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 چکیده

راس گاو شیری هلشتاین با چند شکم زایش و  8از تعداد  های شیری هلشتاینبر عملکرد گاو  12Bویتامین برای تعیین اثر تزریق 

لوگرم در قالب طرح کامال تصادفی با دو تیمار آزمایشی کی 22/02±5و میانگین تولید روزانه  7/04±18میانگین روزهای شیردهی 

اثر معنی  12Bبودند. تزریق ویتامین  12Bاستفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل گروه شاهد و گروه گاوهای تزریق شده با ویتامین 

معنی دار تولید شیر شد منجر به افزایش  12Bشکمبه نداشت. اولین تزریق ویتامین  pHداری بر وزن بدن، ماده خشک مصرفی و 

(440/4 >Pهر چند این افزایش ادامه )12داری مشاهده نشد. در تزریق اول ویتامین ر نبوده و در تزریق دوم اثر معنیداB  میزان

اد داری افزایش یافت. در تزریق دوم تنها میزان کیلوگرم الکتوز و موبی بطور معنیو مواد جامد فاقد چرکیلوگرم پروتئین، الکتوز 

ها تحت تاثیر قرار نگرفتند. از آنجایی که در این آزمایش افزایش پیدا کردند و سایر فاکتورداری جامد فاقد چربی بطور معنی

های امروزی به علت تولید باال هی شد شاید بتوان نتیجه گرفت گاوهای اوایل شیردمنجر به بهبود عملکرد گاو 12Bتزریق ویتامین 

 دارند. 12Bاز ویتامین  نیاز به سطح باالتری

  12Bویتامین - -مصرف خوراک- گاو اوایل شیردهی -تولید شیر کلیدی : کلمات

 مقدمه

صنعت پرورش گاوهای شیری هلشتاین در نیمه دوم قرن بیستم با پیشرفت قابل توجهی در اصالح نژاد، تغذیه و مدیریت پرورش 

ز افزایش پیدا شمگیری افزایش یافت اما به دنبال آن نیازهای دام به مواد مغذی نیهمراه بوده است. بنابراین اگرچه تولید به مقدار چ

( اما نتیجه تحقیقات اشنایدر 9و 10کند)ر شکمبه نیازهای دام را برطرف میشد که سنتز میکروبی این ویتامین دکرد. قبال تصور می

های گاو شیری را تامین نخواهد کرد. پایین بودن غلظت دهد که سنتز این ویتامین در شکمبه نیاز( نشان می1987) و همکاران

د در گاوهای چند ( که این کمبو13و5و3برند مشاهده شده است )یردهی به سر میایی که در اوایل شدر سرم گاوه  12Bویتامین

استفاده سلول ها و  ندهست و اسید فولیک بسیار به هم مرتبط 12Bمتابولیسم ویتامین های شکم اول بیشتر است. شکم زایش از گاو

گرفتن و دادن واحدهای تک کربنه در  خصوصدر  یاسید فولیک نقش بسیار مهمبستگی دارد.   12Bه تغذیه ویتامین بها از فوالت

اولیه ی ساخته شدن گروه متیل دهنده جهتهای متیل و تهیه گروه هاو پیریمیدین هاپستانداران دارد. این نقش برای سنتز پورین

سیم سلولی و متابولیسم قاسید فولیک برای ت همچنین ضروری است. (S-adenosylmethionine اس آدنوزین متیونین ) یعنی
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دهند وجود این ویتامین تضمین کننده سالمتی و تولید دام نیست اما گرچه تحقیقات نشان میاباشد. میضروری  هاپروتئین

به  12Bویتامین  .ه استشد مشاهده ای شیرراندمان متابولیکی و کیفیت تغذیهافزایش عملکرد شیردهی ، در  آنتاثیرات چشمگیر 

محلول در آب، نقش مهمی در بدن جانوران دارد. در گاو شیری فعالیت دو آنزیم مهم وابسته به  یعنوان یک ویتامین پیچیده

کند تا دروفوالت به هموسیستئین منتقل میتراهیمتیل ت-5آنزیم متیونین سنتتاز که یک گروه متیل را از  -1باشد. می 12Bویتامین 

واکنش دوم نقش مهمی در  (.12) مالونیل کوآنزیم آ موتاز که در چرخه کربس حضور دارد متیل -2( 1متیونین بازسازی شود و )

چرب فرار تامین انرژی در نشخوارکنندگان دارد چرا که نشخوارکنندگان عمده انرژی خودرا از پروپیونات حاصل از اسیدهای 

ای که در آن گروه ی تکامل یافته است، واکنش پیچیدهاار کنندگان مکانیسم سازگار کنندهدر نشخو (.11کنند)شکمبه فراهم می

عالوه بر اینکه نقش مهمی جهت  12B(. بنابراین ویتامین 5متیل کاتابولیسم شده و ظرفیت بازیابی مجدد متیل افزایش یافته است)

به این دلیل که گاوها در اوایل شیردهی در  (.14و5ثر است)ؤر گاوهای شیری دارد، بر عملکرد شیردهی نیز متولید بهینه شیر د

(. با این وجود تا به حال تاثیر کاهش غلظت در سرم 2) .(10)یابدافزایش می 12Bباالنس منفی انرژی قرار دارند نیاز دام به ویتامین 

توانستند با تغذیه گاوهای شیری با  (2445) نشده است. از سوی دیگر جرارد و همکارانبر تولید و ترکیبات شیر به وضوح ثابت 

هدف از  و اسید فولیک مقدار شیر و سطوح اجزای شیر را افزایش دهند. 12Bمتیونین محافظت شده و تزریق عضالنی ویتامین 

 ری هلشتاین در اوایل شیردهی بود.های شیبر عملکرد گاو 12Bانجام این آزمایش ارزیابی تاثیر تزریق ویتامین 

 مواد و روش ها

 های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. از تعداد تحقیقاتی و آزمایشگاه-اری آموزشیاین آزمایش در محل گاود

 22/02±20/5 و میانگین تولید روزانه 7/04±37/21راس گاو شیری هلشتاین با چند شکم زایش و میانگین روزهای شیردهی  8

. تیمارهای آزمایش شامل گروه شاهد و گروه گاوهای کیلوگرم در قالب طرح کامال تصادفی با دو تیمار آزمایشی استفاده شد.

( در دو TMRان بود و جیره ها به صورت کامال مخلوط )خوارکی هر دو تیمار یکس های جیره بودند. 12Bویتامین  تزریق شده با

-میلی 14میزان  15و  5در روزهای  به گاوهای تیمار دوم در اختیار گاوها قرار گرفتند. 21، ساعت و شب 9نوبت صبح، ساعت 

و مایع شکمبه  ، مدفوعهایی از خوراک، باقی مانده خوراک. نمونهتزریق شد (لیترگرم در میلیبا غلظت یک میلی) 12Bویتامین لیتر 

ها در سه نوبت صبح، ظهر و شب، شیردوشی و مجموع سه وعده گاو جمع آوری شدند. 34و  15شکمبه در روزهای  pH جهت

تگاه درصد چربی و پروتئین شیر توسط دسجمع آوری شده و  34و  15های شیر در روزهای صفر، هنمونبرای هر گاو ثبت شد. 

بت شدن وزن آن ها قرار تا ثا C°04هایی از خوراک، باقیمانده خوراک و مدفوع در آون در دمای میلکو اسکن تعیین شد. نمونه

( و کل 45/902(، خاکستر )روش41/930صاف شد. میزان ماده خشک )روش mm2داده شد، سپس آسیاب و با استفاده از توری 

( اندازه گیری شد. میزان پروتئین خام با ضرب مقدار کل نیتروژن در عدد 2445) AOAC( بر اساس 11/2441نیتروژن )روش 

های مربوط به ترکیبات شیمیایی داده (، اندازه گیری شد.17بر اساس روش ون سوست ) NDFو  ADFمحاسبه شد. میزان  25/2

 در قالب طرح کامال تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 1/9ویرایش  SASنرم افزار  GLMبا استفاده از روش 

 

 بحث و نتایج
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یکسان در نظر گرفته شد )جدول هلشتاین، جیره های هر دو تیمار بر عملکرد گاوهای شیری  12Bجهت بررسی اثر تزریق ویتامین 

در راستای نتایج آکینز و همکاران  نشان داده شده است. 2شکمبه در جدول  pHمیانگین ماده خشک مصرفی، وزن بدن و  (.1

ر مار ها قرار نگرفت همیزان ماده خشک مصرفی تحت تاثیر تی(، 2449( و پرینات و همکاران )1981، کروم و همکاران )(2413)

میانگین وزن بدن همچون  در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بود. 12Bویتامین برای تیمار تزریق شده با  چند ماده خشک مصرف شده

ها قرار نگرفت اما میزان تحت تاثیر تیمار(، 2449پرینات و همکاران )و  (،2413آکینز و همکاران ) اتنتایج بدست آمده از آزمایش

داری بر ها اثر معنیتیمار کمتر از تیمار شاهد بود. 12Bها در طی دوره آزمایش در تیمار تزریق شده با ویتامین اهش وزن دامک

نشان  3، چربی، پروتئین، الکتوز و مواد جامد بدون چربی در جدول  FCM 5/3%تولید شیر روزانه،  شکمبه نداشتند. pHمیزان 

ه افزایش تولید شیر شد. اثر ری منجر بدابطور معنی 12Bتزریق ویتامین  (2445) جرارد و ماتج داده شده است. هم سو با نتای

آزمایش( مشاهده شد. تولید شیر در تزریق دوم تحت تاثیر تیمار قرار  15تنها پس از تزریق اول )روز  12Bدار تزریق ویتامین معنی

یر ( تولید شیر تحت تاث2447( و گرئولت و همکاران )2413همکاران )برخالف نتایج بدست آمده در آزمایشات آکینز و  نگرفت.

هایی که شده بود، میزان تولید شیر در گاواز اسید فولیک نیز استفاده  12Bدر مطالعاتی که عالوه بر ویتامین  ها قرار نگرفت.تیمار

از اسید فولیک نیز استفاده کرده بودند،  12Bویتامین  هایی که عالوه برتزریق شده بود در مقایسه با گاو به آنها 12Bتنها ویتامین 

را بطور عمده بهبود  12B( نتیجه گرفتند، اضافه کردن مقدار کمی فوالت، اثر تزریق ویتامین 2445جرارد و مات ) (.7کمتر بود )

ن تولید شیر افزایش یافت که با همراه با اسید فولیک، میزا 12B( با تزریق ویتامین 2449در آزمایش پرینات و همکاران ) بخشد.می

شود میزان مشاهده می 3همانطور که در جدول  ( همخوانی داشت.2445(، جرارد و مات )2445و  1995نتایج جرارد و همکاران )

ی دارل و دوم بطور معنیپس از تزریق اوآزمایش(، الکتوز و مواد جامد فاقد چربی  15پروتئین تولید شده پس از تزریق اول )روز 

 5/3گرم پروتئین پس از تزریق دوم و کیلوگرم %ربی پس از تزریق اول و دوم، کیلوافزایش پیدا کردند. همچنین میزان کیلوگرم چ

FCM داری را نشان دادند. همچنین درصد الکتوز در ابتدای دوره و پس از تزریق اول و از تزریق اول و دوم میل به معنی پس

برخالف نتایج بدست آمده در آزمایش  داری را نشان دادند.ابتدای دوره آزمایشی میل به معنیر درصد مواد جامد فاقد چربی د

الیوت  ، درصد و کیلوگرم چربی، پروتئین و الکتوز شیر نداشتند.FCM 5/3داری بر%ها اثر معنیآکینز و همکاران هیچ یک از تیمار

داری در محتوای چربی شیر مشاهده نکردند پس از زایش اثر معنی 8تا  2های در هفته 12B( با تزریق ویتامین 1979و همکاران )

 B12 (43/4داری از نزریق ویتامین ( اثر معنی2445اما تولید چربی شیر افزایش یافت. مشابه نتایج بدست آمده، جرار و ماته )

>Pالکتوز تولید شده در روز را نشان دادند. ( بر افزایش تولید شیر ، انرژی شیر تصحیح شده، کل مواد جامد شیر، میزان چربی و 

همراه با اسید فولیک، غلظت کل مواد جامد شیر، چربی و الکتوز  12B( با تزریق ویتامین 2449در آزمایش پرینات و همکاران )

 12Bداری از تزریق ویتامین داد. پرینات و همکاران اثر معنی تحت تاثیر قرار نگرفتند اما غلظت پروتئین شیر میل به افزایش نشان

وزانه تحت چربی شیر ر( اگر چه P < 45/4) همراه با اسید فولیک بر تولید پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد شیر را نشان دادند

بهبود  تواند درمی 12Bتزریق ویتامین دهد که نتایج این آزمایش نشان می ها قرار نگرفت اما میل به افزایش داشت.تاثیر تیمار

 (.3)جدول  ذار باشدالکتوز تاثیر گ های شیری هلشتاین و در نتیجه آن افزایش تولید چربی، پروتئین وراندمان تولید شیر در گاو

 

:جداول  
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 کخوراشک( و درصد ترکیب شیمیایی اجزاء جیره های غذایی )درصد ماده خ -2دولج

 اجزاء جیره ) درصد ماده خشک(

 یونجه 92/17

 سیالژ ذرت 20/18

 تخم پنبه دانه 25/5

 جو 57/10

 ذرت 11/10

 کنجاله سویا 13/9

 کنجاله کلزا 42/0

 کنجاله تخم پنبه 20/0

 تفاله چقندر 22/2

 پودر چربی 2/1

 سبوس 73/1

 پودر گوشت 29/3

 کربنات کلسیم 92/4

 مکمل 20/4

 نمک 19/4

 بنتونیت 20/4

 اوره 13/4

 جوش شیرین 02/4

 اکسید منیزیم 19/4

 ترکیب شیمایی )درصد(

 ژی خالص شیردهی)مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(انر 2/1

 پروتئین خام 7/17

25 RDP )درصد پروتئین خام( 

35 RUP )درصد پروتئین خام( 

3/34 NDF 

3/19 ADF 
01 NFC 

0/5 EE 

3/1 Ca 
2/4 P 
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 شکمبه pHو  وزن بدن بر ماده خشک مصرفی، 21Bاثر تزریق ویتامین   -1جدول

 P Value خطای استاندارد تیمار شاهد مورد

 130/4 4501/2 54/27 44/25 وز()کیلوگرم در ر 15ماده خشک مصرفی در روز 

 250/4 2212/2 23/27 21/25 )کیلوگرم در روز( 34ماده خشک مصرفی در روز 

 578/4 173/05 54/597 25/212 وزن بدن در روز صفر )کیلوگرم(

75/593 44/241 )کیلوگرم( 15وزن بدن در روز   750/01  810/4  

 808/4 200/04 2/591 5/585 )کیلوگرم( 34وزن بدن در روز 

pH  52/2 15در روز  25/2  1025/4  018/4  

pH  723/4 1219/4 28/2 72/2 34در روز 

     

 

 بر تولید و ترکیبات شیربر  B21تزریق ویتامین اثر  -3جدول 

 P Value خطای استاندارد تیمار شاهد مورد

     )کیلوگرم در روز( ترکیبات شیر

 984/4 8783/0 20/02 24/02 تولید شیر در روز صفر

 a12/00 b95/08 9817/0 440/4  15تولید شیر در روز 

 380/4 0183/0 05/07 23/02  34تولید شیر در روز 

FCM %(5/3در روز صفر ) 022/4 8198/5 02/01 21/38 

FCM %(5/3 در روز )421/4 2378/5 25/02 05/33 15 

FCM %(5/3 در روز )489/4 0219/0 54/02 14/32 34 

 019/4 2801/4 28/1 51/1 روز صفر  چربی در

 470/4 2502/4 71/1 33/1 15چربی در روز 

 484/4 1922/4 72/1 03/1 34چربی در روز 

 047/4 1510/4 01/1 32/1 پروتئین در روز صفر

 a15/1 b09/1 1250/4 428/4 15پروتئین در روز 

 488/4 1505/4 05/1 23/1 34پروتئین در روز 

 387/4 2227/4 15/2 44/2 فر الکتوز در روز ص

 a73/1  b20/2 2585/4 434/4  15الکتوز در روز 

 a82/1  b13/2 1749/4 400/4  34الکتوز در روز 

 327/4 0402/4 89/3 21/3 مواد جامد بدون چربی در روز صفر

 a11/3  b42/0 5422/4 400/4   15مواد جامد بدون چربی در روز 

 a31/3  b93/3 3370/4 404/4  34وز مواد جامد بدون چربی در ر

     )در صد( ترکیبات شیر
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 041/4 3288/4 23/3 02/3  چربی در روز صفر 

 097/4 2202/4 55/3 02/3 15چربی در روز 

 545/4 2707/4 23/3 09/3 34چربی در روز 

 222/4 1472/4 48/3 98/2 پروتئین در روز صفر

 123/4 4789/4 49/3 44/3 15پروتئین در روز 

 207/4 4937/4 47/3 98/2 34پروتئین در روز 

27/0 52/0 الکتوز در روز صفر   4910/4  459/4  

22/0 07/0 15الکتوز در روز   1325/4  485/4  

 714/4 2441/4 5/0 00/0 34الکتوز در روز 

 420/4 1887/4 02/8 12/8 مواد جامد بدون چربی در روز صفر

 125/4 2820/4 32/8 41/8 15مواد جامد بدون چربی در روز 

 189/4 2022/4 29/8 43/8 34مواد جامد بدون چربی در روز 

   (.P<4045)های با حروف متفاوت، اختالف معنی داری وجود دارد در هر ردیف بین میانگین
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Abstract: 

In order to evaluate the effect of vitamin B11   on performance of Holstein dairy caws, eight 

multiparous Holstein cows with average of :4.1±17 days in milk and average of :5.51±6 Kg 

daily milk production were assigned in two groups in a completely randomized design. 

Treatments included a control group and cows that were injected vitamin B11.  The injection of 

vitamin B11 had no significant effect on BW, DMI and rumen pH. The first injection of vitamin 

B11 caused a significant increase in milk production (P<4.44:), although this increase was not 

perpetual and after second injection no significant effect was observed. After the first injection of 
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vitamin B11 the milk protein, lactose and SNF yields significantly increased. After the second 

injection just the lactose and SNF yield increased and other factors remained unaffected. Because 

the results of this experiment show that the performance of early lactation Holstein dairy caws 

improved by injection of vitamin B11 it might be concluded that modern caws need more vitamin 

B11 because of high milk production. 

Key words: vitamin B11- DMI- milk production- early lactation cow 


