پايان م�دت آزماي�ش به ص�ورت گروهی  ب�ا خ�وراک معم�ول گاوداری تغذيه ش�دند. 

نتیجه گیری
نتایج این آزمایش نشان داد که نوع جیره قبل از زایش )لیپوژنیک یا 
گلوکوژنیک( اثرات معنی داری بر مصرف خوراک و وضعیت بدنی گاوها 
نداش��ت. همچنین سطح تولید و مقدار ترکیبات ش��یر و توازن انرژی 
گاوها تحت تأثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت. از فراسنجه های خونی 
اندازه گیری ش��ده تنها غلظت پالسمایی کلسترول و NEFA متأثر از 
  NEFA نوع خوراک قبل از زایش بود. غلظت پالس��مایی کلسترول و
در هر دو دوره قبل و بعد از زایش برای گاوهای گروه لیپوژنیک بیشتر 
از مق��دار آنها در خون گاوهای گروه گلوکوژنیک بود. ترکیب جمعیتی 
کالس ه��ای مختلف فولیکولی برای تمامی گاوها یکس��ان بود. اما طی 
100 روز اول آبستنی، درصد گاوهای آبستن در گروه آزمایشی مصرف 
کنن��ده خ��وراک گلوکوژنیک از نظر عددی حدود 14درصد بیش��تر از 
مقدار آن در گروه مقابل بود. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد 
که استفاده از  خوراک لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش، 
بر ش��اخص های تولی��دی و تولید مثلی گاوها در پ��س از زایش اثرات 
چندان معنی داری نداشت. ولی با توجه به اینکه رژیم غذایی لیپوژنیک 
موج��ب افزایش غلظت NEFA خون گاوها در هر دو دوره قبل و بعد 
از زایمان شده و بطور غیر معنی دار درصد آبستنی را کاهش داده است، 
پیش��نهاد می گردد که در دوره قبل از زایش و خصوصاً چند هفته آخر 

قبل از زایمان از خوراک گلوکوژنیکی استفاده شود.

تشکر و قدردانی
مؤلفین از دانش��کده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز مرکز 
تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخاطر پشتیبانی 

مالی و حمایت از این پروژه پژوهشی تشکر می نمایند.

پاورقی ها
1- Intra- and interassay coefficients of variations

2- تزری��ق 50 تا 100 میکروگ��رم گنادورلین )GnRH( در روز اول، تزریق 25 
میلی گرم پروس��تاگالندین در روز هفتم، تزریق مج��دد گنادورلین در روز نهم و 

انجام تلقیح مصنوعی طی 12 تا 16 ساعت بعد از آخرین تزریق.
3- Repeated measurment
4- Survival analysis
5-Wilcoxon
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