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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

 1394، دوم، شماره سومجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

یش از زایش و پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به منبع غالت در پ

 های پالسماالیافی در پس از زایش روی تولید و ترکیب شیر و متابولیتسطح کربوهیدرات غیر
 

 2حمیدرضا میرزایی الموتی و 1هاپناهیپدرام *
 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان2و ارشد کارشناسی آموختهدانش1

 23/06/94؛ تاریخ پذیرش:  29/12/93تاریخ دریافت: 

 1چکیده

پیش از  هایای نشاسته در جیرهمنظور تعیین اثر متقابل نوع غله با تخمیرپذیری متفاوت شکمبهبه

های پس از زایش آزمایشی با شصت راس گاو چند بار زایش و سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره

های آزمایشی در پیش از زایش کرده هلشتاین آبستن نزدیک به زایش انجام شد. گاوها بر اساس جیره

نده به زایش از روز ما 24±3مدت زایش حاوی دو منبع غله جو و ذرت اسیاب شده بودند. گاوها به

های پیش از های آزمایشی تغذیه شدند. پس از زایش هر یک از گروه گاوهای تغذیه شده با جیرهجیره

های حاوی سطوح متفاوتی از روز با جیره 28مدت طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و بهزایش به

گیری شد. هفته اندازه 4ر هفتگی تا الیافی تغذیه شدند. تولید شیر روزانه و ترکیب شیکربوهیدرات غیر

روز بعد از زایش  21ها در سه نوبت، ابتدای آزمایش، روز زایش و گیری از تمام دامخون چنینهم

ها تجزیه آماری شد. نتایج های آزمایشی پیش و پس از زایش و اثر متقابل آنانجام گرفت. اثر جیره

( و اسیدهای چرب غیر >05/0Pت کل پروتئین )جز در غلظهای پیش از زایش بهنشان داد جیره

داری پالسمایی در پیش از زایش که برای جیره حاوی جو باالتر بود تفاوت معنی (>01/0Pاستریفیه )

های دیگر پالسما در پیش و پس از زایش نداشتند. در پس از زایش در تولید و ترکیب شیر و متابولیت

تر تولید شیر تصحیح شده برای چربی، درات غیرالیافی پایینگاوهای تغذیه شده با جیره حاوی کروهی

این گاوها گلوکز و  چنینهم(. >01/0Pدرصد چربی شیر و کل مواد جامد شیر باالتری داشتند )
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( و آالنین آمینواسید >01/0P( و فسفر و بتاهیدروکسی بوتیرات )>01/0Pتر )آلبومین پالسمایی پایین

های پیش و پس از زایش یی باالتری داشتند. اثرات متقابلی بین جیره( پالسما>05/0Pترانسفراز )

های پیش از زایش با استفاده از منابع طور کلی نتایج نشان داد تغییر تخمیرپذیری جیرهمشاهده نشد. به

ها در پس از زایش حاصل از د و پاسخشتواند اثرات انتقالی مثبتی به پس از زایش داشته باغالتی نمی

عنوان باشند و کاهش سطح کربوهیدرات غیرالیافی )نشاسته بهای در پس از زایش میرات جیرهتغیی

تواند سبب بهبود عملکرد گاوهای چند بار زایش کرده هلشتاین بخش اصلی آن( در پس از زایش می

 در اوایل شیردهی گردد.  

 

 ربوهیدراتمنبع ک ،دوره انتقال ،گاوهای هلشتاین ،تولید شیر هاي کلیدي:واژ

 

 مقدمه

هیای بیزر    های عفونی در پس از زایش یکیی از چیالش  های متابولیکی و بیماریبروز ناهنجاری

پرورش گاوهای شیری پر تولید است. مشکالت سالمتی در این دوره اثر منفی زییادی روی سیوددهی   

مثیل و حیذ     های دامپزشکی، کاهش تولید شییر، کیاهش عملکیرد تولیید    گله از طریق افزایش هزینه

همین دلیل تحقیقات زییادی در  (. به2014اجباری گاوها و همین طور تلفات دارد )ون سان و اسنیفن، 

این دوره برای سهولت انتقال گاوها از اواخر آبستنی به اواییل شییردهی انجیام شیده اسیت )اورتین و       

هکاری عملی و مدیریتی که (. اما هنوز را، الف، ب2009 ؛ میرزایی الموتی و همکاران،2004والدرون، 

 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 

چنان ای و مدیریتی همبهبودهای تغذیهرغم غیر آبستن سبب شده است که گاوهای شیرده امروزی علی

رسد نرخ باالی بروز نظر می(. به2007ها را داشته باشند )درکلی، نرخ باالیی از بروز بیماری

(. 2013ها رابطه قوی با توازن منفی انرژی در پیرامون زایش داشته باشد )روچه و همکاران، ناهنجاری

منظور تأمین های دوره خشکی بهفزایش انرژی جیرهسال گذشته تحقیقات زیادی برای ا 25در طی 

ها احتیاجات انرژی و کاهش توازن منفی انرژی در پیرامون زایش انجام شده است. عمده این پژوهش

های بعد از زایش، کاهش موبلیزه با اهدا  سازگاری جمعیت میکروبی شکمبه و رشد پرزها با جیره

کبد و حفظ غلظت کلسیم خون صورت گرفته است شدن ذخایر انرژی بدن و تجمع چربی در 
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ها از نظر (. اگرچه این ایده، الف، ب2009 ،؛ میرزایی الموتی و همکاران2011)جانوویک و همکاران، 

 اند و تقریباًها کارایی الزم را نداشتهآیند اما در کاهش بروز ناهنجارینظر میبسیار منطقی به علمی

اند اثرات انتقالی مثبت در هایی با انرژی باال در اواخر خشکی نتوانستهجیرهاند. اگر ناامید کننده بوده

های گاوهای تازه زا را با کاهش نشاسته کم نمود به توان انرژی جیرهپس از زایش داشته باشند، آیا می

ر عبارتی با افزایش خوراک مصرفی حیوان و بهبود سالمتی دنحوی که تولید حیوان کاهش نیابد یا به

 های دوره خشکی را به کل دوره شیردهی القا نمود؟این دوره اثرات انتقالی مثبت جیره

کنترل انرژی در دوره خشکی سبب بهبود عملکرد گاو در پیرامون زایش شده است )داگالس و 

( و در این پژوهش فرض شده 2011؛ جانوویک و همکاران، 2006دن و همکاران،  ؛2006همکاران، 

که گاوها در اوایل خشکی با انرژی پایین تغذیه شوند و در دوره اواخر آبستنی با است در صورتی

الیافی ولی بدون تغییر در غلظت انرژی تغذیه شوند ممکن های غیراندکی تغییر در بخش کربوهیدرات

بین های پیرامون زایش ایجاد کنند و احتماأل اثر متقابلی است اثرات انتقالی مثبت بیشتری در پاسخ

الیافی های با تخمیرپذیری متفاوت نشاسته در شکمبه در پیش از زایش و غلظت کربوهیدرات غیرجیره

های پس از زایش وجود داشته باشد. بنابراین هد  ما بهبود عملکرد تولید و ترکیب شیر و در جیره

 باشد.می های متابولیکی وضعیت سالمتی گاوهای چند بار زایش کرده در پیرامون زایششاخص
 

 هاروش و مواد

انجام  1392این پژوهش در واحد دامداری شرکت تلیسه نمونه بنیاد در اوایل مرداد تا اوایل مهر 

راس گاو هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بودند. در شروع آزمایش  60شد. واحدهای آزمایشی، 

روز در نظر گرفته  280ای سال پیش هآبستنی بر اساس داده یید شد. متوسط طول دورهأها تآبستنی دام

بود.  6/3±5/0ها روز بود و نمره وضعیت بدنی آن 24±3شد. متوسط تعداد روزهای مانده به زایش 

پذیری متفاوت در شکمبه های آزمایشی در پیش از زایش حاوی دو منبع کربوهیدرات با تخمیرجیره

اصلی کربوهیدرات با تخمیرپذیری تند در  عنوان منبعحاوی دانه جو آسیاب شده به 1بودند. جیره 

عنوان منبع اصلی کربوهیدرات با تخمیرپذیری کند حاوی دانه ذرت آسیاب شده به 2شکمبه و جیره 

های پس از طور تصادفی به یکی از جیرهدر شکمبه بود. پس از زایش گاوهای هر تیمار آزمایشی به

با دو سطح متفاوت کربوهیدرات غیرالیافی یا روز  28مدت زایش اختصاص داده شدند. گاوها به

ای )تفاله های منابع الیا  غیر علوفههای پس از زایش با تغییر نسبتنشاسته متفاوت تغذیه شدند. جیره
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مخلوط شده در اختیار  صورت کاملطور آزاد و بهچغند قند و سبوس گندم( تنظیم شدند. خوراک به

ماند. رصد از خوراک داده شده در صبح روز بعد در آخور باقی مید 5طوری که گاوها قرار گرفت، به

( نشان داده شده است. تولید و ترکیب شیر هفتگی ثبت 2( و )1) ها در جداولها و ترکیب آنجیره

روز  21های خونی در ابتدای شروع طرح، روز زایش و گیری برای تعیین تغیرات فراسنجهشد. خون

های صورت دادهتصادفی و به صورت طرح کامالًها در پیش از زایش بهداده بعد از زایش انجام گرفت.

عنوان اثرات ثابت گیری بههای اندازههای آزمایشی و زمانتکرار شده در زمان آنالیز آماری شدند. جیره

. عنوان عوامل کمکی در مدل بودندهای شروع آزمایش بهعنوان اثرات تصادفی بودند. دادهو گاوها به

ترین معیار ها مشخص شد و هر مدل که کمکوواریانس در مدل -بهترین ساختار خطایی واریانس

عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شد. پس از تعیین مدل هر یک از عوامل را داشت به اطالعاتی آکایک

صورت هها در پس از زایش بداری در مدل نداشتند از مدل اصلی حذ  شدند. دادهکمکی که اثر معنی

صورت تکرار شده در زمان آنالیز شدند. مدل در و به (2×2تصادفی با آرایش فاکتوریل ) طرح کامالً

 صورت زیر بود.پیش از زایش به

Yijk = µ + Ti + tj + Ttij + Ck(Ti) + eijk 

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

 

اثر  jbاثر جیره پیش از زایش،  iaزمایشی، آاثر جیره  Tمیانگین کل،   µمتغیر وابسته، Yها در این مدل

اثر متقابل  Ttگیری، اثر زمان اندازه tاثر متقابل جیره پیش و پس از زایش،  ija×bجیره پس از زایش، 

های پیش و پس از زایش و ر متقابل سه طرفه جیرهاث  a×b×tگیری،جیره پیش از زایش در زمان اندازه

 مانده خطای آزمایشیاثر باقی eاثر گاو داخل جیره آزمایشی )اثر تصادفی( و  Cگیری، زمان اندازه

انجام شد.  9.2نسخه ویرایش شده  1سامانه تحلیل آماریافزار آنالیز آماری با رویه مختلط با نرم .هستند

 اعالم شد. 05/0تر از داری کمارش شد و سطح معنیحداقل میانگین مربعات گز

 

 

 
 

 

                                                      
1-SAS  
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 خشک(. مادهدرصد از ها )بر اساس مواد خوراکی جیره -1 جدول

 مواد خوراکی
 های پیش از زایشجیره

 
 های پس از زایشجیره

 با کربوهیدرات غیرالیافی پایین جیره با کربوهیدرات غیرالیافی باال جیره ذرت جیره جو جیره
 67/16 66/16  67/16 67/16 خشک شده یونجه

 40/17 39/17  20 20 ذرت سیلو شده
 91/0 91/0  20 20 کاه گندم

 03/4 93/6  67/2 67/16 آسیاب شده ی جو،دانه
 08/12 01/12  33/13 67/2 آسیاب شدهی ذرت، دانه

 01/2 01/2  67/2 67/2 کنجاله کانوال
 12/5 12/5  67/2 67/2 تخم پنبه

 06/2 06/2  33/3 33/3 کنجاله تخم پنبه
 36/0 35/0  - - فول فت سویا
 84/2 83/2  - - سویا
 56/11 55/11  33/9 67/8 سویا کنجاله
 35/9 34/2  - - چغندر قند تفاله

 30/4 -  67/2 - سبوس گندم
 87/2 87/2  1 1 گلوتن ذرت
 10/2 10/2  - - جرم ذرت

 51/1 06/1  - - ی()پالمک مالز پودر چربی
 05/1 05/1  67/1 67/1 1گالیکوالین

 - -  37/0 37/0 2مکمل ویتامین خشکی
 40/0 40/0  - - 3مکمل ویتامین شیردهی
 - -  27/0 27/0 4مکمل معدنی خشکی
 33/0 33/0  - - 5مکمل معدنی شیردهی
 68/0 68/0  20/1 20/1 کربنات کلسیم

 06/1 06/1  - - کربنات سدیمبی
 39/0 39/0  - - نمک

 22/0 22/0  10/0 10/0 اکسید منیزیم
 56/0 56/0  - - بنتونایت سدیوم
 - -  07/2 07/2 6مکمل آنیونیک

ثر ؤگالیکوالین شامل: پروپیلن گالیکول، پروپیونات کلسیم، گلیسرل، نیاسین، کلسیم، فسفر، کبالت و ماده ناقل حجیم. کل میاده می   -1
 باشد. درصد می 60این مکمل 

واحید   200، کولیه کلسیی فیرول   المللیی ویتیامین   واحد بین 3000، رتینولالمللی ویتامین واحد بین 10000مکمل ویتامین خشکی:  -2
 گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.میلی 50گرم بیوتین، میلی 10، توکوفرولالمللی ویتامین بین

واحید   200، کولیه کلسیی فیرول   المللی ویتیامین  واحد بین 3000، رتینولویتامین  المللیواحد بین 10000مکمل ویتامین شیردهی:  -3
 گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.میلی 60، گرم بیوتین میلی 10، توکوفرولالمللی ویتامین بین

 5گیرم روی،  میلی 200 ،م مسگرمیلی 50گرم منگنز، میلی 130گرم منیزیم، میلی 650گرم کلسیم، میلی 500 مکمل معدنی خشکی: -4
 گرم سلنیم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.میلی 4گرم ید و میلی 10گرم کبالت، میلی

 6گیرم روی،  میلی 220گرم مس، میلی 50گرم منگنز، میلی 140گرم منیزیم، میلی 700گرم کلسیم، میلی 500 مکمل معدنی شیردهی: -5
 گرم سلنیم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی.لیمی 6گرم ید و میلی 10گرم کبالت، میلی

 مکمل آنیونیک: سولفات منیزیم، کلرید آمونیوم و کلرید کلسیم
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 ها بر اساس ماده خشک.مواد مغذي و انرژي جیره -2جدول 

 مواد مغذی

 های پیش از زایشجیره

 

 های پس از زایشجیره

 ذرتجیره  جوجیره 

 با جیره

کربوهیدرات 

 غیرالیافی باال

 با جیره

کربوهیدرات 

 غیرالیافی پایین

 75/1 79/1  40/1 37/1 ژی خالص شیردهی )مگاکالری در کیلوگرم(انر

 12/18 99/17  36/14 31/14 پروتئین خام )درصد(

 12/11 21/11  32/9 40/9 پروتئین قابل تجزیه در شکمبه )درصد(

 42/35 98/31  69/43 37/44 محلول در شوینده خنثی )درصد(الیا  نا

 63/18 61/18  11/35 11/35 )درصد( ایعلوفه محلول در شوینده خنثیالیا  نا

 14/24 96/21  08/36 40/35 ثر فیزیکی )درصد(ؤالیا  م

 66/32 48/36  02/29 67/28 کربوهیدرات غیرالیافی )درصد(

 65/17 70/24  72/17 65/17 )درصد( نشاسته

 39/7 10/7  55/4 17/4 عصاره اتری )درصد(

 23/9 83/8  66/10 71/10 )درصد( خاکستر

 350 350  -20 -20 اکی واالن در کیلوگرم()میلی آنیون-تعادل کاتیون

 

 نتايج و بحث

تولید و ترکیب شیر گاوهای چندبار زایش کیرده  شیردهی:  روز اول دوره 28شیر در تولید و ترکیب 

نشان داده  3های تغذیه شده در جدول خ به مصر  جیرهروز اول شیردهی بعد از زایش در پاس 28در 

هایی که در پیش از زایش جیره حاوی ذرت دریافت کیرده بودنید،   شده است. تولید شیر روزانه در دام

 86/40و  52/41) هایی که در پییش از زاییش جییره حیاوی جیو دریافیت کیرده بودنید،        نسبت به دام

 داری نداشتند. تر بود اما تفاوت معنیکیلوگرم در روز( بیش 59/39و  89/39 ترتیب در مقایسه بابه

چربی شیر و  در روز تولیدی گرمو  درصد، درصد چربی 5/3تولید شیر تصحیح شده بر اساس 
 در روز تولیدی گرمو  درصد داری را نشان دادند.با چربی تفاوت معنی کل مواد جامد شیردرصد 

بدون چربی و لگاریتم کل مواد جامد شیر کتوز شیر، درصد ، مقدار گرم تولید شده الپروتئین شیر
با  شیر تولیدی تصحیح شده برای انرژیداری نداشتند. تفاوت معنی های بدنیتعداد سلولطبیعی 

درصد الکتوز شیر در ابتدای زایش تفاوت  چنینهمداری داشت. های پس از زایش تمایل به معنیجیره
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وجود آمده های پیش از زایش بهداری بین جیرهزمان تفاوت معنی داری نداشت ولی با گذشتمعنی
 دار نشان داد.های پس از زایش معنینسبت چربی به پروتئین با اثر جیره چنینهماست. 

( با محدود کردن انرژی مصرفی در 2006در توافق با نتایج مطالعه حاضر داگالس و همکاران )

ثیر أها تمصرفی و بدون افزودن مکمل چربی به جیره درصد انرژی 80به  1دوره خشکی نزدیک

همکاران  دن و چنینهمداری از تغییر غلظت انرژی برتولید شیر بعد از زایش گزارش نکردند. معنی

( و 2001) گاوهای شیری های انجمن تحقیقات ملی( با تغذیه در دوره خشکی دور با توصیه2006)

صورتی مگاکالری در کیلوگرم با محدود کردن و تغذیه آزاد به 61/1های با انرژی خالص تغذیه با جیره
تر از تیمار با دسترسی کیلوگرم کم 6/5که در تیمار، با دسترسی محدود، ماده خشک مصرفی حدود 

استاکدیل و  روز بعد از زایش تولید شیر تفاوت معنی داری بین دو تیمار نداشت. 59آزاد بود، اما تا 

پژوهش در پیش از زایش که در جهت بهبود وضعیت انرژی گاوهای شیری  19ر ( با مرو2002راچ )
پژوهش تغییر در تولید و ترکیب شیر با بهبود انرژی حیوان گزارش شد. در  4انجام شده بود، تنها در 

 ( اثر تغدیه قبل از زایش بر تولید شیر کم بود. 2005پژوهش روچه و همکاران )
روز اول شیردهی  21از جیره دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر در  ( اثری2007گائو و همکاران )

دار تیمارهای جیره قبل از زایش بر ثیر معنیأ( ت2006پیدا نکردند. در پژوهش کارلسون و همکاران )
( ثابت کردند که جیره دوره انتقال سبب افزایش 2008تولید شیر مشاهده نشد. دیگاریس و همکاران )

اهش درصد چربی شیر شده است، اما تغییری در درصد پروتئین شیر یا تولید چربی شیر تولید شیر و ک
طور خاص سبب افزایش قدرت تخمیر انرژی جیره قبل از زایش، به تراکماتفاق نیفتاده است. افزایش 

شدن میکروفلورهای شکمبه در جیره پر  سازگارها و افزایش توسعه پرزهای شکمبه و کربوهیدرات
 (. 2008شود )دیگاریس و همکاران، ره بعد از زایش میکنسانت

دهی دو جیره با کربوهیدرات غیرالیافی متفاوت و انرژی ( با خوراک2005اسمیت و همکارانش )
مشابه در پیش از زایش به گاوهای شیری، اختالفی در تولید و ترکیب شیر مشاهده نکردند، همانند این 

گران مقدار نظر این پژوهشداری وجود نداشت. بهعنیپژوهش که در تولید شیر اختال  م

کربوهیدارت غیرالیافی در جیره پیش از زایش احتماال به اندازه مقدار کل انرژی از منابع کربوهیدرات 
های با ( جیره1999قابل تخمیر یا الگوی انرژی مصرفی پیش از زایش مهم نیست. دن و همکارانش )

از یک منبع نشاسته )ذرت آسیاب شده و فرایند شده با بخار( را به  کربوهیدارت غیرالیافی یکسان

گران افزایش عددی در تولید شیر را گاوهای شیری در پیش و پس از زایش تغذیه کردند. این پژوهش

                                                      
1- Close Up  
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با افزایش تخمیرپذیری کربوهیدرات در جیره پیش از زایش گزارش کردند. کاهش خوراک مصرفی در 
جای ذرت سیلو شده در درصد ذرت آسیاب شده به 21بود. جایگزینی  پیش از زایش نیز مشابه

(. این نتیجه 2000ثیری در تولید و ترکیب شیر نداشته است )ماشک و بید، أهای پیش از زایش تجیره

زایی که در پیش از زایش جیره حاوی ذرت های چند شکمباشد که داممشابه این پژوهش می دقیقاً

 ر لحاظ عددی تولید شیر بیشتری را داشتند. دریافت کرده بودند ا

تر در (، استراتژی مصر  نشاسته پایین2013تا  2008های اخیر )افزایش قیمت غالت طی سال

تغذیه گاوهای شیرده را در برداشته است و به حداقل رساندن استفاده از ذرت و غالت دیگر ممکن 

(. در یک 2013، خدمات پژوهشی و اقتصادی یو اس دی ای؛است سوددهی مزرعه را بهبود بخشد )

 2011تا  2000های مقاله بین سال 102تیمار از  414( که شامل 2013متا آنالیز )فرارتو و همکاران، 

درصدی کیلوگرم در روز  برای  08/0این نتیجه رسیدند که تولید شیر تمایل به افزایش منتشر شد، به

این ( به2013تو و همکاران )رهای مصرفی داشته است. فراهر واحد افزایش در مقدار نشاسته جیره

طور قابل توجهی با حداقل اثر بر عملکرد شیردهی نتیجه رسیدند که غلظت نشاسته ممکن است به

وری با کاهش ( کاهش بهره2011تو و همکاران در پژوهش دیگری )رفرا چنینهمتفاوت ایجاد کند. 

( هیچ اثری بر 2010که جنکوگلو و همکاران )کردند، در حالیهای مصرفی مشاهده نشاسته در جیره

های مصرفی مشاهده نکردند. ولکر و های گاوهای شیری با مقدار غلظت نشاسته در جیرهبازده پاسخ

خصوص ذرت در سطوح مختلف جای غالت بهگزینی تفاله چغندر با رطوبت باال بهی( جا2003آلن )

 ثیری در تولید شیر مشاهده نکردند.أرا بررسی کردند و تدرصد از ماده خشک  3/24تا  1/6

درصد از ماده  6/24و  21، 7/17سطح نشاسته مختلف ) 3( با بررسی 2014دن و همکاران )

صورت مربع التین و با تغییر در درصد ذرت، تفاله راس گاو چندبار زایش کرده به 12خشک( روی 

داری روی تولید و ترکیب شیر مشاهده ر معنیهای مصرفی، اثچغندر و گندم خرد شده خوراک

 نکردند.

داری در درصد های گلوکوژنیک و لیپوژنیک، کاهش معنی( با تغذیه جیره1996گروم و همکاران )

 4دهی ( با خوراک2005های گلوکوژنیک گزارش کردند. کدی و همکاران )چربی شیر را با جیره

داری در درصد چربی شیر گزارش کردند. افزایش معنی ایکیلوگرم کنسانتره در مقابل جیره علوفه

دهی، در دوره خشکی ممکن اند که باال بودن شدت خوراک( بدیهی شمرده2003آگناس و همکاران )

( 2005است سبب افزایش مقدار چربی شیر در اوایل شیردهی شود. در پژوهش روچه و همکاران )
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هفته  5ب کاهش در تولید چربی شیر در طول محدود کردن ماده خشک مصرفی پیش از زایش، سب

داری مشاهده نشد. جانویک و همکاران اول شیردهی در گاوهای چرانیده شده شد، اما اختال  معنی

( گزارش کردند که گاوها با مصر  انرژی بیش از حد در دوره خشکی، درصد چربی شیر و 2010)

تر مصر  های کمنسبت به سایر انرژی درصد چربی بیشتری 5/3تولید شیر تصحیح شده بر اساس 

 کنند.شده، تولید می

های جای ذرت در جیرهدرصد پوسته سویا به 5/97( با جایگزینی 2003ایفاراگوئر و کالرک )

ثیری بر تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی روی گاوهای تازه زا مشاهده نکردند. أغذایی هیچ ت

داری روی ثیر معنیأدرصد هیچ ت 27ی دانه ذرت از صفر تا جاجایگزینی گلوتن ذرت به چنینهم

(. 2001تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی در گاوهای شیری نداشت )بودوگاری و همکاران، 

ایی فعلی غیر دقیق و نادرست در های تغذیه( نشان دادند که مدل2012بر این برادفورد و مولینز )عالوه

 باشد.ایی مینابع فیبر غیر علوفهمین انرژی از مأبینی تپیش

الیافی های غیرهایی که در پس از زایش جیره با کربوهیدراتدر گاوهای چندبار زایش کرده، دام

های هایی که در پس از زایش جیره با کربوهیدراتتر دریافت کرده بودند، در مقایسه با دامکم

دلیل تواند بهتری داشتند. این تفاوت میر بیشتر دریافت کرده بودند، درصد چربی شیغیرالیافی بیش

تر غالت در شکمبه که عامل افت چربی شیر است، باشد. با افزایش مقدار سرعت تخمیرپذیری بیش

شکمبه  pHغالت در کنسانتره مصرفی، نسبت استات به پروپینات در شکمبه کم شده و عامل کاهش 

افزایش غالت در  چنینهمباشد. روژناسیون چربی میکاهش چربی شیر و بیوهید دنبال آن القایو به

شود. انسولین باال خوراک باعث افزایش گلوکز خون و افزایش گلوکز خون باعث افزایش انسولین می

جایی چربی ذخیره شده از بافت چربی بدن شده و اثر منفی روی تولید در خون موجب کاهش جابه

 (. 2001؛ هلکومب و همکاران، 2006چربی شیر خواهد داشت )دن و همکاران، 

های بعد از زایش توازن انرژی را افزایش داده، رسد مواد گلوکوژنیک در جیرهنظر میدر کل به

ی زدهند که یک اثر ذخیره سادرصد چربی شیر را کاهش داده و درصد پروتئین شیر را افزایش می

م در گاوهای چندبار زایش کرده، (. در این پژوهش ه2007 پروتئین دارد )ون کسل و همکاران،

تر نسبت گروه دیگر دریافت های غیر ایافی بیشگاوهایی که در پس از زایش جیره با کربوهیدرات

 تری را نشان دادند.کرده بودند نسبت چربی به پروتئین پایین
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این شود. بنابرشیر می پروتئینافزایش تخمیرپذیری کربوهیدرات در پیش از زایش منجربه بهبود 

میکروبی به روده و افزایش  پروتئینافزایش تخمیرپذیری نشاسته در شکمبه سبب افزایش جریان 

چنین افزایش تولید گلوکز در کبد و برداشت ای به دستگاه گوارش و همچرخش دوباره نیتروژن اوره

دن میزان (. در این پژوهش باالتر بو1997)هانتینگتون،  گلوکز و آمینواسیدها از پستان شده است

های باالتر را پروتئین شیر در گاوهای چندبار زایش کرده که در پس از زایش جیره با کربوهیدرات

تری را ها چربی شیر پاییناین دام چنینهمتواند توجیح این مطلب باشد. یافت کرده بودند، میدر

، غلظت چربی شیر طی توازن منفی انرژی در دوره پس از زایش نسبت به گروه دیگر نشان دادند.

رو نسبت بین چربی و پروتئین تمایل به افزایش و غلظت پروتئین شیر تمایل به کاهش دارند، از این

های بینی کننده خطر ناهنجاریعنوان شاخص توازن منفی بیش از حد انرژی و یک پیشتواند بهمی

؛ تونی و همکاران، 1997ن، متابولیکی در حال توسعه مورد استفاده قرار بگیرد )دافیلد و همکارا

2011.) 

غیرالیافی در جیره پیش از زایش افزایش  ( با افزایش کربوهیدرات1998مینور و همکاران )

تواند حاصل داری در درصد پروتئین شیر را گزارش کردند. افزایش تولید شیر و پروتئین شیر میمعنی

ای د پروتئین میکروبی و افزایش هضم رودهاز مواردی مانند افزایش تولید پروپیونات، افزایش تولی

(. وقتی مصر  نشاسته با قابلیت تخمیر باال در 1997؛ هانتینگتون، 1991باشد )نوسک و تامینگا، 

یابد. در این صورت تولید شیر ای آن نیز افزایش میچنین هضم رودهیابد و همش میشکمبه افزای

 (.2006ون و همکاران، تواند در باالترین مقدار باشد )هانتینگتمی

تواند سبب افزایش انسولین و اصلی تولید گلوکز می عنوان پیش مادهافزایش پروپیونات به

 چنین گلوکز موردن و کاهش ذخیره چربی کبد شود. همشدن شدید ذخایر چربی بد جلوگیری از آزاد

فاوت در درصد الکتوز در (. ت2001نیاز برای تولید الکتوز شیر را فراهم کند )درکلی و همکاران، 

های پیش از زایش در زمان هم مشهود است. در برخی از گاوهای چندبار زایش کرده با اثر جیره

 اندهای کتوژنیک سبب افزایش درصد الکتوز شیر شدههای گلوکوژنیک نسبت به جیرهها، جیرهپژوهش

کتوز تولید شده نیز افزایش داشته چنین با افزایش تولید شیر، ال(. هم2007)ون کنگسل و همکاران، 

 است.
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های خونی گاوهای چندبار زایش کرده در میانگین حداقل مربعات فراسنجه: هاي پالسمامتابولیت

پروتئین پالسما در گاوهای تغذیه شده با  کلنشان داده شده است. غلظت  4پیش از زایش در جدول 

 لیتر در مقایسه با گروه تغذیه شده با جیرهدسیگرم در میلی 95/9یش از زایش حاوی جو پ جیره

غلظت اسیدهای  چنینهمداری داشت. لیتر بود که تفاوت معنیگرم در دسیمیلی 70/8حاوی ذرت 

های پالسما در پیش از زایش داری نشان داد. غلظت دیگر متابولیتنیز تفاوت معنی 1چرب غیراستریفه

 داری نداشت. اختال  معنی

های خونی گاوهای چندبار زایش کرده در پس از زایش در داقل مربعات فراسنجهمیانگین ح

در پس از زایش نیز غلظت آالنین ترانس آمیناز پالسمایی با اثر  نشان داده شده است. 5جدول 

های پیش از زایش و نیز غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات و آالنین ترانس آمیناز پالسمایی با اثر جیره

های پیش کراتین کیناز پالسمایی با اثر جیره چنینهمداری داشتند. س از زایش تفاوت معنیهای پجیره

داری های پس از زایش تمایل به معنیاز زایش و غلظت گلوکز، آلبومین و فسفر پالسمایی با اثر جیره

 اشتند.داری ندهای پالسما در پس از زایش اختال  معنی(. غلظت دیگر متابولیتP<09/0داشتند )

های پالسما در پیش ها و هورمونداری در متابولیتتحقیقات زیادی در دوره انتقال اختال  معنی

و پس از زایش در کل گاوها و به تفکیک در گاوهای چند بار زایش کرده و زایش اول مشاهده نشده 

 (.2007پینر و همکاران،  ؛2008اسمیت و همکاران،  ؛2007است )دن و همکاران، 

گیرد، ای قرار نمیثیر تغییرات جیرهأطورکلی، غلظت گلوکز معموال به مقدار زیادی تحت تبه 

یابد و در زمان زایش غلظت گلوکز در پیش از زایش پایدار بوده و یا به مقدار جزئی افزایش می

ین (. پژوهش اخیر مطابق با ا1985یابد )کونز وهمکاران، افزایش شدیدی داشته و پس از آن کاهش می

ن ای یابد. درنیاز برای رشد جنین و تولید شیر افزایش می باشد. طی دوره انتقال، گلوکز موردالگو می

چنین گلیکوژن کبدی نیز در سطح پایینی است )درکلی و هم یابد،زمان خوراک مصرفی کاهش می

شوند بب می(. افزایش تولید شیر، کاهش خوراک مصرفی و تخلیه گلیکوژن کبدی س2001 همکاران،

عنوان منبع اصلی تولید گلوکز در که گاوها طی دوره انتقال با کمبود گلوکز مواجه شوند. پروپیونات به

دلیل کاهش خوراک مصرفی در این دوره میزان شرکت آن در تولید باشد. اما بهکبد نشخوارکنندگان می

(. در روز زایش غلظت 2001ران، دراکلی و همکا ؛2003یابد )رینولدز و همکاران، گلوکز کاهش می

ریبونوکلئیک یابد. این موضوع از طریق افزایش شدید گلوکز خون باال بوده و پس از آن کاهش می

                                                      
1- Non-Esterified Fatty Acids 
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کبدی فسفوانول  ریبونوکلئیک اسید پیامبرکبدی پیروات کربوکسیالز و افزایش جزئی  1اسید پیامبر

 (.2000اران، یید شده است )گرین فیلد و همکأپیرووات کربوکسی کیناز ت

های کورتیزول و گلوکاگون نیز ثیر غلظتأتواند تحت تافزایش غلظت گلوکز در روز زایش می

های پیش از زایش در جیره (. با افزایش تخمیرپذیری کربوهیدارت2001باشد )درکلی و همکاران، 

دن و  ؛2002دار در غلظت گلوکز پالسما مشاهده شده است )اوردوی و همکاران، افزایش غیرمعنی

 (.1998مینور و همکاران،  ؛1999همکاران 

های غذایی گاوها، غلظت پالسمایی گلوکز را در اغلب تحقیقات افزودن مکمل چربی در جیره

( که این نتایج عکس نتایج این 2006؛ داگالس و همکاران، 1992تغییر نداده است )چو و همکاران، 

باشد. در این پژوهش گاوهای چندبار زایش کرده میهای پس از زایش روی پژوهش با اثر جیره

های باال دریافت کرده بودند میزان گلوکز باالتری ای با کربوهیدراتگاوهایی که در پس از زایش جیره

 در پالسمای خود نسبت به گاوهایی که جیره دیگر را دریافت کرده بودند داشتند.

گلیسیرید دوره انتقال است. کلسترول و تریغلظت کلسترول شاخص غیرمستقیمی از عمل کبد در 

گلیسیریدها در بافت آدیپوز و آزاد شدن اسیدهای های مستقیمی از نرخ لیپولیز تریپالسما شاخص

انتقال، عمل طبیعی کبد را در گاوهای چاق  های کبدی در دورهچرب نیستند. ذخیره چربی در سلول

(. نقص در عمل کبد، سنتز پروتئین 2006و همکاران،  دن ؛2005دهد )دراکلی و همکاران، کاهش می

کند. کلسترول دنبال آن غلظت کلسترول پالسما تغییر میدهد و بهها را کاهش میو خروج لیپوپروتئین

های با دانسیته باال است و رابطه جزیی با خروج در نشخوارکنندگان جزء مهمی از لیپوپروتئین

دار یین و آزاد شدن ذخایر چربی بدن دارد. بنابراین عدم تفاوت معنیهای با دانسیته پالیپوپروتئین

 ها باشد. دار نمره وضعیت بدنی و تغییرات آن بین جیرهتواند ناشی از عدم تفاوت معنیمی

ای از کاهش سنتز تواند تا حدودی نتیجههای آلبومین و کلسترول سرم میکاهش غلظت

شود. این به غلظت کم کلسترول میغلظت پایین لیپوپروتئین منجر های متداول در کبد باشد،پروتئین

ها حاد رخ دهد که فعایت کبدی را به سنتز سایر پروتئین ایمرحلهتواند در یک واکنش وضعیت می

های طبیعی کبدی تغییر جای پروتئیننظیر هپتوگلوبین، فیبرینوژن، سرولوپالسمین و یا متالوتیونین به

 (.2007؛ بیوناز و همکاران، 1992ی و همکاران، دهد )برتونمی

                                                      
1- mRNA 
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تواند سطوح های خون است. بنابراین تغییرات در عمل کبد میکبد محل اصلی تولید پروتئین

نیاز برای حفظ ایمنی، تکثیر پروتئین خون را تغییر دهد. در دوره انتقال، پروتئین و انرژی مورد

؛ دراکلی، 1997یابد )گا  و هورست، وز افزایش میهای پستانی و تولید پروتئین شیر و آغسلول

دلیل کاهش خوراک مصرفی، ذخایر نیاز بهمین پروتئین و انرژی موردأ(. در این دوره عدم ت1999

دنبال آن تولید گلوکز و اوره یابد و بهچربی بدن آزاد شده و مقادیر زیادی از چربی در کبد تجمع می

های سلول (،1998؛ استرانگ و همکاران، 1999 اک و همکاران،یابد )راک وامسدر کبد کاهش می

های (. بنابراین تعیین پروتئین1997شوند )گا  و هورست، ایمنی نیز با تغییرات ایجاد شده فعال می

تواند در تشخیص میزان این تغییرات کمک کند. انتقال اسیدهای چرب و پالسما از جمله آلبومین می

 شود. ها انجام میپروتئین کلسیم در پالسما با

طور ناگهانی کاهش دنبال زایش و خروج مقادیر زیاد کلسیم از طریق آغوز غلظت کلسیم خون بهبه

(. 1997کنند )گا  و هورست، تر گاوها درجات متفاوتی از هیپوکلسیمی را تجربه میبیش یابد و تقریباًمی

شدت تحت دهد فقط کلسیم خون بهد که نشان میگرداما غلظت کلسیم به سرعت به غلظت طبیعی برمی

های ایمنی دارد )گا  و سازی سلولکنترل هورمونی است. کلسیم نقش مهمی در فعالیت عضالنی و فعال

زایی، جفت ماندگی، (. کاهش انقباض عضالت در اطرا  زایش گاو را مستعد به سخت1997هورست، 

؛ مور و 1997 کند )گا  و هورست،ان و تب شیر میجایی شیردهای پستانی و رحمی، جابهعفونت

جایی شیردان نداشته ای با وقوع جابهها غلظت کلسیم خون رابطه(. البته در برخی پژوهش2000همکاران، 

(. کاهش ذخایر کلسیمی، آزاد شدن کلسیم یونیزه شده سلولی را در 2005باالنس و همکاران، است )لی

به سرکوب سازی ایمنی منجردهد. این کاهش پاسخ به فعالازی ایمنی کاهش میسهای فعالپاسخ به نشانه

(. بنابراین هر راه کاری که بتواند غلظت کلسیم خون را در اطرا  2006شود )کیمورا و همکاران، ایمنی می

این  های متابولیکی را کاهش دهد. درتواند سبب تقویت سیستم ایمنی شده و ناهنجاریکند میزایش حفظ 

های حاصل از کمبود این ماده معدنی گونه کمبود و تفاوتی در میزان کلسیم پالسما و ناهنجاریپژوهش هیچ

ها در توانند در خون برای اثبات عرضه کافی آنفسفر و منیزیم هم می ،از میان مواد معدنی مشاهده نشد.

 (.2013جیره مورد پایش قرار بگیرند )هرت و اسمیت، 

دهد، ( صورت پذیرفت نشان می2007مرور مقاالت که توسط ون کسل و همکاران ) ای ازخالصه

استریفیه محصول کاتابولیسم چربی است. در یک های چرب غیراسید ،طور که گفته شدکه همان

( صورت گرفت با در نظر گرفتن سطوح اسیدهای 2007مطالعه دیگر که توسط ون کسل و همکاران )

سما، افزایش در این اسیدها پس از خورانیدن مواد لیپوژنیک مشاهده کردند. چرب غیر استریفیه پال
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ها در خون متناسب است )توماس اچ توسط کبد با غلظت آن برداشت اسیدهای چرب غیراستریفه

گلیسرید کبدی نتیجه افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه خون (. غلظت بیش از حد تری2013هرت، 

های گلوکز و ایف کبد و کاهش گلوکونئوژنز و بنابراین کاهش بهبود غلظتاست که به اختالل در وظ

دهد )هرت و تر توسعه میشود که وضعیت لیپولیتیک را بیشانسولین خون به حالت طبیعی منجر می

 (.2013اسمیت، 

است )پولن  چربیها از بافت گر نرخ آزاد شدن آنغلظت اسیدهای چرب غیراستریفه پالسما بیان

(. با نزدیک شدن به زایش غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه افزایش یافته و پس از 1989کاران، و هم

 رسد.زایش به اوج می

( نیز با افزایش تخمیرپذیری نشاسته جیره پیش از زایش غلظت اسیدهای 1999) دن و همکاران

رش کردند که ( گزا2007چرب غیراستریفه در پیش از زایش را کاهش دادند. پینر و همکاران )

دهی مقادیر زیاد کنسانتره در پیش از زایش به گاوهای زایش اول توازن انرژی را بهبود نداد و خوراک

رسد که تخمیرپذیری کربوهیدرات در نظر میآزاد شدن ذخایر چربی در اطرا  زایش کاهش نیافت. به

 تر از مقدار کنسانتره و یا انرژی مصرفی است. جیره پیش از زایش مهم

( گزارش کردند که میزان افزایش در غلظت اسیدهای چرب 2003هولتینوس و همکاران )

ز کاهش غیراستریفه پس از زایش ارتباط معکوسی با ماده خشک مصرفی پیش از زایش دارد. بخشی ا

دلیل افزایش تولید و جذب پروپیونات تولید شده در تواند بهدر تجزیه چربی بدن در پس از زایش می

اجباری گاوها طی دوره پیش از زایش تنها بخشی  شکمبه و تولید گلوکز در پس از زایش باشد. تغذیه

یکس و همکاران، از افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه در پس از زایش را کاهش داده است )برت

دهد که بخشی از افزایش در اسیدهای چرب غیراستریفه پالسما تحت (. این مشاهدات نشان می1992

ثیر شدید تغییرات أباشد. گاوها در زمان زایش و بالفاصله پس از آن تحت تمی هاثیر هورمونأت

دن ذخایر چربی بدن تر این تغییرات در آزاد ش(. بیش2001هورمونی هستند )درکلی و همکاران، 

های (. اسیدهای چرب غیراستریفه منبع خوبی از انرژی برای برخی از بافت1995دخالت دارند )بل، 

تواند برای سنتز چربی شیر مورد استفاده قرار بگیرد، اما سطوح باالی اسیدهای چرب بدن است و می

 (.  2013د )هرت و اسمیت، شوغیراستریفه به تجمع بیش از حد تری گلیسریدها در کبد منجر می
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را  1های باالی اسیدهای چرب غیراستریفه و بتا هیدروکسی بوتیریک اسیدچندین پژوهش غلظت

های توازن منفی انرژی بیش از حد ارزیابی کردند و افزایش خطر توسعه بیماری عنوان شاخصبه

؛ 2009دوفیلد و همکاران، (، کاهش در تولید شیر و توان تولید مثلی )2011چاپینال و همکاران، )

 ( را گزارش کردند.2012چاپینال و همکاران، 

داری های آزمایشی در پیش از زایش تفاوت معنیغلظت بتاهیدروکسی بوتیریک اسید بین جیره

تواند اسید میدار بود. بتاهیدروکسی بوتیریکهای پس از زایش این تفاوت معنینداشت. اما بین جیره

( و 2005 جایی شیردان )لی باالنس و همکاران،(، جابه2004توزیس )اوتزل، شاخص مناسبی از ک

( باشد. افزایش بتا 2003توازن انرژی، کاهش نمره بدنی و وزن بدن )مک نامارا و همکاران، 

ساز ناقص  -هیدروکسی بوتیریک اسید مربوط به آزاد شدن ذخایر چربی بدن و افزایش سوخت

باشد. این در شرایطی است که خوراک مصرفی و تولید گلوکز ر کبد میاسیدهای چرب غیراستریفه د

( کاهش غلظت بتا 1998(. مینور و همکارانش )2001 یابد )دراکلی و همکاران،در کبد کاهش می

غیرالیافی در دوره انتقال  اسید را در اوایل شیردهی با نسبت باالیی از کربوهیدراتهیدروکسی بوتیریک

دلیل کاهش پیش ماده ها بهه با نتایج این پژوهش مطابقت داشت. کاهش تولید کتونگزارش کردند ک

 (.1995کتوژنیک پروپیونات است )گرومر، ضدآن )اسیدهای چرب غیراستریفه( و یا اثرات 

دست آمد که حیوانات چند بار زایش کرده با هگونه بنتایج این 2007در یک پژوهش در سال 

تری تولید ای چرب غیراستریفه و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، شیر کمهای باالی اسیدهغلطت

اسید باال در دوره پس بار زایش کرده با بتا هیدروکسی بوتیریککردند. اما در این پژوهش حیوانات یک

تری تولید کردند. اگرچه اساس این یافته به روشنی درک نشده است، اما فرض را بر از زایش شیر بیش

طور به ردهی ممکن است ذخایر انرژی نظیر چربی راتند که حیوانات در اولین دوره شیاین گرف

ها بایستی نگهداری، رشد و تولید تری نسبت به گاوهای چندبار زایش کرده موبلیزه کنند، زیرا آنآسان

مطابقت  (. اما این استدالل با نتایج پژوهش انجام گرفته2007شیر را متوازن کنند )والش و همکاران، 

های پس ثیر جیرهأتر تحت تاسید پالسما بیشتوان گفت غلظت بتا هیدروکسی بوتیریکنداشت و می

های پیش از زایش های پس از زایش، جیرهبر جیرهکه تولید شیر عالوهاز زایش قرار گرفته در صورتی

 ثیرگزاری نشان دادند.أهم ت

                                                      
1- ß hydroxybutyric acid 
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عنوان کل طور غیرمستقیم بهها که بهلیپوپروتئینهای آلبومین، گر کارایی کبدی شامل غلظتنشان

گر (. در یک مقایسه گاوهایی با نشان2013)هرت و اسمیت،  شود، استگیری میکلسترول اندازه

تر تر، اتال  نمره وضعیت بدنی باالتر، ماده خشک مصرفی پایینتر، تولید شیر پایینکارایی کبدی پایین

 اسید سرم را نشان دادندرب غیراستریفه و بتا هیدروکسی بوتیریکهای باالتر اسیدهای چو غلظت

 (.2010 ،)تری ویسی و همکاران

باشید. سیطوح   های کبدی و افزایش فعالیت کبد میی گر آسیبهای کبدی بیانافزایش سطوح آنزیم

یک آنزیم نزیم باالی آسپارتات ترانس آمیناز در سرم رابطه ضعیفی با افزایش کل چربی کبد دارد. این آ

شود. هر گونه زیرا در عضله اسکلتی، کلیه، رحم و روده کوچک نیز یافت می اختصاصی کبدی نیست،

های دیگر نیز باشید. در کبید چیرب شیدید،     دهنده آسیب به بافتافزایش این آنزیم ممکن است نشان

بیاالیی دارد و   یابد. سطوح این آنزیم با کبید چیرب شیدید رابطیه    سطوح این آنزیم معموال افزایش می

طیور  (. بیه 1999دهنده کبد چرب است )گرلیو  و هیردت،   واحد در لیتر آن نشان 100مقدار باالتر از 

هیای  پیس از زاییش وجیود نداشیت. پاسیخ      هیای پییش و  کلی نتایج نشان داد که اثر متقابلی بین جیره

ایش بود. کاهش غلظت ای در پس از زعملکردی و متابولیکی در پس از زایش تابعی از وضعیت تغذیه

های متابولیکی با افیزایش  به عملکرد تولیدی باالتری شد اما شاخصنشاسته جیره گاوهای تازه زا منجر

نیاز اسیت تیا اثیرات نشاسیته     تری موردمقدار نشاسته مصرفی در این دوره بهبود یافت. تحقیقات بیش

 های متابولیکی نشان دهد. اهنجاریهای سالمتی و بروز نزا را روی شاخصمصرفی در گاوهای تازه
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 .هاي خونی گاوها در پیش از زايشمیانگین حداقل مربعات فراسنجه -4جدول 

 داریمعنی خطای استاندارد ذرتجیره بر پایه  جوجیره بر پایه  متغیرها

 33/0 43/5 86/96 32/89 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی

 68/0 13/5 14/42 07/45 لیتر(دسیگرم در )میلی گلیسریدتری

 75/0 51/8 63/122 46/126 لیتر(گرم در دسی)میلی کلسترول

 72/0 25/0 52/6 39/6 لیتر()گرم در دسی آلبومین

 53/0 60/0 34/10 80/9 لیتر(گرم در دسی)میلی کلسیم

 29/0 26/0 94/3 34/4 لیتر(گرم در دسی)میلی فسفر

 64/0 11/0 33/2 25/2 لیتر(دسیگرم در )میلی منیزیم

 03/0 40/0 70/8 95/9 لیتر(توتال پروتئین )گرم در دسی

 40/0 96/1 73/58 16/61 )واحد در لیتر( آسپارتات آمینوترانسفراز

 11/0 80/0 81/19 99/17 )واحد در لیتر( آالنین آمینوترانسفراز

 85/0 15/6 31/130 69/128 )واحد در لیتر( آلکالین فسفاتاز

 77/0 50/74 70/364 87/394 )واحد در لیتر( کراتین کیناز

 23/0 88/0 14/22 60/20 )واحد در لیتر( گاما گلوتامیل آمینوترانسفراز

 63/0 03/0 48/0 51/0 مول در لیتر()میلی اسیدبتا هیدروکسی بوتیریک

 01/0 06/0 49/0 75/0 مول در لیتر()میلی اسیدهای چرب غیراستریفه
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Abstract1 
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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