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 چکیده

در گاوهای دوره تزریقی یا بلوس خوراکی به شکل  ویتامینی -مکمل های معدنیبرخی مصرف تاثیر در این مطالعه 

راس گاو  011از برای این منظور . بررسی شدفصل تابستان در  گاوها آغوزو کیفیت  شیرتولید بر کمیت و کیفیت انتقال 

 -0راسی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:  52 آزمایشی ر چهار گروهین پرتولید چند شکم زایش داهلشت

کمل گروه دریافت کننده م -4و بلوس خوراکی گروه دریافت کننده  -3 ،گروه دریافت کننده مکمل تزریقی -5گروه کنترل، 

اوی عناصر مس، کبالت، حوراکی و بلوس خ Eیتامین و - سلنیوممکمل تزریقی حاوی  .تزریقی به همراه بلوس خوراکی

را تولید شیر روزانه بلوس خوراکی  مصرفکه نتایج نشان داد  .بود E و A ،3Dو ویتامین های ید، روی سلنیوم، منگنز، 

به تزریقی مکمل گروه دریافت کننده )کیلوگرم در روز( در  شیر پروتئین مقدار. داد( افزایش >12/1Pبه طور معنی داری )

 -درصد مواد جامد بدون چربی شیر تحت تاثیر مکمل های معدنی. (>12/1P) بیشترین بود وراکیخبلوس  همراه

بلوس مصرف در مقایسه با گروه کنترل، . از گروه کنترل بیشتر بود (>12/1P) و بطور معنی داری ویتامینی قرار گرفت

موجب افزایش معنی  Eویتامین  -لنیوممکمل س اما تزریق ،(>12/1P) شیر را کاهش داد شمار سلول های بدنی خوراکی

استفاده که  می توان نتیجه گرفت .(>12/1P) تاثیر داشتدرصد چربی آغوز مصرف مکمل تنها بر  .شد آن (>12/1P)دار 

مثبتی بر کمیت و کیفیت  آثار یبلوس خوراکی به همراه یا بدون مکمل تزریق به شکلویتامینی  -کمل های معدنی از م

 گاوها داشت.  غوزخی ترکیبات آبرتولید شیر و 

 

 شیر، گاو شیری، آغوز ،ویتامینی-مکمل های معدنی واژه های کلیدی:
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 مقدمه

روی، مس،  کم نیاز مانندویتامین ها و عناصر معدنی 

ساختار طیف وسیعی از  درمنگنز، کبالت و سلنیوم 

پروتئین های شرکت کننده در متابولیسم، رشد، سیستم 

 و به عنوان دارند دخالتولید مثل ایمنی، تولید و ت

 ندنمی ک نقش ایفاکوفاکتور برخی از متالوآنزیم ها 

هاکبارت و ، 5112، گرسلی 5112)گریفیتس و همکاران 

کمبود این . (5100ران او یانگ و همک 5101همکاران 

مقدار آنها در جیره و یا عناصر به دلیل ناکافی بودن 

بروز مشکالتی  می تواند موجب ها آنتاگونیستوجود 

 شود اتدر سالمت، تولید مثل و عملکرد حیوان

مطالعات اولیه نشان داده . (5100کارکودی و همکاران )

ز معموال ا گاوداری هاکه علوفه خشک مصرفی در  است

منگنز و ید  گاهینظر مس، کبالت، روی و سلنیوم و 

ایج یک آزمایش تن .(0223)لمند و پریگود  کمبود دارد

در سیالژ نیاز غلظت عناصر معدنی کم  کهنشان داد 

یکی از اصلی ترین علوفه های مصرفی به عنوان  ،ذرت

)بگوئین و  استمحدود بسیار  ،ذیه گاوهای شیریتغدر 

در کمبود مواد معدنی  ،عالوه بر این .(5113داگورن 

اختالل در  نتیجه آن کهشدیدتر است زایش  هنگام

سیت به بیماری ، کاهش تولید، حساحیوانمتابولیسم 

ها مرگ و میر گوساله موارد و افزایش  های متابولیکی

. دوره (5100و یانگ و همکاران  5100)اسپیر  است

ل از زایش تا سه هفته پس از زایش سه هفته قب انتقال از

تنش  برای گاوهای شیری همواره و را شامل می شود

همزمان با فصل تابستان و است. چنانچه این دوره زا 

 بسیار جدی های ش مصرف خوراک شود چالشکاه

)اسپیر  آمدخواهد  بوجود برای گاوهای شیری تری

5100). 

که مصرف مکمل  می دهدنتایج یک بررسی نشان      

در تغذیه گاوهای شیرده موجب  Eویتامین  -سلنیوم

کاهش احتمال بروز ورم پستان و شمار سلول های 

. اما، (0222)اسمیت و همکاران سوماتیک شیر می شود 

( گزارش کردند که مکمل های 5110یوشیدا و همکاران )

معدنی حاوی روی، منگنز، مس و کبالت تاثیری بر 

عملکرد گاوهای شیری پرتولید و شمار سلول های بدنی 

 از استفاده تاثیر (0222همکاران ) و وئیس. نداردشیر 

بر  زیاد را و کم، متوسط سطح سه در Eویتامین  مکمل

دند و کر مطالعه شیری گاوهای پستان غده سالمت

موارد موجب کاهش  مکمل زیاد سطح نتیجه گرفتند

در یک آزمایش . می گرددزایش  زمان در پستان عفونت

ر دE ویتامین -سلنیومتزریقی  مکملتاثیر مصرف 

 8و  4 یاهفته  4فاصله ه )بشیری  هایگاو آبستنی دوره

دست آمده  بررسی شد. نتایج بههفته قبل از زایش( 

 سطحباعث افزایش  نشان داد که دو نوبت تزریق مکمل،

موارد بروز ه کاهش تمایل بو  آغوز های نوگلوبولینیایم

 و . گریفیتس(5114)پاوالتا و همکاران  ورم پستان شد

حاوی خوراکی  مکمل با مصرف( 5112همکاران )

گاوهای  در تغذیهعناصر روی، منگنز، مس و کبالت 

، روز پس از آن 531تا  زایشاز  قبل زرو 32 شیری از

 کل و پروتئین بی،مثبتی بر تولید شیر و درصد چر آثار

همکاران  و گریفیتس) شیر مشاهده کردندجامد  مواد

گزارش کردند که ( 5118)بورن و همکاران . (5112

 یتولید عملکردبر  Eویتامین  -سلنیوممکمل مصرف 

گی دجفت مانموارد اما  ،تاثیری نداشتشیری های گاو

بورن و همکاران ) دادبه طور معنی داری کاهش  را

روی، خوراکی  تاثیر مکمل های آزمایشیک  (. در5118

بر به صورت مخلوط شده با جیره منگنز، مس و کبالت 

شان داد بررسی شد. نتایج نشیری گاوها عملکرد تولید 

هفته  04را در  رشی تولیدکه مصرف مکمل مواد معدنی 

کاهش اما درصد چربی شیر  ،افزایش دادی اول شیرده

 (. 5101هاکبارت و همکاران ) یافت

ویتامینی گاوهای  -امروزه تنظیم احتیاجات معدنی     

در اغلب  ،NRC (5110)های  شیری بر مبنای توصیه

و به طور معمول از  جوابگوی نیازهای آنها نیست موارد

برای مکمل های معدنی و ویتامینی افزودنی به خوراک 

تامین احتیاجات توصیه شده استفاده می شود. با این 

وجود به منظور رفع نیاز گاوهای دوره انتقال و به ویژه 
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در فصل تابستان تامین برخی ویتامین ها و مکمل های 

معدنی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی به صورت تزریقی 

نیز رایج شده است.  NRC (5110)توصیه های  مازاد بر

هدف از اجرای این آزمایش بررسی مصرف  بنابراین

مکمل های با خاصیت آنتی اکسیدانی با دو شیوه 

تزریقی و بلوس خوراکی کند رهش در گاوهای دوره 

 بود. فصل تابستان انتقال و در 

 

 هامواد و روش

در واحد   0321در طول فصل تابستان این آزمایش 

اقع در واصفهان  شیر و گوشت قیامشرکت گاوداری 

انجام شد. در  اصفهانشهر کیلومتری شمال غرب  41

 درجه سانتیگراد  6/41 مدت آزمایش، حداکثر دما به

برای  . بود 22میانگین شاخص دما و رطوبت رسید و 

چند هلشتاین  راس گاو آبستن 011اجرای این آزمایش 

لیتر  05111بیشتر از  گین تولید شیربا میانزاییده شکم 

هفته قبل از  3از حدود ب شده و انتخادر دوره قبلی، 

گروه آزمایشی  4تاریخ احتمالی زایش بطور تصادفی به 

تقسیم شدند. برای تغذیه ی گاوها از جیره های پایه 

( به 5110) NRCتنظیم شده بر مبنای توصیه های 

 ( استفاده شد.5و  0صورت کامال مخلوط )جداول 

 برخی از ترکیبات شیمیایی جیره شامل ماده خشک،

 ، پروتئین خام (AOAC 2000, ID 642.05) رخاکست

 AOAC 2000, ID) ، چربی ( 0)روش کجلدال

 حلول در شوینده خنثی و اسیدیم، الیاف نا (920.39

(NDF and ADF،  0220ون سوئست و همکاران)  در

و دیگر مواد مغذی براساس  آزمایشگاه اندازه گیری شد

ایشی تیمارهای آزممحاسبه گردید.  NRCجداول 

تزریق  -5بدون مصرف مکمل )گروه کنترل(،  -0شامل: 

معدنی بلوس خوراکی  -E  ،3ویتامین  -سلنیوم محلول

به  Eویتامین  -سلنیوم محلولتزریق  -4و ویتامینی  –

مکمل ویتامینی بودند.  -همراه بلوس خوراکی معدنی

                                                           
1  (Kjeltec 2300 Autoanalyzer, Foss Tecator AB, 

Hogans, Sweden). 

میلی گرم سلنیت سدیم  2/1حاوی  Eویتامین  -سلنیوم

 01ازای هر گاو ه .  ببود Eیتامین میلی گرم و 21و 

روز مانده به تاریخ احتمالی  50از این مکمل میلی لیتر 

در یک نوبت تزریق ماهیچه ای داخل صورت به  زایش

ساخت از نوع بلوس های کند رهش کی اربلوس خو شد.

عناصر مس، کبالت،  حاویشرکت آگرومین انگستان و 

 Eو  A ،D3ی سلنیوم، منگنز، روی و ید و ویتامین ها

بودند. مقدار هر کدام از این عناصر در هر بلوس به 

میلی  422و  8356،03385، 520، 536، 06322ترتیب 

و   012880، 242418گرم و مقدار ویتامین ها به ترتیب

بنابه توصیه کارخانه  بود وواحد بین المللی  0122

 طوره ب روز مانده به تاریخ احتمالی زایش 50 سازنده

  .به هر گاو خورانده شدلوس بدو  همزمان

به نمونه های آغوز از اولین دوشش پس از زایش      

تا زمان  دار در ظروف دربنمونه ها این . دست آمد

داری درجه سانتیگراد نگه -08در دمای  شیمیایی آنالیز

برای انجام آنالیز شیمیایی آغوز، ابتدا نمونه ها شدند. 

درجه سانتیگراد( یخ  41 با استفاده از بن ماری )دمای

  5گشایی شدند. سپس این نمونه ها با کمک هموژنایزر

کامال یکنواخت شدند. به علت گرانروی زیاد آغوز، قبل 

با  3به  0از انجام آزمایش ها نمونه ها به نسبت حجمی 

رقیق شده و همگن سازی آنها  3بافر نمکی فسفات

چربی،  دوباره انجام شد. آنالیز ترکیبات آغوز شامل

پروتئین، الکتوز، مواد جامد فاقد چربی وکل مواد جامد 

در آزمایشگاه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان و با 

و به روش اسپکتروسکوپی مادون   4دستگاه میلکواسکن

                                                           
2 Power Homogenizer (Ogawa Seiki Co., Tokyo, 

Japan). 

3 Phosphate Buffered Saline (Dissolve 1.09 gm 

Na2HPO4 (anhydrous), 0.32 gm NaH2PO4 (anhydrous) 

and 9 gm NaCl in 1000 ml Distilled water; Adjust pH 

to 7.2).  

4 Milko-Scan 133 B infraanalyzer, Foss Electric, 

Denmark.   
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قرمز انجام شد. سرانجام  غلظت ترکیبات به دست آمده 

به به مقدار حقیقی آنها تبدیل شد.  4با ضرب در عدد 

کیت از   Gایمینوگلوبولین غلظت  ر تعیینمنظو

و روش  گاوی IgGمخصوص اندازه گیری غلظت 

 .داستفاده ش

نوبت  3شیر به صورت هفتگی و در نمونه گیری      

زایش سه روز پس از )صبح، ظهر و شب( از  شیردوشی

ف وری شیر در ظنمونه ها .هفته انجام شد 2به مدت 

جهت صورت تازه ه بفاصله و بال هدرب دار ریخته شد

به آزمایشگاه تعاونی  های شیمیاییانجام آنالیز

روش . سپس با ندمنتقل شداصفهان وحدت گاوداران 

 6میلکواسکناستفاده از دستگاه و با های استاندارد 

پروتئین، مواد جامد  شامل چربی،شیر ات مختلف ترکیب

شمارش تعیین شد.  نیتروژن اوره ایفاقد چربی و 

انجام  سماتیکوبا دستگاه فنیز شیر های بدنی سلول 

 3 تولید شیر به صورت هفتگی و از هایرکورد شد.

هفته  2به مدت )صبح، ظهر و شب(  نوبت شیردوشی

  شد. ثبت

در قالب طرح کامال تصادفی به دست آمده داده های      

SAS (0222 )حلیل گر آماری با ت رتکرا 52یمار و ت 4با 

برای تعیین . ندزیه و تحلیل شدتج GLMو با رویه 

اختالف میانگین ها از آزمون چند دامنه ی  معنی داری

تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.  12/1و سطح دانکن 

 و ترکیب آغوز  داده های مربوط به تولید و ترکیب شیر

 شد:انجام بر اساس مدل زیر 

 
Yijkl = µ + Ti + Aij + Pk + b(Xijkl –    ) + eijkl 

برای صفت  مقدار هر مشاهده ijklYدر این مدل      

تیمار )استفاده اثر  iTمیانگین کلی جامعه،  µ، مورد نظر

اثر حیوان داخل  ijA، ویتامینی( -از مکمل های معدنی

اثر تولید شیر  ijklXاثر زمان نمونه گیری،  kPهر تیمار، 

                                                           
5 Bovine IgG ELISA, Immunology Consultants 

Laboratory, Inc. 

6  Milko-Scan 4000, Foss Electric. 

واریت به که به عنوان اثر ک در دو ماه اول دوره قبل

جهت  خطای آزمایش است. ijkleو  مدل اضافه گردید

آنالیز ترکیبات آغوز اثر زمان نمونه گیری و اثر حیوان 

اثر متقابل شکم  اما ،داخل هر تیمار درنظر گرفته نشد

 زایش و تیمار به مدل اضافه گردید.
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 ترکیب مواد خوراکی جیره پایه گاوهای شیری )درصد از ماده خشک( -1جدول 

 جیره های غذایی 

 پرشیر تازه زا انتظار زایمان اجزای جیره پایه

 06/02 31/02 46/31 سیلوی ذرت

 31/51 26/50 33/58 یونجه

 64/4 20/3 - تفاله تر

 62/00 80/2 50/8 ذرت

 22/08 11/06 51/06 جو

 22/4 85/3 21/3 کنجاله سویا

 - - 06/6 کنجاله پنبه دانه

 40/2 52/6 - کلزا

 25/6 15/2 - خم پنبهت

 86/4 18/4 - دانه سویا

 - 22/5 - فول فت سویا

 62/0 4/0 85/1 پودر ماهی

 30/1 56/1 - نمک

 - - 40/1 کلرید کلسیم

 - - 86/1 سولفات منیزیوم

 00/1 12/1 52/1 اکسید منیزیوم

 0 84/1 - جوش شیرین

 20/1 40/1 53/0 آهک

 34/1 66/5 32/3 *ویتامینی -مکمل معدنی
واحد بین المللی ویتامین  3D ،0211واحد بین المللی ویتامین  A  ،21111واحد بین المللی ویتامین  521111هر کیلوگرم از پیش مخلوط دارای  *

E ،52/5  ،گرم  52/0گرم گوگرد،  3گرم آهن،  52/0گرم سدیم،  086گرم منیزیم،  2/51گرم فسفر،  51گرم روی،  2/2گرم کلسیم،  051گرم منگنز

 میلی گرم سلنیوم بود. 01میلی گرم ید و  26میلی گرم کبالت،  04مس، 
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 ترکیب شیمیایی جیره پایه گاوهای شیری )بر اساس ماده خشک( -2جدول 

 جیره های غذایی 

 پرتولید تازه زا انتظارزایمان ترکیب شیمیایی 

 83/20 02/28 20/42 *ماده خشک )درصد(

 22/02 36/02 12/03 * پروتئین خام )درصد(

 43/2 3/2 4/4 * چربی )درصد(

 22/8 22/8 02/2 * خاکستر )درصد(

 02/35 82/35 22/36 * الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد(

 33/08 24/08 22/50 * الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد(

 22/0 23/0 43/0 انرژی خالص شیردهی )مگاکالری در هر کیلوگرم(

 21/1 22/1 08/0 م )درصد(کلسی

 32/1 41/1 36/1  فسفر )درصد(

 34/0 31/0 32/0  پتاسیم )درصد(

 56/1 52/1 38/1  منیزیوم )درصد(

 54/1 56/1 58/1  سلنیوم )میلی گرم در کیلوگرم(

 22/40 63/32 65/32  روی )میلی گرم در کیلوگرم(

 38/8 54/8 25/2  مس )میلی گرم در کیلوگرم(

 25/33 31/33 06/34  )میلی گرم در کیلوگرم( منگنز

 12/1 12/1 16/1  ید )میلی گرم در کیلوگرم(

 03/1 05/1 02/1  کبالت )میلی گرم در کیلوگرم(

 تعیین شده در آزمایشگاه *

 

 تایجن

 تولید شیر 

نشان داده  3داده های مربوط به تولید شیر در جدول 

عنی داری به طور مشیر شده است. تولید روزانه 

(12/1P<) قرار گرفت و  های آزمایشیتحت تاثیر تیمار

باالترین تولید مربوط به پس از زایش  2تا  0از هفته 

مکمل با تزریق بود. بلوس خوراکی گروه دریافت کننده 

گروه  کمترین بود و باتولید شیر  Eویتامین  -سلنیوم

تفاوت معنی دار های دریافت کننده بلوس خوراکی 

(12/1P< )4تولید شیر تصحیح شده بر مبنای . داشت 

مکمل تزریقی درصد چربی در گروه دریافت کننده 

کمتر ( >12/1P) یمعنی دار بطور ،Eویتامین  -سلنیوم

اول هفته  4در . بوددیگر گروه های آزمایشی از 

به همراه ریافت کننده بلوس خوراکی دگروه شیردهی، 

شده را  شترین تولید شیر تصحیحبیمکمل تزریقی 

( >12/1Pاختالف آن با گروه کنترل معنی دار )و  تداش

از و در کل دوره هفته دوم نمونه گیری  2بود، اما در 

تفاوتی بین گروه کنترل و گروه های دریافت این نظر 

.(<12/1Pکننده بلوس خوراکی وجود نداشت )
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خطای استاندارد( در گاوهای تازه زا در  ±شیر روزانه )ویتامینی بر میانگین تولید  –تاثیر برخی مکمل های معدنی -3جدول 

 فصل تابستان

 0تیمارهای آزمایشی 

 E-Seبلوس + بلوس E-Se کنترل 

     تولید شیر )کیلوگرم در روز(

 44/21ab ±0/52 45/04b  ±0/32 46/31a ±0/48 42/14a ±0/06 0-4هفته   

 42/24b ±0/18 48/21b ±0/16 23/11a ±0/30 21/25ab ±1/25 2-2هفته   

 42/65bc ±1/85 42/82c ±1/82 42/26a ±1/22 42/52ab ±1/24 0-2هفته   

     5تولید شیر تصحیح شده )کیلوگرم در روز(

 45/44b ±0/65 40/66b ±0/21 44/28ab ±0/25 42/52a ±0/23 0-4هفته   

 43/53a ±0/08 32/62b ±0/08 40/60ab ±0/56 40/86ab ±0/15 2-2هفته   

 45/82a ±1/26 41/41b ±0/15 45/24a ±0/15 43/22a ±1/82 0-2هفته   
میلی گرم سلنیت سدیم بازای هر دام( بفاصله  2و  Eمیلی گرم ویتامین  211)به میزان Se–E، تزریق مکمل Se–Eبدون دریافت مکمل؛  ،کنترل 0

خوراندن بلوس مواد ، E–Seروز قبل از زایش؛ بلوس +  50ی بفاصله ویتامین -روز قبل از زایش؛ بلوس، خوراندن بلوس حاوی مواد معدنی 50

 روز قبل از زایش. 50بفاصله   E–Seویتامینی و تزریق مکمل  -معدنی

 درصد چربی 4تولید شیر تصحیح شده بر مبنای  5

c-a ( 12/1حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دارP<  )می باشد.طه بین میانگین های مربو 

 

 ترکیب شیر

نشان داده  4داده های مربوط به ترکیب شیر در جدول 

درصد چربی شیر در چهار هفته اول دوره شده است. 

اما زمایشی قرار نگرفت، آشیردهی تحت تاثیر تیمارهای 

شیردهی و درکل دوره آزمایش هفته دوم  2در 

که د چربی شیر مربوط به گاوهایی بود بیشترین درص

و تنها با گروه  ندکرددریافت  بلوس خوراکیا تنه

 -سلنیوممکمل  به همراهدریافت کننده بلوس خوراکی 

تیمارهای  ( داشتند.>12/1Pتفاوت معنی دار ) Eویتامین 

چربی تولید شده در روز  مقداربر تاثیری آزمایشی 

 . بین تیمارها تفاوتی مشاهده نشداز این نظر و  ندنداشت

گروه کنترل پس از زایش  2تا  0در هفته های      

(. اما >12/1P) کمترین درصد پروتئین شیر را داشت 

 مصرفو  Eویتامین  -سلنیوممکمل تزریقی  مصرف

توانست درصد پروتئین شیر را در  بلوس خوراکی

(، هر >12/1Pمقایسه با دیگر گروه ها افزایش دهد  )

بر  نتیجه حدواسطدو مکمل  چند مصرف همزمان این

در کل دوره آزمایش  پروتئین شیر داشت. درصد

کیلوگرم پروتئین تولیدی در روز در گروه های دریافت 

کننده بلوس خوراکی بیشترین بود و تفاوت مشاهده 

مکمل گروه دریافت کننده های کنترل و شده با گروه 

( شد. >12/1Pمعنی دار ) Eویتامین  -سلنیومتزریقی 

مصرف همزمان  در چهار هفته اول دوره ی شیردهی،

به همراه بلوس  Eویتامین  -مکمل تزریقی سلنیوم

را در مقایسه با  شیرخوراکی میزان نیتروژن اوره ای 

هفته دوم  2(. اما، در >12/1P) ادگروه کنترل کاهش د

مشاهده دوره شیردهی و در کل مدت آزمایش تاثیری 

 . نشد

ویتامینی توانست  –مصرف مکمل های معدنی      

را بطور معنی داری اد جامد فاقد چربی شیر درصد مو

(12/1P< تحت تاثیر قرار دهد و ) در تمام مراحل نمونه

دارای کمترین درصد مواد جامد فاقد گیری گروه کنترل 

 بود. چربی شیر

در کل دوره آزمایش، با مصرف بلوس خوراکی      

کمترین اسکور سلول های بدنی شیر )لگاریتم سلولهای 
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حاصل شد و از گروه کنترل  2پایه دو( بدنی شیر بر

(. به عبارت 03/5در برابر  40/0( بود )>12/1Pکمتر )

دیگر میانگین شمارش سلول های بدنی شیر در گروه 

در میلی لیتر و در گروه دریافت کننده  035111کنترل 

در میلی لیتر بود. از سوی دیگر  36111بلوس خوراکی 

بر خالف  Eین ویتام -مصرف مکمل تزریقی سلنیوم

( سوماتیک >12/1Pانتظار موجب افزایش معنی دار  )

 سل اسکور شیر در تمام مراحل نمونه گیری شد. 

 ترکیب آغوز

 2داده های مربوط به ترکیب شیمیایی آغوز در جدول 

نشان داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که 

 درصد چربی آغوز در گروه دریافت کننده مکمل تزریقی

( بود و دیگر >12/1Pکمترین ) Eویتامین  -سلنیوم

شتند. مصرف اگروه های آزمایشی از این نظر تفاوتی ند

مکمل های تزریقی و یا بلوس خوراکی بر درصد 

پروتئین، الکتوز، کل مواد جامد بدون چربی و کل مواد 

جامد آغوز تاثیری نداشت. گروه های دریافت کننده 

گروه کنترل و گروه مکمل  بلوس خوراکی در مقایسه با

باالتری  Gتزریقی، از نظر عددی دارای ایمینوگلوبولین 

در آغوز بودند، اما اختالف مشاهده شده معنی دار نشد 

(12/1P>.) 

 

 

                                                           
لول های به منظور  نرمال کردن داده های شمارش س 7

اسکور بدنی شیر، قبل از آنالیز آماری تمام داده ها به 

 تبدیل شدند. سلول های بدنی شیر
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 در گاوهای تازه زا در فصل تابستانویتامینی بر میانگین ترکیب  شیر  –تاثیر برخی مکمل های معدنی -4جدول 

 0تیمارهای آزمایشی 

 E - Seبلوس + بلوس E - Se کنترل 

     چربی )درصد(

26/3 1/08±  3/38 0-4هفته     ± 06/1  68/3  ± 02/1  36/3  ± 06/1  

 3/53ab ±1/01 3/50ab ±1/12 3/32a ±1/00 3/13b ±1/12 2-2هفته   

 3/58ab ±1/12 3/32ab ±1/05 3/42a ±1/12 3/04b ±1/18 0-2هفته   

     )کیلوگرم در روز(چربی 

48/0 1/18± 0/48 1/18± 0/46 0-4هفته     ± 12/1  61/0  ± 18/1  

32/0 2-2هفته     ± 16/1  0/30 ±1/12 0/34 ±1/16 0/32 ±1/12 

38/0 1/12± 0/40 0-2هفته     ± 12/1  41/0  ± 12/1  42/0  ± 14/1  

     پروتئین )درصد(

 5/85c ±1/12 3/01a ±1/12 3/18a ±1/12 5/24b ±1/12 0-4هفته   

 5/62c ±1/13 5/82a ±1/13 5/85b ±1/13 5/22b ±1/15 2-2هفته   

 5/24c ±1/13 5/28a ±1/13 5/24a ±1/13 5/82b ±1/13 0-2هفته   

     پروتئین )کیلوگرم در روز(

 0/58a ±1/12 0/02b ±1/12 0/35a ±1/12 0/34a ±1/14 0-4هفته   

34/0 2-2هفته     ± 14/1  38/0  ± 14/1  32/0  ± 14/1  41/0  ± 13/1  

 0/30bc ±1/13 0/58c ±1/13 0/36ab ±1/13 0/32a ±1/13 0-2هفته   

     مواد جامد فاقد چربی )درصد(

 8/42b ±1/18 8/20a ±1/18 8/82a ±1/12 8/22a ±1/18 0-4هفته   

 8/41b ±1/12 8/24a ±1/12 8/21a ±1/12 8/68a ±1/12 2-2هفته   

 8/45b ±1/12 8/23a ±1/12 8/22a ±1/12 8/25a ±1/14 0-2هفته   

     مواد جامد فاقد چربی )کیلوگرم در روز(

 3/83a ±1/04 3/38b ±1/04 3/83a ±1/02 4/15a ±1/03 0-4هفته   

51/4 2-2هفته     ± 00/1  55/4  ± 00/1  54/4  ± 00/1  41/4  ± 01/1  

 4/13b ±1/12 3/83c ±1/12 4/12ab ±1/12 4/53a ±1/18 0-2هفته   

     نیتروژن اوره ای شیر )میلی گرم در دسی لیتر(

 02/35a ±1/81  04/80ab±1/21  04/22ab±1/21  03/42b ±0/12  0-4هفته   

 0/11± 08/42  1/81± 04/23  1/21± 03/25  1/21± 02/86  2-2هفته   

 0/53± 04/15  1/21± 04/83  1/81± 04/43  1/21± 02/42  0-2هفته   

     5لول های بدنی شیراسکور س

 5/50b ±1/35 4/18a ±1/30 0/20b ±1/34 5/16b ±1/31 0-4هفته   

 5/12b ±1/34 3/62a ±1/32 0/31c ±1/36 0/38bc ±1/30 2-2هفته   

 5/03b ±1/53 3/82a ±1/53 0/40c ±1/54 0/25bc ±1/54 0-2هفته   
میلی گرم سلنیت سدیم بازای هر دام( بفاصله  2و  Eمیلی گرم ویتامین  211ه میزان)ب Se–E، تزریق مکمل Se–Eبدون دریافت مکمل؛  ،کنترل 0

خوراندن بلوس مواد ، E–Seروز قبل از زایش؛ بلوس +  50ویتامینی بفاصله  -روز قبل از زایش؛ بلوس، خوراندن بلوس حاوی مواد معدنی 50

 یش.روز قبل از زا 50بفاصله   E–Seویتامینی و تزریق مکمل  -معدنی

 3( + 011111÷شمارش سلول های بدنی شیر×)5لوگ بر مبنای  = سلول های بدنی شیر اسکور 5

 درصد چربی 4شیر تصحیح شده بر مبنای 

c-a ( 12/1حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دارP<  ) می باشد.بین میانگین های مربوطه 
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خطای استاندارد( در گاوهای تازه زا در فصل  ±ویتامینی بر میانگین ترکیبات آغوز ) –تاثیر مکمل های معدنی -5جدول 

 تابستان

 0تیمارهای آزمایشی 

 E - Seبلوس + بلوس E - Se کنترل 

 a 12/4 08/1±b 22/5 02/1±a 22/3 06/1±ab 31/3±08/1 چربی )درصد(

 02/51 ±68/1 63/50 ±28/1 43/50 ±22/1 60/51 ±22/1 پروتئین )درصد(

 61/0±02/1 65/0 ±08/1 10/5 ±02/1 82/0 ±08/1 الکتوز )درصد(

 32/54 ±23/1 82/52 ±85/1 06/56 ±83/1 11/52 ±82/1 مواد جامد فاقد چربی )درصد(

 62/52 ±82/1 41/52 ±28/1 22/58 ±26/1 12/52 ±10/0 کل مواد جامد )درصد(

 62/62 ±52/8 52/26 ±62/2 25/48 ±21/2 42/42 ±40/2 )نانوگرم در میلی لیتر( Gایمینوگلبولین 
میلی گرم سلنیت سدیم بازای هر دام( بفاصله  2و  Eمیلی گرم ویتامین  211)به میزان Se–E، تزریق مکمل Se–Eبدون دریافت مکمل؛  ،کنترل 0

خوراندن بلوس مواد ، E–Seزایش؛ بلوس +  روز قبل از 50ویتامینی بفاصله  -روز قبل از زایش؛ بلوس، خوراندن بلوس حاوی مواد معدنی 50

 روز قبل از زایش. 50بفاصله   E–Seویتامینی و تزریق مکمل  -معدنی

c-a  ( 12/1حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دارP<  ) می باشدبین میانگین های مربوطه. 

 

 بحث

 تولید شیر

ن داد که ایش حاضر نشامزنتایج به دست آمده از آ

تولید شیر بر ویتامینی  -مصرف مکمل های معدنی 

شیر باالترین تولید گاوهای تازه زا تاثیر داشت و 

های مربوط به گروه روزانه و تولید شیر تصحیح شده 

قبلی در مطالعات دریافت کننده بلوس خوراکی بود. 

تولید کمیت ویتامینی بر  –مکمل های معدنیمورد تاثیر 

در توافق با یافته  داشته است.یج متفاوتی گاوها نتا شیر

 معتقدند مصرف مکمل موجب برخی محققین ،های ما

)ناسک و همکاران  گاوها می شودافزایش تولید شیر 

و رابی و همکاران  5112، گریفیتس و همکاران 5116

مصرف مکمل  نیز گزارش کرده اندبرخی دیگر  و( 5101

)کمبل و  شته استتاثیری بر کمیت تولید شیر گاوها ندا

این تناقض . (5110و یوشیدا و همکاران  0222همکاران 

محتوی مواد  گاوها،شیر تولید  پتانسیلمی تواند به 

تولید معدنی یا قابلیت دسترسی آنها از منابع خوراکی 

، نوع مکمل مصرف شده و یا مناطق مختلفشده در 

ارشیگا و ) ارتباط داشته باشد فصل اجرای آزمایش

. بهر حال بخوبی مشخص است که (0224ان همکار

روی، مس، منگنز، کبالت و عناصر معدنی کم نیاز مانند 

سلنیوم در ساختار طیف وسیعی از آنزیم ها و پروتئین 

بهبود های مهم بدن شرکت نموده و می توانند موجب 

)گریفیتس دیگر مواد مغذی خوراک شوند بازده مصرف 

یانگ و همکاران و  5112، گرسلی 5112و همکاران 

روی، مس،  عناصر تامین میزان کافیبنابراین  .(5100

گاوهای پرتولید اثر مثبت  ولید شیرتبر  منگنز و کبالت

 (. 5113کلوگ و همکاران ) دارد

بر گاهی  ،Eویتامین  مصرف مکمل برخی معتقدند     

 دارد ها دامو سالمت تولید  اثرات منفی برخالف انتظار 

( 5101(. بوسترا و همکاران )5101ران بوسترا و همکا)

در شرایط تولید زیاد و فصل گرما به گزارش کردند 

دلیل تنش های متابولیکی و اکسیداتیو رادیکالهای آزاد 

شکل می گیرند که باید توسط شبکه ای از  Eویتامین 

 Eسیستم احیای ویتامین بنام آنتی اکسیدان های دیگر 

نتایج د برخی از می توان خنثی شوند. این موضوع

زیرا مشخص شد که  را توجیه کند،ایش حاضر مزآ

تولید شیر  Eویتامین  -مصرف مکمل تزریقی سلنیوم

در مقایسه تصحیح شده گاوها را روزانه و تولید شیر 

اما کاهش داد. با دیگر گروه ها و حتی گروه کنترل 
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خاصیت آنتی احتماال حضور ترکیبات معدنی با 

در مکمل و منگنز روی  ،نیوم، مساکسیدانی مانند سل

های بلوس خوراکی توانست نقش مثبتی در سیستم 

 نماید. ایفا  Eاحیای ویتامین 

 ترکیب شیر

 ،درصد چربی شیر و کیلوگرم چربی تولید شده در روز

چندان تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. این 

ن )یوشیدا و همکارا موضوع در توافق با یافته های قبلی

و گریفیتس و همکاران  5115، باالنتین و همکاران 5110

که البته گزارش هایی نیز وجود دارد . است( 5112

ویتامینی توانسته است  - مصرف مکمل های معدنی

کیلوگرم چربی تولید شده در روز را در گاوهای شیری 

، ناسک و 5115)باالنتین و همکاران افزایش دهد 

 .(5112همکاران  و گریفیتس و 5116همکاران 

مصرف بلوس خوراکی توانست درصد پروتئین      

را در و کیلوگرم پروتئین تولید شده در روز شیر 

. افزایش دهد ی آزمایشیمقایسه با دیگر گروه ها

که درصد  گزارش کرد (5101)همکاران  هکبارت و

 کنترل )عدم استفاده از مکمل گروهدر پروتئین شیر 

در توافق بیشتر بود. اما  دنی(معخوراکی حاوی عناصر 

باالنتین و ) در سه آزمایش دیگربا یافته های ما 

و  5112، گریفیتس و همکاران 5115همکاران 

که  نشان داده شد( 5118جنز و همکاران -سیسیلیانو

حاوی عناصر روی، منگنز، مس   خوراکی مصرف مکمل

داشت و درصد پروتئین شیر تاثیر مثبتی بر و کبالت 

این  .نیز افزایش یافترم پروتئین تولیدی در روز کیلوگ

ویتامینی را می توان به  -اثر مثبت مکمل های معدنی 

از منابع خوراکی بدن  استفاده بهینه در نقش موثر آنها

ره گیری بافت پستان برای بویژه پروتئین خوراک و به

 پروتئین های شیر نسبت داد. تولید 

توانست میزان  امینیویت -مکمل های معدنیمصرف      

را در مقایسه با گروه کنترل  شیرنیتروژن اوره ای 

 شیربا این وجود سطح نیتروژن اوره ای . کاهش دهد

میلی گرم در  51در تمام گروه های آزمایشی کمتر از 

دسی لیتر بود. بخوبی مشخص شده است که نیتروژن 

 حاصل از متابولیسم پروتئین محصول جانبی ای اوره

 آن در خون و حدمی باشد و غلظت بیش از  بدنها در 

اشکال در بهره وری مناسب از منابع نشانه  یا شیر

نیتروژن دار خوراک برای سنتز پروتئین های بافتی و 

از سوی دیگر  (.5110گودن و همکاران ) استشیر 

 گزارش ها نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین 

وجود دارد  نیتروژن اوره ای و درصد پروتئین شیر

( و 5110گودن و همکاران  و 0222کمبل و همکاران )

نیز حاضر  این موضوع بخوبی در نتایج آزمایش

 . مشخص است

مراحل درصد مواد جامد فاقد چربی شیر در تمام      

دیگر گروه های  نمونه گیری در گروه کنترل از

قبلی این نتیجه با یافته های  بود.کمتر آزمایشی 

و گریفیتس و همکاران  5115همکاران  باالنتین و)

می تواند به باالتر بودند سطح و  ( مطابقت داشت5112

سطح چربی شیر در گروه  یپروتئین شیر و تاحدود

 های دریافت کننده مکمل ارتباط داشته باشد. 

شیر به طور چشمگیری تحت  شمار سلول های بدنی     

قرار  Eویتامین  -مصرف مکمل تزریقی سلنیومتاثیر 

 ،بودگرفت و نسبت به دیگر گروه های آزمایشی بیشتر 

ی بدنی شیر در این بطوریکه متوسط تعداد سلول ها

از سوی دیگر  د.ش سلول در میلی لیتر 824111گروه 

سوماتیک  یمصرف بلوس خوراکی توانست بطور موثر

کاهش را  سلول در میلی لیتر( 36111سل اسکور شیر )

معنی داری بین تیمارها از  برخی محققین تفاوتدهد. 

، 5110)یوشیدا و همکاران این نظر مشاهده نکردند 

و هکبارت و همکاران  5112گریفیتس و همکاران 

، آزمایش حاضردر توافق با یافته های  اما .(5101

 گزارش هایی وجود دارد که مصرف مکمل های معدنی

می  ویتامینی موجب کاهش سوماتیک سل کانت شیر

و ماکادو و  5100، اسپیر 5113گ و همکاران )کلو شود

معتقدند که تامین عناصر معدنی کم  .(5105همکاران 

به افزایش مقاومت غده  می توانددر دوره خشکی  نیاز
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کروز و ) با استافیلوکوکوس اورئوس مقابلهپستان در 

و  5118)اسپیر و وئیس  E-Coliو  (5112همکاران 

 ده و در نهایت باعثمک کرک (5105ماکادو و همکاران 

باالتر بودن سوماتیک  شود. کاهش سوماتیک سل کانت 

سل اسکور در گروه دریافت کننده مکمل تزریق را نیز 

در  Eرادیکالهای آزاد ویتامین  می توان به نقش مخرب 

شرایط کمبود مواد معدنی آنتی اکسیدانی بویژه سلنیوم، 

ن بوسترا و همکاراروی، مس و منگنز نسبت داد )

5101.) 

 ترکیب آغوز 

تاثیر  یویتامین –بطور کلی مصرف مکمل های معدنی 

چندانی بر کیفیت آغوز تولید شده نداشتند. با این وجود 

تحت  در آغوز Gایمینوگلوبولین از نظر عددی سطح 

که با نتایج گزارش شده توسط  تاثیر مکمل قرار گرفت

( 5100کارکودی و همکاران و همکاران ) کارکودی

 (5112کینال و همکاران کینال و همکاران ). وافقت داردم

گزارش کردند که با استفاده از مکمل های کیالت شده 

درصد چربی و پروتئین مواد معدنی با ترکیبات آلی 

افزایش یافت. تفاوت در نتایج می تواند به فاصله آغوز 

زایش و همچنین منبع زمان زمانی مصرف مکمل تا 

مکمل شده و در نتیجه قابلیت تامین مواد معدنی 

ساشا و ) دسترسی بیولوژیکی آنها ارتباط داشته باشد

 (.5116همکاران 

 

 سپاسگزاری

از حمایت مادی و امکانات اجرایی شرکت شیر و گوشت 

قیام اصفهان و همراهی مدیریت محترم شرکت )جناب 

 آقای مهندس اسدی( سپاسگزاری می شود.
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effects of some nutritional and injectable mineral-vitamin 

supplements on milk and milk components and colostrum quality in transition dairy cows during 

the summer season. One hundred high yielding, multiparous Holstein cows were randomly assigned 

to four groups (25 cows per treatment). The treatments were consisted of: (1) control, (2) injection 

of Se- vitamin E supplement, (3) minerals and vitamins supplement bolus, and (4) combinations of 

treatments 2 and 3. The injectable supplement was contained vitamin E and Se and the dietary bolus 

was contained Cu, Co, Se, Mn, I, Zn, and vitamins A, E and D3. The data showed nutritional bolus 

increased (P<0.05) milk yield of cows. The group supplemented with injectable vitamin E-Se with 

nutritional bolus had higher (P<0.05) milk protein yield (kg/d). The treatments affected milk solids 

nonfat and the control group had lower content (P<0.05) than those others. The nutritional bolus 

decreased (P<0.05) and injectable Se- vitamin E increased (P<0.05) milk somatic cell score (SCS) 

compared with control group. The treatments just affected the colostrum fat content. It is concluded 

that the nutritive bolus with or without injectable supplement had positive effects on milk and milk 

components and colostrum composition. 
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