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پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به منبع غالت در پیش از زایش و
سطح کربوهیدرات غیرالیافی در پس از زایش روی تولید و ترکیب شیر و متابولیتهای پالسما
*پدرام پناهیها 1و حمیدرضا میرزایی

الموتی2

1دانشآموخته کارشناسیارشد و  2استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
تاریخ دریافت 93/12/29 :؛ تاریخ پذیرش94/06/23 :

چکیده

1

بهمنظور تعیین اثر متقابل نوع غله با تخمیرپذیری متفاوت شکمبهای نشاسته در جیرههای پیش از
زایش و سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیرههای پس از زایش آزمایشی با شصت راس گاو چند بار
زایش کرده هلشتاین آبستن نزدیک به زایش انجام شد .گاوها بر اساس جیرههای آزمایشی در پیش از
زایش حاوی دو منبع غله جو و ذرت اسیاب شده بودند .گاوها بهمدت  24±3روز مانده به زایش از
جیره های آزمایشی تغذیه شدند .پس از زایش هر یک از گروه گاوهای تغذیه شده با جیرههای پیش از
زایش بهطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و بهمدت  28روز با جیرههای حاوی سطوح متفاوتی از
کربوهیدرات غیرالیافی تغذیه شدند .تولید شیر روزانه و ترکیب شیر هفتگی تا  4هفته اندازهگیری شد.
همچنین خونگیری از تمام دامها در سه نوبت ،ابتدای آزمایش ،روز زایش و  21روز بعد از زایش
انجام گرفت .اثر جیرههای آزمایشی پیش و پس از زایش و اثر متقابل آنها تجزیه آماری شد .نتایج
نشان داد جیرههای پیش از زایش بهجز در غلظت کل پروتئین ( )P<0/05و اسیدهای چرب غیر
استریفیه ( )P<0/01پالسمایی در پیش از زایش که برای جیره حاوی جو باالتر بود تفاوت معنیداری
در تولید و ترکیب شیر و متابولیتهای دیگر پالسما در پیش و پس از زایش نداشتند .در پس از زایش
گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی کروهیدرات غیرالیافی پایینتر تولید شیر تصحیح شده برای چربی،
درصد چربی شیر و کل مواد جامد شیر باالتری داشتند ( .)P<0/01همچنین این گاوها گلوکز و
*نویسنده مسئولpedrampanahiha@yahoo.com :
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آلبومین پالسمایی پایینتر ( )P<0/01و فسفر و بتاهیدروکسی بوتیرات ( )P<0/01و آالنین آمینواسید
ترانسفراز ( )P<0/05پالسمایی باالتری داشتند .اثرات متقابلی بین جیرههای پیش و پس از زایش
مشاهده نشد .بهطور کلی نتایج نشان داد تغییر تخمیرپذیری جیرههای پیش از زایش با استفاده از منابع
غالتی نمیتواند اثرات انتقالی مثبتی به پس از زایش داشته باشد و پاسخها در پس از زایش حاصل از
تغییرات جیرهای در پس از زایش میباشند و کاهش سطح کربوهیدرات غیرالیافی (نشاسته بهعنوان
بخش اصلی آن) در پس از زایش میتواند سبب بهبود عملکرد گاوهای چند بار زایش کرده هلشتاین
در اوایل شیردهی گردد.
واژهاي کلیدي :تولید شیر ،گاوهای هلشتاین ،دوره انتقال ،منبع کربوهیدرات
مقدمه
بروز ناهنجاریهای متابولیکی و بیماریهای عفونی در پس از زایش یکیی از چیالشهیای بیزر
پرورش گاوهای شیری پر تولید است .مشکالت سالمتی در این دوره اثر منفی زییادی روی سیوددهی
گله از طریق افزایش هزینههای دامپزشکی ،کاهش تولید شییر ،کیاهش عملکیرد تولیید مثیل و حیذ
اجباری گاوها و همین طور تلفات دارد (ون سان و اسنیفن .)2014 ،بههمین دلیل تحقیقات زییادی در
این دوره برای سهولت انتقال گاوها از اواخر آبستنی به اواییل شییردهی انجیام شیده اسیت (اورتین و
والدرون2004 ،؛ میرزایی الموتی و همکاران ،2009 ،الف ،ب) .اما هنوز راهکاری عملی و مدیریتی که
بتواند مشکالت سالمتی را کم نماید و تولید شیر نیز در سطح باالیی بماند به روشنی ارائه نشده است.
تغیرات شدید فیزیولوژیکی و متابولیکی و ایمیونولوژیکی از یک گاو آبستن خشک به گاو شیرده
غیر آبستن سبب شده است که گاوهای شیرده امروزی علیرغم بهبودهای تغذیهای و مدیریتی همچنان
نرخ باالیی از بروز بیماریها را داشته باشند (درکلی .)2007 ،بهنظر میرسد نرخ باالی بروز
ناهنجاریها رابطه قوی با توازن منفی انرژی در پیرامون زایش داشته باشد (روچه و همکاران.)2013 ،
در طی  25سال گذشته تحقیقات زیادی برای افزایش انرژی جیرههای دوره خشکی بهمنظور تأمین
احتیاجات انرژی و کاهش توازن منفی انرژی در پیرامون زایش انجام شده است .عمده این پژوهشها
با اهدا

سازگاری جمعیت میکروبی شکمبه و رشد پرزها با جیرههای بعد از زایش ،کاهش موبلیزه

شدن ذخایر انرژی بدن و تجمع چربی در کبد و حفظ غلظت کلسیم خون صورت گرفته است
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(جانوویک و همکاران2011 ،؛ میرزایی الموتی و همکاران ،2009 ،الف ،ب) .اگرچه این ایدهها از نظر
علمی بسیار منطقی بهنظر میآیند اما در کاهش بروز ناهنجاریها کارایی الزم را نداشتهاند و تقریباً
ناامید کننده بودهاند .اگر جیرههایی با انرژی باال در اواخر خشکی نتوانستهاند اثرات انتقالی مثبت در
پس از زایش داشته باشند ،آیا میتوان انرژی جیرههای گاوهای تازه زا را با کاهش نشاسته کم نمود به
نحوی که تولید حیوان کاهش نیابد یا بهعبارتی با افزایش خوراک مصرفی حیوان و بهبود سالمتی در
این دوره اثرات انتقالی مثبت جیرههای دوره خشکی را به کل دوره شیردهی القا نمود؟
کنترل انرژی در دوره خشکی سبب بهبود عملکرد گاو در پیرامون زایش شده است (داگالس و
همکاران2006 ،؛ دن و همکاران2006 ،؛ جانوویک و همکاران )2011 ،و در این پژوهش فرض شده
است در صورتی که گاوها در اوایل خشکی با انرژی پایین تغذیه شوند و در دوره اواخر آبستنی با
اندکی تغییر در بخش کربوهیدراتهای غیر الیافی ولی بدون تغییر در غلظت انرژی تغذیه شوند ممکن
است اثرات انتقالی مثبت بیشتری در پاسخهای پیرامون زایش ایجاد کنند و احتماأل اثر متقابلی بین
جیرههای با تخمیرپذیری متفاوت نشاسته در شکمبه در پیش از زایش و غلظت کربوهیدرات غیرالیافی
در جیره های پس از زایش وجود داشته باشد .بنابراین هد

ما بهبود عملکرد تولید و ترکیب شیر و

شاخصهای متابولیکی وضعیت سالمتی گاوهای چند بار زایش کرده در پیرامون زایش میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش در واحد دامداری شرکت تلیسه نمونه بنیاد در اوایل مرداد تا اوایل مهر  1392انجام
شد .واحدهای آزمایشی 60 ،راس گاو هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بودند .در شروع آزمایش
آبستنی دامها تأیید شد .متوسط طول دوره آبستنی بر اساس دادههای سال پیش  280روز در نظر گرفته
شد .متوسط تعداد روزهای مانده به زایش  24±3روز بود و نمره وضعیت بدنی آنها  3/6±0/5بود.
جیرههای آزمایشی در پیش از زایش حاوی دو منبع کربوهیدرات با تخمیرپذیری متفاوت در شکمبه
بودند .جیره  1حاوی دانه جو آسیاب شده بهعنوان منبع اصلی کربوهیدرات با تخمیرپذیری تند در
شکمبه و جیره  2حاوی دانه ذرت آسیاب شده بهعنوان منبع اصلی کربوهیدرات با تخمیرپذیری کند
در شکمبه بود .پس از زایش گاوهای هر تیمار آزمایشی بهطور تصادفی به یکی از جیرههای پس از
زایش اختصاص داده شدند .گاوها بهمدت  28روز با دو سطح متفاوت کربوهیدرات غیرالیافی یا
نشاسته متفاوت تغذیه شدند .جیرههای پس از زایش با تغییر نسبتهای منابع الیا
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چغند قند و سبوس گندم) تنظیم شدند .خوراک بهطور آزاد و بهصورت کامل مخلوط شده در اختیار
گاوها قرار گرفت ،بهطوری که  5درصد از خوراک داده شده در صبح روز بعد در آخور باقی میماند.
جیرهها و ترکیب آنها در جداول ( )1و ( )2نشان داده شده است .تولید و ترکیب شیر هفتگی ثبت
شد .خونگیری برای تعیین تغیرات فراسنجههای خونی در ابتدای شروع طرح ،روز زایش و  21روز
بعد از زایش انجام گرفت .دادهها در پیش از زایش بهصورت طرح کامالً تصادفی و بهصورت دادههای
تکرار شده در زمان آنالیز آماری شدند .جیرههای آزمایشی و زمانهای اندازهگیری بهعنوان اثرات ثابت
و گاوها بهعنوان اثرات تصادفی بودند .دادههای شروع آزمایش بهعنوان عوامل کمکی در مدل بودند.
بهترین ساختار خطایی واریانس -کوواریانس در مدلها مشخص شد و هر مدل که کمترین معیار
اطالعاتی آکایک را داشت بهعنوان مدل اصلی در نظر گرفته شد .پس از تعیین مدل هر یک از عوامل
کمکی که اثر معنیداری در مدل نداشتند از مدل اصلی حذ

شدند .دادهها در پس از زایش بهصورت

طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل ( )2×2و بهصورت تکرار شده در زمان آنالیز شدند .مدل در
پیش از زایش بهصورت زیر بود.
Yijk = µ + Ti + tj + Ttij + Ck(Ti) + eijk

مدل آماری در پس از زایش بهصورت زیر بود.
Yijkl = µ + (ai+ bj +a×bij) + tk + a×b×tijk + Cl(a×bij) + eijkl

در این مدلها  Yمتغیر وابسته µ ،میانگین کل T ،اثر جیره آزمایشی ai ،اثر جیره پیش از زایش bj ،اثر
جیره پس از زایش a×bij ،اثر متقابل جیره پیش و پس از زایش t ،اثر زمان اندازهگیری Tt ،اثر متقابل
جیره پیش از زایش در زمان اندازهگیری a×b×t ،اثر متقابل سه طرفه جیرههای پیش و پس از زایش و
زمان اندازهگیری C ،اثر گاو داخل جیره آزمایشی (اثر تصادفی) و  eاثر باقیمانده خطای آزمایشی
هستند .آنالیز آماری با رویه مختلط با نرمافزار سامانه تحلیل آماری 1نسخه ویرایش شده  9.2انجام شد.
حداقل میانگین مربعات گزارش شد و سطح معنیداری کمتر از  0/05اعالم شد.

1-SAS
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جدول  -1مواد خوراکی جیرهها (بر اساس درصد از ماده خشک).
مواد خوراکی
یونجه خشک شده
ذرت سیلو شده
کاه گندم
دانهی جو ،آسیاب شده
دانهی ذرت ،آسیاب شده
کنجاله کانوال
تخم پنبه
کنجاله تخم پنبه
فول فت سویا
سویا
کنجاله سویا
تفاله چغندر قند
سبوس گندم
گلوتن ذرت
جرم ذرت
پودر چربی (پالمک مالزی)
گالیکوالین1
مکمل ویتامین خشکی2
مکمل ویتامین شیردهی3
مکمل معدنی خشکی4
مکمل معدنی شیردهی5
کربنات کلسیم
بیکربنات سدیم
نمک
اکسید منیزیم
بنتونایت سدیوم
مکمل آنیونیک6

جیرههای پیش از زایش
جیره جو جیره ذرت
16/67
16/67
20
20
20
20
2/67
16/67
13/33
2/67
2/67
2/67
2/67
2/67
3/33
3/33
9/33
8/67
2/67
1
1
1/67
1/67
0/37
0/37
0/27
0/27
1/20
1/20
0/10
0/10
2/07
2/07

جیرههای پس از زایش
جیره با کربوهیدرات غیرالیافی باال جیره با کربوهیدرات غیرالیافی پایین
16/67
16/66
17/40
17/39
0/91
0/91
4/03
6/93
12/08
12/01
2/01
2/01
5/12
5/12
2/06
2/06
0/36
0/35
2/84
2/83
11/56
11/55
9/35
2/34
4/30
2/87
2/87
2/10
2/10
1/51
1/06
1/05
1/05
0/40
0/40
0/33
0/33
0/68
0/68
1/06
1/06
0/39
0/39
0/22
0/22
0/56
0/56
-

 -1گالیکوالین شامل :پروپیلن گالیکول ،پروپیونات کلسیم ،گلیسرل ،نیاسین ،کلسیم ،فسفر ،کبالت و ماده ناقل حجیم .کل میاده میؤثر
این مکمل  60درصد میباشد.
 -2مکمل ویتامین خشکی 10000 :واحد بینالمللی ویتامین رتینول 3000 ،واحد بینالمللیی ویتیامین کولیه کلسیی فیرول 200 ،واحید
بینالمللی ویتامین توکوفرول 10 ،میلیگرم بیوتین 50 ،میلیگرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.
 -3مکمل ویتامین شیردهی 10000 :واحد بینالمللی ویتامین رتینول 3000 ،واحد بینالمللی ویتیامین کولیه کلسیی فیرول 200 ،واحید
بینالمللی ویتامین توکوفرول 10 ،میلیگرم بیوتین  60 ،میلیگرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.
 -4مکمل معدنی خشکی 500 :میلیگرم کلسیم 650 ،میلیگرم منیزیم 130 ،میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم مس 200 ،میلیگیرم روی5 ،
میلیگرم کبالت 10 ،میلیگرم ید و  4میلیگرم سلنیم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.
 -5مکمل معدنی شیردهی 500 :میلیگرم کلسیم 700 ،میلیگرم منیزیم 140 ،میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم مس 220 ،میلیگیرم روی6 ،
میلیگرم کبالت 10 ،میلیگرم ید و  6میلیگرم سلنیم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.
مکمل آنیونیک :سولفات منیزیم ،کلرید آمونیوم و کلرید کلسیم
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جدول  -2مواد مغذي و انرژي جیرهها بر اساس ماده خشک.
جیرههای پیش از زایش
مواد مغذی

جیرههای پس از زایش
جیره با

جیره با

کربوهیدرات

کربوهیدرات

غیرالیافی باال

غیرالیافی پایین
1/75

جیره جو

جیره ذرت

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم)

1/37

1/40

1/79

پروتئین خام (درصد)

14/31

14/36

17/99

18/12

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (درصد)

9/40

9/32

11/21

11/12

نامحلول در شوینده خنثی (درصد)

44/37

43/69

31/98

35/42

نامحلول در شوینده خنثی علوفهای (درصد)

35/11

35/11

18/61

18/63

مؤثر فیزیکی (درصد)

35/40

36/08

21/96

24/14

کربوهیدرات غیرالیافی (درصد)

28/67

29/02

36/48

32/66

نشاسته (درصد)

17/65

17/72

24/70

17/65

عصاره اتری (درصد)

4/17

4/55

7/10

7/39

خاکستر (درصد)

10/71

10/66

8/83

9/23

تعادل کاتیون-آنیون (میلیاکی واالن در کیلوگرم)

-20

-20

350

350

الیا
الیا

الیا

نتايج و بحث
تولید و ترکیب شیر در  28روز اول دوره شیردهی :تولید و ترکیب شیر گاوهای چندبار زایش کیرده
در  28روز اول شیردهی بعد از زایش در پاسخ به مصر

جیرههای تغذیه شده در جدول  3نشان داده

شده است .تولید شیر روزانه در دامهایی که در پیش از زایش جیره حاوی ذرت دریافت کیرده بودنید،
نسبت به دام هایی که در پییش از زاییش جییره حیاوی جیو دریافیت کیرده بودنید 41/52( ،و 40/86
بهترتیب در مقایسه با  39/89و  39/59کیلوگرم در روز) بیشتر بود اما تفاوت معنیداری نداشتند.
تولید شیر تصحیح شده بر اساس  3/5درصد چربی ،درصد و گرم تولیدی در روز چربی شیر و
درصد کل مواد جامد شیر با چربی تفاوت معنیداری را نشان دادند .درصد و گرم تولیدی در روز
پروتئین شیر ،مقدار گرم تولید شده الکتوز شیر ،درصد کل مواد جامد شیر بدون چربی و لگاریتم
طبیعی تعداد سلولهای بدنی تفاوت معنیداری نداشتند .شیر تولیدی تصحیح شده برای انرژی با
جیرههای پس از زایش تمایل به معنیداری داشت .همچنین درصد الکتوز شیر در ابتدای زایش تفاوت
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معنیداری نداشت ولی با گذشت زمان تفاوت معنیداری بین جیرههای پیش از زایش بهوجود آمده
است .همچنین نسبت چربی به پروتئین با اثر جیرههای پس از زایش معنیدار نشان داد.
در توافق با نتایج مطالعه حاضر داگالس و همکاران ( )2006با محدود کردن انرژی مصرفی در
دوره خشکی نزدیک 1به  80درصد انرژی مصرفی و بدون افزودن مکمل چربی به جیرهها تأثیر
معنیداری از تغییر غلظت انرژی برتولید شیر بعد از زایش گزارش نکردند .همچنین دن و همکاران
( )2006با تغذیه در دوره خشکی دور با توصیههای انجمن تحقیقات ملی گاوهای شیری ( )2001و
تغذیه با جیرههای با انرژی خالص  1/61مگاکالری در کیلوگرم با محدود کردن و تغذیه آزاد بهصورتی
که در تیمار ،با دسترسی محدود ،ماده خشک مصرفی حدود  5/6کیلوگرم کمتر از تیمار با دسترسی
آزاد بود ،اما تا  59روز بعد از زایش تولید شیر تفاوت معنی داری بین دو تیمار نداشت .استاکدیل و
راچ ( )2002با مرور  19پژوهش در پیش از زایش که در جهت بهبود وضعیت انرژی گاوهای شیری
انجام شده بود ،تنها در  4پژوهش تغییر در تولید و ترکیب شیر با بهبود انرژی حیوان گزارش شد .در
پژوهش روچه و همکاران ( )2005اثر تغدیه قبل از زایش بر تولید شیر کم بود.
گائو و همکاران ( )2007اثری از جیره دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر در  21روز اول شیردهی
پیدا نکردند .در پژوهش کارلسون و همکاران ( )2006تأثیر معنیدار تیمارهای جیره قبل از زایش بر
تولید شیر مشاهده نشد .دیگاریس و همکاران ( )2008ثابت کردند که جیره دوره انتقال سبب افزایش
تولید شیر و کاهش درصد چربی شیر شده است ،اما تغییری در درصد پروتئین شیر یا تولید چربی شیر
اتفاق نیفتاده است .افزایش تراکم انرژی جیره قبل از زایش ،بهطور خاص سبب افزایش قدرت تخمیر
کربوهیدراتها و افزایش توسعه پرزهای شکمبه و سازگار شدن میکروفلورهای شکمبه در جیره پر
کنسانتره بعد از زایش میشود (دیگاریس و همکاران.)2008 ،
اسمیت و همکارانش ( )2005با خوراکدهی دو جیره با کربوهیدرات غیرالیافی متفاوت و انرژی
مشابه در پیش از زایش به گاوهای شیری ،اختالفی در تولید و ترکیب شیر مشاهده نکردند ،همانند این
پژوهش که در تولید شیر اختال

معنیداری وجود نداشت .بهنظر این پژوهشگران مقدار

کربوهیدارت غیرالیافی در جیره پیش از زایش احتماال به اندازه مقدار کل انرژی از منابع کربوهیدرات
قابل تخمیر یا الگوی انرژی مصرفی پیش از زایش مهم نیست .دن و همکارانش ( )1999جیرههای با
کربوهیدارت غیرالیافی یکسان از یک منبع نشاسته (ذرت آسیاب شده و فرایند شده با بخار) را به
گاوهای شیری در پیش و پس از زایش تغذیه کردند .این پژوهشگران افزایش عددی در تولید شیر را
1- Close Up
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با افزایش تخمیرپذیری کربوهیدرات در جیره پیش از زایش گزارش کردند .کاهش خوراک مصرفی در
پیش از زایش نیز مشابه بود .جایگزینی  21درصد ذرت آسیاب شده بهجای ذرت سیلو شده در
جیرههای پیش از زایش تأثیری در تولید و ترکیب شیر نداشته است (ماشک و بید .)2000 ،این نتیجه
دقیقاً مشابه این پژوهش میباشد که دامهای چند شکمزایی که در پیش از زایش جیره حاوی ذرت
دریافت کرده بودند ار لحاظ عددی تولید شیر بیشتری را داشتند.
افزایش قیمت غالت طی سالهای اخیر ( 2008تا  ،)2013استراتژی مصر

نشاسته پایینتر در

تغذیه گاوهای شیرده را در برداشته است و به حداقل رساندن استفاده از ذرت و غالت دیگر ممکن
است سوددهی مزرعه را بهبود بخشد (یو اس دی ای؛ خدمات پژوهشی و اقتصادی .)2013 ،در یک
متا آنالیز (فرارتو و همکاران )2013 ،که شامل  414تیمار از  102مقاله بین سالهای  2000تا 2011
منتشر شد ،بهاین نتیجه رسیدند که تولید شیر تمایل به افزایش  0/08درصدی کیلوگرم در روز برای
هر واحد افزایش در مقدار نشاسته جیرههای مصرفی داشته است .فرارتو و همکاران ( )2013بهاین
نتیجه رسیدند که غلظت نشاسته ممکن است بهطور قابل توجهی با حداقل اثر بر عملکرد شیردهی
تفاوت ایجاد کند .همچنین فرارتو و همکاران در پژوهش دیگری ( )2011کاهش بهرهوری با کاهش
نشاسته در جیرههای مصرفی مشاهده کردند ،در حالیکه جنکوگلو و همکاران ( )2010هیچ اثری بر
بازده پاسخهای گاوهای شیری با مقدار غلظت نشاسته در جیرههای مصرفی مشاهده نکردند .ولکر و
آلن ( )2003جایگزینی تفاله چغندر با رطوبت باال بهجای غالت بهخصوص ذرت در سطوح مختلف
 6/1تا  24/3درصد از ماده خشک را بررسی کردند و تأثیری در تولید شیر مشاهده نکردند.
دن و همکاران ( )2014با بررسی  3سطح نشاسته مختلف ( 21 ،17/7و  24/6درصد از ماده
خشک) روی  12راس گاو چندبار زایش کرده بهصورت مربع التین و با تغییر در درصد ذرت ،تفاله
چغندر و گندم خرد شده خوراکهای مصرفی ،اثر معنیداری روی تولید و ترکیب شیر مشاهده
نکردند.
گروم و همکاران ( )1996با تغذیه جیرههای گلوکوژنیک و لیپوژنیک ،کاهش معنیداری در درصد
چربی شیر را با جیرههای گلوکوژنیک گزارش کردند .کدی و همکاران ( )2005با خوراکدهی 4
کیلوگرم کنسانتره در مقابل جیره علوفهای افزایش معنیداری در درصد چربی شیر گزارش کردند.
آگناس و همکاران ( )2003بدیهی شمردهاند که باال بودن شدت خوراکدهی ،در دوره خشکی ممکن
است سبب افزایش مقدار چربی شیر در اوایل شیردهی شود .در پژوهش روچه و همکاران ()2005
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محدود کردن ماده خشک مصرفی پیش از زایش ،سبب کاهش در تولید چربی شیر در طول  5هفته
اول شیردهی در گاوهای چرانیده شده شد ،اما اختال
( )2010گزارش کردند که گاوها با مصر

معنیداری مشاهده نشد .جانویک و همکاران

انرژی بیش از حد در دوره خشکی ،درصد چربی شیر و

تولید شیر تصحیح شده بر اساس  3/5درصد چربی بیشتری نسبت به سایر انرژیهای کمتر مصر
شده ،تولید میکنند.
ایفاراگوئر و کالرک ( )2003با جایگزینی  97/5درصد پوسته سویا بهجای ذرت در جیرههای
غذایی هیچ تأثیری بر تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی روی گاوهای تازه زا مشاهده نکردند.
همچنین جایگزینی گلوتن ذرت بهجای دانه ذرت از صفر تا  27درصد هیچ تأثیر معنیداری روی
تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی در گاوهای شیری نداشت (بودوگاری و همکاران.)2001 ،
عالوهبر این برادفورد و مولینز ( )2012نشان دادند که مدلهای تغذیهایی فعلی غیر دقیق و نادرست در
پیشبینی تأمین انرژی از منابع فیبر غیر علوفهایی میباشد.
در گاوهای چندبار زایش کرده ،دامهایی که در پس از زایش جیره با کربوهیدراتهای غیرالیافی
کمتر دریافت کرده بودند ،در مقایسه با دامهایی که در پس از زایش جیره با کربوهیدراتهای
غیرالیافی بیشتر دریافت کرده بودند ،درصد چربی شیر بیشتری داشتند .این تفاوت میتواند بهدلیل
سرعت تخمیرپذیری بیشتر غالت در شکمبه که عامل افت چربی شیر است ،باشد .با افزایش مقدار
غالت در کنسانتره مصرفی ،نسبت استات به پروپینات در شکمبه کم شده و عامل کاهش  pHشکمبه
و بهدنبال آن القای کاهش چربی شیر و بیوهیدروژناسیون چربی میباشد .همچنین افزایش غالت در
خوراک باعث افزایش گلوکز خون و افزایش گلوکز خون باعث افزایش انسولین میشود .انسولین باال
در خون موجب کاهش جابهجایی چربی ذخیره شده از بافت چربی بدن شده و اثر منفی روی تولید
چربی شیر خواهد داشت (دن و همکاران2006 ،؛ هلکومب و همکاران.)2001 ،
در کل بهنظر میرسد مواد گلوکوژنیک در جیرههای بعد از زایش توازن انرژی را افزایش داده،
درصد چربی شیر را کاهش داده و درصد پروتئین شیر را افزایش میدهند که یک اثر ذخیره سازی
پروتئین دارد (ون کسل و همکاران .)2007 ،در این پژوهش هم در گاوهای چندبار زایش کرده،
گاوهایی که در پس از زایش جیره با کربوهیدراتهای غیر ایافی بیشتر نسبت گروه دیگر دریافت
کرده بودند نسبت چربی به پروتئین پایینتری را نشان دادند.
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افزایش تخمیرپذیری کربوهیدرات در پیش از زایش منجربه بهبود پروتئین شیر میشود .بنابراین
افزایش تخمیرپذیری نشاسته در شکمبه سبب افزایش جریان پروتئین میکروبی به روده و افزایش
چرخش دوباره نیتروژن اورهای به دستگاه گوارش و همچنین افزایش تولید گلوکز در کبد و برداشت
گلوکز و آمینواسیدها از پستان شده است (هانتینگتون .)1997 ،در این پژوهش باالتر بودن میزان
پروتئین شیر در گاوهای چندبار زایش کرده که در پس از زایش جیره با کربوهیدراتهای باالتر را
دریافت کرده بودند ،میتواند توجیح این مطلب باشد .همچنین این دامها چربی شیر پایینتری را
نسبت به گروه دیگر نشان دادند .طی توازن منفی انرژی در دوره پس از زایش ،غلظت چربی شیر
تمایل به افزایش و غلظت پروتئین شیر تمایل به کاهش دارند ،از اینرو نسبت بین چربی و پروتئین
میتواند بهعنوان شاخص توازن منفی بیش از حد انرژی و یک پیشبینی کننده خطر ناهنجاریهای
متابولیکی در حال توسعه مورد استفاده قرار بگیرد (دافیلد و همکاران1997 ،؛ تونی و همکاران،
.)2011
مینور و همکاران ( )1998با افزایش کربوهیدرات غیرالیافی در جیره پیش از زایش افزایش
معنیداری در درصد پروتئین شیر را گزارش کردند .افزایش تولید شیر و پروتئین شیر میتواند حاصل
از مواردی مانند افزایش تولید پروپیونات ،افزایش تولید پروتئین میکروبی و افزایش هضم رودهای
باشد (نوسک و تامینگا1991 ،؛ هانتینگتون .)1997 ،وقتی مصر

نشاسته با قابلیت تخمیر باال در

شکمبه افزایش مییابد و همچنین هضم رودهای آن نیز افزایش مییابد .در این صورت تولید شیر
میتواند در باالترین مقدار باشد (هانتینگتون و همکاران.)2006 ،
افزایش پروپیونات بهعنوان پیش ماده اصلی تولید گلوکز میتواند سبب افزایش انسولین و
جلوگیری از آزاد شدن شدید ذخایر چربی بدن و کاهش ذخیره چربی کبد شود .همچنین گلوکز مورد
نیاز برای تولید الکتوز شیر را فراهم کند (درکلی و همکاران .)2001 ،تفاوت در درصد الکتوز در
گاوهای چندبار زایش کرده با اثر جیرههای پیش از زایش در زمان هم مشهود است .در برخی از
پژوهشها ،جیرههای گلوکوژنیک نسبت به جیرههای کتوژنیک سبب افزایش درصد الکتوز شیر شدهاند
(ون کنگسل و همکاران .)2007 ،همچنین با افزایش تولید شیر ،الکتوز تولید شده نیز افزایش داشته
است.
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متابولیتهاي پالسما :میانگین حداقل مربعات فراسنجههای خونی گاوهای چندبار زایش کرده در
پیش از زایش در جدول  4نشان داده شده است .غلظت کل پروتئین پالسما در گاوهای تغذیه شده با
جیره حاوی جو پیش از زایش  9/95میلیگرم در دسیلیتر در مقایسه با گروه تغذیه شده با جیره
حاوی ذرت  8/70میلیگرم در دسیلیتر بود که تفاوت معنیداری داشت .همچنین غلظت اسیدهای
چرب غیراستریفه 1نیز تفاوت معنیداری نشان داد .غلظت دیگر متابولیتهای پالسما در پیش از زایش
اختال

معنیداری نداشت.

میانگین حداقل مربعات فراسنجههای خونی گاوهای چندبار زایش کرده در پس از زایش در
جدول  5نشان داده شده است .در پس از زایش نیز غلظت آالنین ترانس آمیناز پالسمایی با اثر
جیره های پیش از زایش و نیز غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات و آالنین ترانس آمیناز پالسمایی با اثر
جیرههای پس از زایش تفاوت معنیداری داشتند .همچنین کراتین کیناز پالسمایی با اثر جیرههای پیش
از زایش و غلظت گلوکز ،آلبومین و فسفر پالسمایی با اثر جیرههای پس از زایش تمایل به معنیداری
داشتند ( .)P>0/09غلظت دیگر متابولیتهای پالسما در پس از زایش اختال
تحقیقات زیادی در دوره انتقال اختال

معنیداری نداشتند.

معنیداری در متابولیتها و هورمونهای پالسما در پیش

و پس از زایش در کل گاوها و به تفکیک در گاوهای چند بار زایش کرده و زایش اول مشاهده نشده
است (دن و همکاران2007 ،؛ اسمیت و همکاران2008 ،؛ پینر و همکاران.)2007 ،
به طورکلی ،غلظت گلوکز معموال به مقدار زیادی تحت تأثیر تغییرات جیرهای قرار نمیگیرد،
غلظت گلوکز در پیش از زایش پایدار بوده و یا به مقدار جزئی افزایش مییابد و در زمان زایش
افزایش شدیدی داشته و پس از آن کاهش مییابد (کونز وهمکاران .)1985 ،پژوهش اخیر مطابق با این
الگو میباشد .طی دوره انتقال ،گلوکز مورد نیاز برای رشد جنین و تولید شیر افزایش مییابد .در این
زمان خوراک مصرفی کاهش مییابد ،همچنین گلیکوژن کبدی نیز در سطح پایینی است (درکلی و
همکاران .)2001 ،افزایش تولید شیر ،کاهش خوراک مصرفی و تخلیه گلیکوژن کبدی سبب میشوند
که گاوها طی دوره انتقال با کمبود گلوکز مواجه شوند .پروپیونات بهعنوان منبع اصلی تولید گلوکز در
کبد نشخوارکنندگان میباشد .اما بهدلیل کاهش خوراک مصرفی در این دوره میزان شرکت آن در تولید
گلوکز کاهش مییابد (رینولدز و همکاران2003 ،؛ دراکلی و همکاران .)2001 ،در روز زایش غلظت
گلوکز خون باال بوده و پس از آن کاهش مییابد .این موضوع از طریق افزایش شدید ریبونوکلئیک
1- Non-Esterified Fatty Acids
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اسید پیامبر 1کبدی پیروات کربوکسیالز و افزایش جزئی ریبونوکلئیک اسید پیامبر کبدی فسفوانول
پیرووات کربوکسی کیناز تأیید شده است (گرین فیلد و همکاران.)2000 ،
افزایش غلظت گلوکز در روز زایش میتواند تحت تأثیر غلظتهای کورتیزول و گلوکاگون نیز
باشد (درکلی و همکاران .)2001 ،با افزایش تخمیرپذیری کربوهیدارت در جیرههای پیش از زایش
افزایش غیرمعنیدار در غلظت گلوکز پالسما مشاهده شده است (اوردوی و همکاران2002 ،؛ دن و
همکاران 1999؛ مینور و همکاران.)1998 ،
در اغلب تحقیقات افزودن مکمل چربی در جیرههای غذایی گاوها ،غلظت پالسمایی گلوکز را
تغییر نداده است (چو و همکاران1992 ،؛ داگالس و همکاران )2006 ،که این نتایج عکس نتایج این
پژوهش با اثر جیرههای پس از زایش روی گاوهای چندبار زایش کرده میباشد .در این پژوهش
گاوهایی که در پس از زایش جیرهای با کربوهیدراتهای باال دریافت کرده بودند میزان گلوکز باالتری
در پالسمای خود نسبت به گاوهایی که جیره دیگر را دریافت کرده بودند داشتند.
غلظت کلسترول شاخص غیرمستقیمی از عمل کبد در دوره انتقال است .کلسترول و تریگلیسیرید
پالسما شاخصهای مستقیمی از نرخ لیپولیز تریگلیسیریدها در بافت آدیپوز و آزاد شدن اسیدهای
چرب نیستند .ذخیره چربی در سلولهای کبدی در دوره انتقال ،عمل طبیعی کبد را در گاوهای چاق
کاهش میدهد (دراکلی و همکاران2005 ،؛ دن و همکاران .)2006 ،نقص در عمل کبد ،سنتز پروتئین
و خروج لیپوپروتئینها را کاهش میدهد و بهدنبال آن غلظت کلسترول پالسما تغییر میکند .کلسترول
در نشخوارکنندگان جزء مهمی از لیپوپروتئینهای با دانسیته باال است و رابطه جزیی با خروج
لیپوپروتئینهای با دانسیته پا یین و آزاد شدن ذخایر چربی بدن دارد .بنابراین عدم تفاوت معنیدار
میتواند ناشی از عدم تفاوت معنیدار نمره وضعیت بدنی و تغییرات آن بین جیرهها باشد.
کاهش غلظتهای آلبومین و کلسترول سرم میتواند تا حدودی نتیجهای از کاهش سنتز
پروتئینهای متداول در کبد باشد ،غلظت پایین لیپوپروتئین منجربه غلظت کم کلسترول میشود .این
وضعیت میتواند در یک واکنش مرحلهای حاد رخ دهد که فعایت کبدی را به سنتز سایر پروتئینها
نظیر هپتوگلوبین ،فیبرینوژن ،سرولوپالسمین و یا متالوتیونین بهجای پروتئینهای طبیعی کبدی تغییر
میدهد (برتونی و همکاران1992 ،؛ بیوناز و همکاران.)2007 ،

1- mRNA
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کبد محل اصلی تولید پروتئینهای خون است .بنابراین تغییرات در عمل کبد میتواند سطوح
پروتئین خون را تغییر دهد .در دوره انتقال ،پروتئین و انرژی موردنیاز برای حفظ ایمنی ،تکثیر
سلولهای پستانی و تولید پروتئین شیر و آغوز افزایش مییابد (گا

و هورست1997 ،؛ دراکلی،

 .)1999در این دوره عدم تأمین پروتئین و انرژی موردنیاز بهدلیل کاهش خوراک مصرفی ،ذخایر
چربی بدن آزاد شده و مقادیر زیادی از چربی در کبد تجمع مییابد و بهدنبال آن تولید گلوکز و اوره
در کبد کاهش مییابد (راک وامساک و همکاران1999 ،؛ استرانگ و همکاران ،)1998 ،سلولهای
و هورست .)1997 ،بنابراین تعیین پروتئینهای

ایمنی نیز با تغییرات ایجاد شده فعال میشوند (گا

پالسما از جمله آلبومین میتواند در تشخیص میزان این تغییرات کمک کند .انتقال اسیدهای چرب و
کلسیم در پالسما با پروتئینها انجام میشود.
بهدنبال زایش و خروج مقادیر زیاد کلسیم از طریق آغوز غلظت کلسیم خون بهطور ناگهانی کاهش
مییابد و تقریباً بیشتر گاوها درجات متفاوتی از هیپوکلسیمی را تجربه میکنند (گا

و هورست.)1997 ،

اما غلظت کلسیم به سرعت به غلظت طبیعی برمیگردد که نشان میدهد فقط کلسیم خون بهشدت تحت
کنترل هورمونی است .کلسیم نقش مهمی در فعالیت عضالنی و فعالسازی سلولهای ایمنی دارد (گا
هورست .)1997 ،کاهش انقباض عضالت در اطرا

و

زایش گاو را مستعد به سختزایی ،جفت ماندگی،

عفونتهای پستانی و رحمی ،جابهجایی شیردان و تب شیر میکند (گا

و هورست1997 ،؛ مور و

همکاران .)2000 ،البته در برخی پژوهشها غلظت کلسیم خون رابطهای با وقوع جابهجایی شیردان نداشته
است (لیباالنس و همکاران .)2005 ،کاهش ذخایر کلسیمی ،آزاد شدن کلسیم یونیزه شده سلولی را در
پاسخ به نشانههای فعالسازی ایمنی کاهش میدهد .این کاهش پاسخ به فعالسازی ایمنی منجربه سرکوب
ایمنی میشود (کیمورا و همکاران .)2006 ،بنابراین هر راه کاری که بتواند غلظت کلسیم خون را در اطرا
زایش حفظ کند میتواند سبب تقویت سیستم ایمنی شده و ناهنجاریهای متابولیکی را کاهش دهد .در این
پژوهش هیچگونه کمبود و تفاوتی در میزان کلسیم پالسما و ناهنجاریهای حاصل از کمبود این ماده معدنی
مشاهده نشد .از میان مواد معدنی ،فسفر و منیزیم هم میتوانند در خون برای اثبات عرضه کافی آنها در
جیره مورد پایش قرار بگیرند (هرت و اسمیت.)2013 ،
خالصهای از مرور مقاالت که توسط ون کسل و همکاران ( )2007صورت پذیرفت نشان میدهد،
که همانطور که گفته شد ،اسیدهای چرب غیراستریفیه محصول کاتابولیسم چربی است .در یک
مطالعه دیگر که توسط ون کسل و همکاران ( )2007صورت گرفت با در نظر گرفتن سطوح اسیدهای
چرب غیر استریفیه پالسما ،افزایش در این اسیدها پس از خورانیدن مواد لیپوژنیک مشاهده کردند.
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برداشت اسیدهای چرب غیراستریفه توسط کبد با غلظت آنها در خون متناسب است (توماس اچ
هرت .)2013 ،غلظت بیش از حد تریگلیسرید کبدی نتیجه افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه خون
است که به اختالل در وظایف کبد و کاهش گلوکونئوژنز و بنابراین کاهش بهبود غلظتهای گلوکز و
انسولین خون به حالت طبیعی منجر میشود که وضعیت لیپولیتیک را بیشتر توسعه میدهد (هرت و
اسمیت.)2013 ،
غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه پالسما بیانگر نرخ آزاد شدن آنها از بافت چربی است (پولن
و همکاران .)1989 ،با نزدیک شدن به زایش غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه افزایش یافته و پس از
زایش به اوج میرسد.
دن و همکاران ( )1999نیز با افزایش تخمیرپذیری نشاسته جیره پیش از زایش غلظت اسیدهای
چرب غیراستریفه در پیش از زایش را کاهش دادند .پینر و همکاران ( )2007گزارش کردند که
خوراک دهی مقادیر زیاد کنسانتره در پیش از زایش به گاوهای زایش اول توازن انرژی را بهبود نداد و
آزاد شدن ذخایر چربی در اطرا

زایش کاهش نیافت .بهنظر میرسد که تخمیرپذیری کربوهیدرات در

جیره پیش از زایش مهمتر از مقدار کنسانتره و یا انرژی مصرفی است.
هولتینوس و همکاران ( )2003گزارش کردند که میزان افزایش در غلظت اسیدهای چرب
غیراستریفه پس از زایش ارتباط معکوسی با ماده خشک مصرفی پیش از زایش دارد .بخشی از کاهش
در تجزیه چربی بدن در پس از زایش میتواند بهدلیل افزایش تولید و جذب پروپیونات تولید شده در
شکمبه و تولید گلوکز در پس از زایش باشد .تغذیه اجباری گاوها طی دوره پیش از زایش تنها بخشی
از افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه در پس از زایش را کاهش داده است (برتیکس و همکاران،
 .)1992این مشاهدات نشان می دهد که بخشی از افزایش در اسیدهای چرب غیراستریفه پالسما تحت
تأثیر هورمونها میباشد .گاوها در زمان زایش و بالفاصله پس از آن تحت تأثیر شدید تغییرات
هورمونی هستند (درکلی و همکاران .)2001 ،بیشتر این تغییرات در آزاد شدن ذخایر چربی بدن
دخالت دارند (بل .)1995 ،اسیدهای چرب غیراستریفه منبع خوبی از انرژی برای برخی از بافتهای
بدن است و میتواند برای سنتز چربی شیر مورد استفاده قرار بگیرد ،اما سطوح باالی اسیدهای چرب
غیراستریفه به تجمع بیش از حد تری گلیسریدها در کبد منجر میشود (هرت و اسمیت.)2013 ،
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چندین پژوهش غلظت های باالی اسیدهای چرب غیراستریفه و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید 1را
بهعنوان شاخصهای توازن منفی انرژی بیش از حد ارزیابی کردند و افزایش خطر توسعه بیماری
(چاپینال و همکاران ،)2011 ،کاهش در تولید شیر و توان تولید مثلی (دوفیلد و همکاران2009 ،؛
چاپینال و همکاران )2012 ،را گزارش کردند.
غلظت بتاهیدروکسی بوتیریک اسید بین جیرههای آزمایشی در پیش از زایش تفاوت معنیداری
نداشت .اما بین جیرههای پس از زایش این تفاوت معنیدار بود .بتاهیدروکسی بوتیریکاسید میتواند
شاخص مناسبی از کتوزیس (اوتزل ،)2004 ،جابهجایی شیردان (لی باالنس و همکاران )2005 ،و
توازن انرژی ،کاهش نمره بدنی و وزن بدن (مک نامارا و همکاران )2003 ،باشد .افزایش بتا
هیدروکسی بوتیریک اسید مربوط به آزاد شدن ذخایر چربی بدن و افزایش سوخت -ساز ناقص
اسیدهای چرب غیراستریفه در کبد میباشد .این در شرایطی است که خوراک مصرفی و تولید گلوکز
در کبد کاهش مییابد (دراکلی و همکاران .)2001 ،مینور و همکارانش ( )1998کاهش غلظت بتا
هیدروکسی بوتیریکاسید را در اوایل شیردهی با نسبت باالیی از کربوهیدرات غیرالیافی در دوره انتقال
گزارش کردند که با نتایج این پژوهش مطابقت داشت .کاهش تولید کتونها بهدلیل کاهش پیش ماده
آن (اسیدهای چرب غیراستریفه) و یا اثرات ضدکتوژنیک پروپیونات است (گرومر.)1995 ،
در یک پژوهش در سال  2007نتایج اینگونه بهدست آمد که حیوانات چند بار زایش کرده با
غلطتهای باالی اسیدهای چرب غیراستریفه و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید ،شیر کمتری تولید
کردند .اما در این پژوهش حیوانات یکبار زایش کرده با بتا هیدروکسی بوتیریکاسید باال در دوره پس
از زایش شیر بیشتری تولید کردند .اگرچه اساس این یافته به روشنی درک نشده است ،اما فرض را بر
این گرفتند که حیوانات در اولین دوره شیردهی ممکن است ذخایر انرژی نظیر چربی را بهطور
آسانتری نسبت به گاوهای چندبار زایش کرده موبلیزه کنند ،زیرا آنها بایستی نگهداری ،رشد و تولید
شیر را متوازن کنند (والش و همکاران .)2007 ،اما این استدالل با نتایج پژوهش انجام گرفته مطابقت
نداشت و میتوان گفت غلظت بتا هیدروکسی بوتیریکاسید پالسما بیشتر تحت تأثیر جیرههای پس
از زایش قرار گرفته در صورتیکه تولید شیر عالوهبر جیرههای پس از زایش ،جیرههای پیش از زایش
هم تأثیرگزاری نشان دادند.

1- ß hydroxybutyric acid
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نشانگر کارایی کبدی شامل غلظتهای آلبومین ،لیپوپروتئینها که بهطور غیرمستقیم بهعنوان کل
کلسترول اندازهگیری میشود ،است (هرت و اسمیت .)2013 ،در یک مقایسه گاوهایی با نشانگر
کارایی کبدی پایینتر ،تولید شیر پایینتر ،اتال

نمره وضعیت بدنی باالتر ،ماده خشک مصرفی پایینتر

و غلظتهای باالتر اسیدهای چرب غیراستریفه و بتا هیدروکسی بوتیریکاسید سرم را نشان دادند
(تری ویسی و همکاران.)2010 ،
افزایش سطوح آنزیمهای کبدی بیانگر آسیب های کبدی و افزایش فعالیت کبد مییباشید .سیطوح
باالی آسپارتات ترانس آمیناز در سرم رابطه ضعیفی با افزایش کل چربی کبد دارد .این آنزیم یک آنزیم
اختصاصی کبدی نیست ،زیرا در عضله اسکلتی ،کلیه ،رحم و روده کوچک نیز یافت میشود .هر گونه
افزایش این آنزیم ممکن است نشاندهنده آسیب به بافت های دیگر نیز باشید .در کبید چیرب شیدید،
سطوح این آنزیم معموال افزایش مییابد .سطوح این آنزیم با کبید چیرب شیدید رابطیه بیاالیی دارد و
مقدار باالتر از  100واحد در لیتر آن نشاندهنده کبد چرب است (گرلیو

و هیردت .)1999 ،بیهطیور

کلی نتایج نشان داد که اثر متقابلی بین جیرههیای پییش و پیس از زاییش وجیود نداشیت .پاسیخهیای
عملکردی و متابولیکی در پس از زایش تابعی از وضعیت تغذیهای در پس از زایش بود .کاهش غلظت
نشاسته جیره گاوهای تازه زا منجربه عملکرد تولیدی باالتری شد اما شاخصهای متابولیکی با افیزایش
مقدار نشاسته مصرفی در این دوره بهبود یافت .تحقیقات بیشتری موردنیاز اسیت تیا اثیرات نشاسیته
مصرفی در گاوهای تازهزا را روی شاخصهای سالمتی و بروز ناهنجاریهای متابولیکی نشان دهد.
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. میانگین حداقل مربعات فراسنجههاي خونی گاوها در پیش از زايش-4 جدول
معنیداری

خطای استاندارد

جیره بر پایه ذرت

جیره بر پایه جو

متغیرها

0/33

5/43

96/86

89/32

)گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر

0/68

5/13

42/14

45/07

)تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر

0/75

8/51

122/63

126/46

)کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر

0/72

0/25

6/52

6/39

)آلبومین (گرم در دسیلیتر

0/53

0/60

10/34

9/80

)کلسیم (میلیگرم در دسیلیتر

0/29

0/26

3/94

4/34

)فسفر (میلیگرم در دسیلیتر

0/64

0/11

2/33

2/25

)منیزیم (میلیگرم در دسیلیتر

0/03

0/40

8/70

9/95

)توتال پروتئین (گرم در دسیلیتر

0/40

1/96

58/73

61/16

)آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد در لیتر

0/11

0/80

19/81

17/99

)آالنین آمینوترانسفراز (واحد در لیتر

0/85

6/15

130/31

128/69

)آلکالین فسفاتاز (واحد در لیتر

0/77

74/50

364/70

394/87

)کراتین کیناز (واحد در لیتر

0/23

0/88

22/14

20/60

)گاما گلوتامیل آمینوترانسفراز (واحد در لیتر

0/63

0/03

0/48

0/51

)بتا هیدروکسی بوتیریکاسید (میلیمول در لیتر

0/01

0/06

0/49

0/75

)اسیدهای چرب غیراستریفه (میلیمول در لیتر
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Abstract
An experiment was conducted to determine the interaction effects of grain type
with different ruminal fermentability of starch in prepartum diet (ground barley and
corn) and nonfiber carbohydrate level in postpartum diet sixty multiparous Holstein
cows randomly assigned to experimental diets. The cows were used based on
expected calving date and fed 24±3 d prepartum diets and then randomly assigned
to postpartum diets during 28 d. Blood samples were collected at beginning and
calving day and d 21 of the trial. Daily milk production and weekly milk content
were measured during 28 d. Data was analyzed to determine the interaction effects
of peripartm diets. There were no significant difference between prepatum diets for
plasma metabolites except for total protein and non strified fatty acids (P<0.05)
which was higher for barley based diet. There were no significant difference
between prepartum diets for milk production and contents. In postpartum, the cows
fed low level of non-fiber carbohydrate diet had greater fat corrected milk and fat
percentage and total solid (P<0/01). Also these cows had lower levels of plasma
glucose and albumin (P<0/01) and higher level of phosphorous and betahydroxy
butyric acid (P<0/01) and alanine amino transferase (P<0/05). The interaction
effects were not significant. Generally the results showed that increased rumen
fermentability of starch in prepartum diets hadn't positive effects in postpartum
cows and postpartum responses are dependent to postpartum diets. Decreased non
fiber carbohydrate (starch as a most fraction) in postpartum diets can improve
multiparous postpartum Holstein cows’ performance.
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