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چکیده
زمینه مطالعاتی :بهمنظور بررسی اثر استفاده از مواد خوراکی لیپوژنیک در مقایسه با گلوکوژنیک در گاوهای هلشتاین
بر خوراک مصرفی ،عملکرد تولیدی و  pHشکمبهای در دوره انتقال 24 ،راس گاو هلشتاین چند شکم زایش ( 1تا  3شکم
زایش) مورد آزمایش قرار گرفتند .روش کار :گاوها بر اساس شکم زایش بلوکبندی شده و بصورت تصادفی به سه
تیمار تقسیمبندی شدند .تیمارها بترتیب در قبل از زایش بهشرح زیر بودند 100)1 :درصد جو بعنوان منبع غله در
کنسانتره (بدون تفاله چغندرقند ،جیره گلوکوژنیک) 75)2 ،درصد جو بعنوان منبع غله (بههمراه  25درصد تفاله چغندرقند،
جیره لیپوژنیک پایین) و  50)3درصد جو بعنوان منبع غله (بههمراه  50درصد تفاله چغندرقند ،جیره لیپوژنیک باال) که این
درصدها در پس از زایش نیز رعایت شدند .نتایج :خوراک مصرفی و انرژی مصرفی روزانه در قبل و بعد از زایش در
تیمار لیپوژنیک پایین بیشترین بود ( .)P<0/01خوراک مصرفی بر اساس درصد وزن بدن در قبل از زایش با افزایش
سطح تفاله چغندرقند در جیره ها افزایش یافت و در پس از زایش نیز در تیمار لیپوژنیک پایین بیشترین بود ( .)P<0/01در
تیمار لیپوژنیک باال تولید شیر ،درصد و تولید پروتئین شیر کاهش ولی درصد چربی شیر افزایش یافت ( .)P<0/01تولید
الکتوز شیر در تیمار لیپوژنیک باال کمترین بود ( pH .)P<0/05شکمبه در پس از زایش در تیمار گلوکوژنیک پایینترین
بود ( .)P<0/05نتیجهگیری نهایی :باتوجه به نتایج این آزمایش بنظر میرسد با جایگزینی  25درصد تفاله چغندرقند با
جو (جیره لیپوژنیک پایین) در جیرههای دوره انتقال میتوانیم عملکرد بهتر و سالمت شکمبهای بیشتری در این دوره
داشته باشیم.
واژگان کلیدی :دوره انتقال ،تفاله چغندرقند ،دانه جو ،گلوکوژنیک و لیپوژنیک
مقدمه

خاصی برخوردار است (گرومر  .)1995دوره انتهای

دوره انتقال در گاوهای شیری معموال به  3هفته قبل از

آبستنی و پس از زایش را میتوان به دوره بحرانی برای

زایش تا  3هفته پس از زایش گفته میشود که به دلیل

گاوهای پرتولید تعبیر کرد .این دوره معموال با اختالالت

تغییرات ناگهانی فیزیولوژیکی و متابولیکی از اهمیت

متابولیکی نظیر کبد چرب ،کتوز و اسیدوزیس همراه
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است که علت مهم آن باالنس منفی انرژی می باشد

در این مورد میتوان به احتمال بروز اسیدوز و یا کاهش

(کمیته انجمن تحقیقات ملی امریکا  .)2001در اواخر دوره

خوراک مصرفی اشاره کرد .اسیدوز تحت حاد شکمبهای

آبستنی نیاز جنین به مواد مغذی به طور قابل توجهی

یکی از شایعترین اختالالت متابولیکی در گلههای گاو

افزایش مییابد در حالیکه مصرف خوراک در این دوره

شیری میباشد که با کاهش  pHشکمبهای در محدوده

ممکن است تا بیش از  30درصد کاهش یابد (هایرلی و

 5/2تا  5/6رخ میدهد (گوژو و همکاران  .)2005عالئم

همکاران  .)2004این کاهش مصرف خوراک میتواند

کلینیکی اسیدوز تحت حاد شکمبهای عبارتند از :کاهش

باالنس منفی انرژی را تشدید نماید و ممکن است راندمان

خوراک مصرفی ،کاهش چربی شیر ،التهاب سطح داخلی

گاوهای شیری را برای تحمل این تغییرات فیزیولوژیک

شکمبه ،لنگش ،آبسههای کبدی و درنهایت مرگ

تضعیف نماید .گرومر در سال  1995بیان کرد که

(شاهمرادی و همکاران 1392و پالزیر و همکاران .)2008

همبستگی مثبتی بین خوراک مصرفی در یک روز قبل از

استفاده از سطوح باالی  NFCو یا افزایش ناگهانی آن

زایش با خوراک مصرفی در روز  21وجود دارد.

در جیره و یا عدم حضور بافر کافی در شکمبه سبب

راهکارهای مختلف تغذیهای و مدیریتی برای افزایش

بروز اسیدوز میگردد (شاهمرادی و همکاران  1390و

خوراک مصرفی و جلوگیری از کاهش خوراک مصرفی

گو و همکاران  .)2013راهکار دیگر جهت بهبود باالنس

در دوره قبل از زایش پیشنهاد شده است که میتواند

منفی انرژی در دوره انتقال ،افزایش دادن خوراک

بسرعت خوراک مصرفی را در دوره پس از زایش

مصرفی با استفاده از منابع خوشخوراک با قابلیت

افزایش دهد (ون نگسل و همکاران  2007و ربیعی و

هضمپذیری باال و متعادل کننده  pHشکمبه است .تفاله

همکاران  .)2012افزایش سریع خوراک پس از زایش

چغندر قند حاوی  40درصد  NDFاست که از نظر

میتواند شدت باالنس منفی انرژی را بکاهد و سالمتی و

محتوای فیبر محلول باال (بخصوص مواد پکتیکی)

تولید دام را بهبود دهد .این راهکارهای مدیریتی و

منحصر بفرد میباشد (دن و همکاران .)2007 ،در اثر

تغذیهای در دوره قبل از زایش جهت تحریک خوراک در

تخمیر فیبر محلول نسبت به نشاسته ،میزان کمتری

قبل از زایش و کاهش دادن بسیج چربیهای بدنی

الکتات و پروپیونات در شکمبه تولید میشود (مارونک و

عبارتند از )1 :استفاده از منابع  NDFعلوفهای حجیم در

همکاران  .)1985در اثر تخمیر پکتین در شکمبه استات

جیره برای افزایش حجم محتویات شکمبهای )2 ،افزایش

تولید میشود (استرابل و همکاران  .)1986در

سطح  NFCو یا استفاده از منابع چربی در جیره به

نشخوارکنندگان مواد مغذی لیپوژنیکی از دو منبع مشتق

منظور افزایش سطح انرژی جیره )3 ،استفاده از منابع

میشوند :دسته اول فیبرهایی هستند که در اثر تخمیر

خوراکی خوشخوراک با قابلیت هضم پذیری باال و )4

شکمبهای تولید استات و یا بوتیرات میکنند و دسته دوم

استفاده از افزودنیهای خوراکی پیشساز گلوکز

چربیهای خوراکی و یا چربیهای تجزیه شده از ذخایر

بهمنظور تامین انرژی در دام (دن و همکاران  .)2007این

بدنی میباشند .همچنین مواد مغذی گلوکوژنیک ترکیباتی

راهکارها در شرایط و مطالعات مختلف نتایج متفاوتی

هستند که طی فرایند گلوکونئوژنز تولید گلوکز نموده (که

داشتهاند.

بخش اعظم آن پروپیونات شکمبهای میباشد) و یا

همانطور که گفته شد یکی از راههای بهبود باالنس منفی

نشاستهای است که از تخمیر شکمبهای فرار نموده است

انرژی در دوره انتقال ،افزایش سطح  NFCو یا استفاده

(ون نگسل و همکاران  .)2007cمطالعات نشان داده است

از منابع چربی در جیره به منظور افزایش سطح انرژی

که استفاده از کربوهیدراتهای فیبری غیرعلوفهای (تفاله

جیره میباشد .این راهکار محدودیت هایی نیز دارد که

چغندرقند) سبب بهبود خوراک مصرفی و قابلیت هضم
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شده است ،همچنین با تغییر الگوی تخمیر نیز سبب تعدیل

درصد تفاله چغندر قند) و  50 )3درصد جو (بنههمراه 50

 pHشکمبه میگردد (ولکر و همکاران  .)2003bهدف از

درصد تفاله چغندر قند ،جیره لیپوژنیک باال) تغییر یافتند.

اجرای این آزمایش بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر

(جدول  .)1جیرهها بر اسناس ننرم افنزار جینره نویسنی

قند ( NFCغیر نشاستهای و لیپوژنیک) با دانه جو (NFC

( )CNCPS, 5تنظیم گردید و به صورت جیرههای کنامال

نشاستهای و گلوکوژنیک) در جیره گاوهای هلشتاین بر

مخلوط1مورد تغذیه گاوهنا قنرار گرفنت .در دوره قبنل و

خوراک مصرفی ،عملکرد تولیدی و  pHشکمبهای در

بعد از زایش جیرههنا بنه صنورت ینک وعنده در روز در

دوره انتقال بود.

اختیار گاوها قرار گرفنت .درضنمن طنی دوره آزمایشنی
گاوها دسترسی آزاد به آب داشتند .خوراک مصنرفی بنه

مواد و روشها

صورت روزانه و تولید شیر به صورت یک روز در میان

ایننن آزمننایش در مزرعننه پژوهشننی دانشننگاه صنننعتی

ثبت و ترکیبات شیر به صورت هفتگی ( Milk-O-Scan,

اصفهان و بنا سنه تیمنار و  8مشناهده در هنر تیمنار ،در

)134 BN, Foss Electric, Hillerφd, Denmark

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بنا  24گناو هلشنتاین

مورد آنالیز قنرار گرفتنند .وزن بندن دام هنا بنه صنورت

چننند شننکم زایننش ( 1تننا  3شننکم زایننش ،)2/8±0/07 ،بننا

هفتگی اندازهگیری شد .مایع شکمبه با استفاده از دستگاه

میانگین وزن بدن  735±26کیلوگرم طنی  28روز قبنل از

لولننه معنندی تصننحیح شننده 2در دو نوبننت قبننل و بعنند از

تاریخ احتمالی زایش تا  24روز بعد از زایش انجنام شند.

زایننش صننورت گرفننت (شنناهمرادی و همکنناران .)1388

گاوها بر اساس شنکم زاینش و تولیند شنیر  305روز در

نمونه گیری از گاوها در دوره قبنل از زاینش بنه فاصنله

دوره قبلی بصورت تصادفی به تیمارها اختصناص یافتنه

حدود  10روز ماننده بنه زاینش حندود  4سناعت پنس از

و در جایگاههای انفرادی قرار گرفتند .هفته اول آزمنایش

خوراکدهی صبح صورت گرفت .همچنین نموننهگیری در

به عنوان دوره عادتپنذیری بنه جایگناه بنود .طنی دوره

پننس از زایننش در روز  24و حنندود  4سنناعت پننس از

عادت پنذیری ،داده هنای ثبنت شنده بنرای مناده خشنک

خوراکدهی صورت گرفت .برای رسیدن بنه نموننه هنای

مصرفی و وزن بدن به عنوان کووارییت برای آنالیز داده

مطلوب در هرنوبت نمونهگیری از هر گاو 2 ،الی  3ظنرف

های مربوطه طی دوره آزمایشی در نظر گرفته شندند .از

(جار مخصوص) مایع شنکمبهای جمنع آوری میشند تنا

جو به عنوان غله کنسانتره جیرهها و از تفاله چغندر قنند

پایینترین  pHبدست آید .پس از استخراج منایع شنکمبه

خشننک آسننیاب شننده نیننز بننرای جننایگزینی بننا منبننع

 pHآن بالفاصننله ثبننت گردینند (شنناهمرادی و همکنناران،

نشاستهای (جو) استفاده شد .کنسانتره تیمارهنا بترتینب

 .)1392دادههننا بننا اسننتفاده از نننرم افننزار آمنناری SAS

در قبل از زایش به شرح زیر بودنند 100 )1 :درصند جنو

(نسخهی  ،)9مدل مخنتلط و روینه دادههنای تکنرار شنده

(بدون تفاله چغندر قند ،جیره گلوکوژنیک) 75 )2 ،درصند

مورد آنالیز قرار گرفتند .اثنر تیمنار ،شنکم زاینش ،روز و

جو (بههمراه  25درصد تفاله چغندر قند ،جیره لیپوژنینک

اثر متقابنل تیمنار در روز بنه عننوان اثنر ثابنت و دام بنه

پننایین) و  50 )3درصنند جننو (ب نههمراه  50درصنند تفالننه

عنوان اثر تصادفی در نظر گرفته شدند.

چغندر قند ،جیره لیپوژنیک باال) که این درصندها در پنس
از زایش نیز رعایت شدند ،بطوریکه این تیمارهنا در پنس
از زایش بترتیب به  100 )1درصد جو (بدون تفاله چغندر
قند ،جیره گلوکوژنینک) 75 )2 ،درصند جنو (بنههمراه 25
TMR
Modified Stomach Tube

1
2
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جدول  -1اجزای تشکیل دهنده جیره ها در قبل و بعد از زایش (درصد ماده خشک)
)Table 1- Components of the rations before and after calving (Dry matter percentage
بعد از زایش

قبل از زایش

Before calving

After calving

 % 50تفاله چغندر

 % 25تفاله

 0%تفاله

 % 50تفاله

 % 25تفاله

 0%تفاله

چغندر قند

چغندر قند

چغندرقند

چغندر قند

(گلوکوژنیک)

(لیپوژنیک باال)

(لیپوژنیکپایین)

(گلوکوژنیک)

beet pulp %0

beet pulp %50

25 %beet pulp

beet pulp %0

)(high lipogenic

)(low lipogenic

)(glucogenic

32.7

32.7

سیالژ ذرت

12.3

Corn Silage
یونجه
Alfalfa hay
جو

قند (لیپوژنیک

چغندر قند

باال)

(لیپوژنیکپایین)

beet pulp %50

25 %beet pulp

(high
)lipogenic

(low
)lipogenic

)(glucogenic

24.7

24.7

24.7

32.7

23.7

23.7

23.7

12.3

12.3

19.30

28.95

38.60

19.60

29.40

39.20

19.30

9.65

-

19.60

9.80

-

Barley
تفاله چغندر قند

7. 0

7.0

7.0

6.5

6.5

6.5

Sugar beet pulp
کنجاله سویا

1

1

1

2

2

2

Soybean meal
کنجاله کلزا

0.8

0.8

0.8

2

2

2

Canola meal
کنجاله پنبه دانه

0.8

0.8

0.8

-

-

-

Cotton seed meal
کنجاله گلوتن ذرت

0.8

0.8

0.8

-

-

-

Corn Gluten meal
جوش شیرین

0.8

0.8

0.8

-

-

-

0.25

0.25

0.25

-

-

-

0.25

0.25

0.25

-

-

-

نمک

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

Salt
مکمل ویتامینه

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

-

-

-

4.1

4.1

4.1

1.56

1.59

1.62

1.54

1.56

Chemical composition
1.59
انرژی خالص شیردهی

Sodium
bicarbonate
کربنات کلسیم
Calcium
carbonate
دی کلسیم فسفات
Di-calcium
phosphate

1

Vitamin
supplement
1
مکمل معدنی
Mineral
supplement
2
مکمل آنیونیک
supplement
Anionic
آنالیز شیمیایی
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(مگاکالری درکیلوگرم)

15.10

15.22

15.38

14.12

14.23

14.41

36.88

35.49

33.21

39.69

37.95

36.42

20.52

19.32

18.87

23.33

21.67

20.45

NEl
پروتئین خام
CP
الینننناف نننننامحلول در
شوینده خنثی
NDF
الینننناف نننننامحلول در
شوینده اسیدی
ADF

 1مکمل ویتامینه شامل :ویتامین  Aپوشش دار 1000000 :واحد بین المللی ،ویتامین  360000 :D3واحد بین المللی و ویتامین  15000 :Eواحد بین
المللی و مکمل معدنی شامل :مس 4000 :میلی گرم در کیلوگرم ،روی 16000 :میلی گرم در کیلوگرم ،منگنز 10000 :میلی گرم در کیلوگرم ،کبالت:
 120میلی گرم در کیلوگرم ،آهن 800 :میلی گرم در کیلوگرم ،ید 150 :میلی گرم در کیلوگرم و سلنیوم 80 :میلی گرم در کیلوگرم.
 2مکمل آنیونیک شامل :گوگرد 5 :درصد ،کلر 7/5 :درصد ،کلسیم 23 :درصد و منیزیم 5/5 :درصد.
1

Vitamin Supplement: Vitamin A Covered: 1000000 IU, Vitamin D3: 360000 IU and Vitamin E: 15,000 IU and Mineral
Supplement including: Copper: 4000 mg / kg, Zinc: 16000 mg / kg, Manganese: 10000 mg / kg, cobalt: 120 mg / kg,
iron: 800 mg / kg, iodine: 150 mg / kg and selenium: 80 mg / kg.
Anionic supplements including; sulfur: 5%, chlorine: 7.5%, calcium: 23% and magnesium: 5.5%.

2

نتایج و بحث

باالتر تفاله چغندر قنند در جینره لیپوژنینک بناال ،کناهش

میزان خوراک مصرفی روزانه و همچنین انرژی مصرفی

خوراک مصرفی روزانه مشاهده شد .در این منورد بایند

روزانه در قبل از زایش در تیمارهنای لیپوژنینک افنزایش

به یک خصوصیت منحصر به فرد تفاله چغندر قند اشاره

معننننیداری داشنننت (( )P<0/01شنننکل  1و جننندول .)2

نمود .تفاله چغندر قند ظرفیت نگهداری آب بناالیی نسنبت

مطالعات معدودی صورت گرفته که در آنها تفاله چغنندر

به سایر اقالم خوراکی موجود در جینره دارد ،بهطوریکنه

قند در قبل از زاینش منورد اسنتفاده قنرار گینرد .مینزان

این ماده خوراکی نسنبت بنه غنالت و سنایر محصنوالت

خننوراک مصننرفی روزانننه و همچنننین انننرژی مصننرفی

فرعی کارخانجنات ،ظرفینت بناالتری بنرای نگهنداری آب

روزانه پس از زایشدر تیمار لیپوژنینک پنایین ،بیشنترین

دارد و این خاصیت مشنابه یونجنه و گراسهنا میباشند.

بود ( .)P<0/01باالتر بودن خوراک مصرفی بنا اسنتفاده

این بدان معنی است که تفاله چغندر قند مشنابه برخنی از

از تفاله چغنندر قنند در قبنل و بعند از زاینش بنه عوامنل

علوفهها تواننایی نگهنداری آب بناالیی دارد (رامنانزین و

مختلفی از جمله خوشخوراکی و بهبود خوراک مصنرفی

همکاران  1994و بایلونی و همکاران  .)1998بننابراین بنا

بنا مصنرف تفالننه چغندرقنند در سننطح پنایین جننایگزینی

افزایش سطح تفاله چغنندر قنند در جینره لیپوژنینک بناال،

(کننالرک و همکنناران  1997و ولکننر و همکنناران ،)2003a

میننزان نگهننداری آب (محبننوس شنندن آب) در شننکمبه

جلوگیری از افت  pHشنکمبهای و تعندیل  pHشنکمبه در

افننزایش مییابنند .در نتیجننه افننزایش حجننم محتویننات

پس از زاینش (ولکنر و همکناران  ،)2003bکناهش سنطح

شننکمبهای ،سننبب تحریننک گیرننندههای کششننی دیننواره

نشاستهای جیره (برودریک  )2008بسنتگی دارد .همسنو

شکمبه شده و این مورد احتماال فاکتور اصلی در کناهش

با این نتایج ،کالرک و همکاران ( )1997نشان دادند که بنا

 DMIخواهد بود (ولکر و همکناران ( .)2003aعلنت عندم

جایگزینی  16درصد از دانه ذرت با تفاله چغندر قند حبنه

کناهش مصننرف خننوراک در ایننن جیننره در دوره قبننل از

شده یا تفاله چغندر قنند آسنیاب شنده مصنرف خنوراک

زایش احتماال مربوط به سطح کمتر مصنرف خنوراک در

افزایش یافت .اما در پس از زاینش بنا جنایگزینی سنطوح

ایننن دوره بننود ،کننه مطننابق بننا نتننایج بوئنننو و همکنناران
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شاهمرادي ،علیخانی و ...

( )2002بود .همسو با نتنایج فنوو ولکنر و آلنن ()2003a

نشان دادند که با جایگزینی تفاله چغنندر قنند بنا ذرت تنا
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Daily feed intake, kg

22
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16
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10
8
6
روز نسبت به زایش
Day of calving

شکل  -1خوراک مصرفی روزانه در قبل و بعد از زایش با استفاده از جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک
Figure 1- Daily feed intake before and after calving using glucogenic and lipogenic rations

سطح  12درصد ،خوراک مصرفی در مقایسنه بنا کنتنرل

درصد چربی شیر در تیمار لیپوژنیک باال بود .در مطالعه

تحت تاثیر قرار نگرفت اما با افزایش سطح جنایگزینی تنا

ولکر و همکاران ( )2003aنتایج مشابهی گزارش شند بنه

 24درصد ،خوراک مصرفی به طنور معننی داری کناهش

طوریکننه بننا جننایگزینی تفالننه چغننندر قننند تننا سننطح 12

یافت .همچننین آلنن در سنال  ،2000ارتبناط بنین مینزان

درصد بنا ذرت بنا رطوبنت بناال ،تفناوتی در تولیند شنیر

 NDFجیننره و  DMIدر گاوهننای شننیری را نشننان داده

مشاهده نشد اما با افزایش سطح جایگزینی تا  24درصد،

است .به طوریکه با افزایش محتوای  NDFجینره ،مینزان

تولید شیر به صورت درجنه دوم تماینل بنه کناهش پیندا

خوراک مصرفی کناهش مییابند کنه از اینن نتیجنهگیری

کرد ،که این نتایج با نتنایج بدسنت آمنده در اینن مطالعنه

میتوان برای کاهش خوراک مصرفی در جیره لیپوژنینک

مشابه اسنت .همچننین در مطالعنه محجنوبی و همکناران

باال نیز بهره جست ،بطوریکه با افزایش سنطح جنایگزینی

( )2009با جایگزینی تفاله چغنندر قنند بنا جنو در اواخنر

تفاله چغندر قند ،میزان  NDFجیرهای افنزایش مییابند و

دوره شننیردهی ،تولینند شننیر تحننت تنناثیر تیمارهننا قننرار

نتایج آزمایش ما با نتنایج سنایر محققنین در ینک راسنتا

نگرفت ،اما در تیمارهای حاوی تفالنه چغنندر قنند ،تولیند

میباشد (آلن .)2000

شیر تصحیح شده بر اسناس  3/5درصند چربنی و شنیر

تولید و ترکیبات شیر در جدول  3آمده است .تولیند شنیر

تصحیح شده بر اساس انرژی از نظر عددی بناالتر بنود،

به تبع خوراک مصرفی روزانه تغییر نمنود ،بطوریکنه بنا

که این نتایج با مطالعه فوو نیز مشابه بود .در مطالعنهای

افننزایش خننوراک مصننرفی در تیمارهننای گلوکوژنیننک و

دیگر که توسنط ون نگسنل و همکناران ( )2007صنورت

لیپوژنیک پایین در مقایسه با تیمار لیپوژنینک بناال ،تولیند

گرفنت ،تولینند شنیر مشننابهی بنا اسننتفاده از جینره هننای

شیر باالتر بود ( .)P<0/01همچنین تولیند شنیر تصنحیح

گلوکوژنیک و لیپوژنینک گنزارش شند کنه بنا نتنایج اینن

شده بنر اسناس  4درصند چربنی و همچننین بنر اسناس

آزمایش مطابقت داشت .همچنین با بررسی سنایر مننابع

انرژی بین تیمارها مشابه بود ،که دلیل آن به باالتر بودن

مشخص شده است که تفاله چغندر قنند منیتوانند تولیند
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شننیر مشننابهی را در مقایسننه بننا سننایر منننابع حنناوی

ترکیبات لیپوژنیک بر تولید پروتئین شیر منفی اسنت (ون

کربوهینندرات غیننر الیننافی بنناالتر موجننب شننود (والننک و

نگسننل و همکنناران  .)2005همچنننین پننروتئین شننیر در

همکاران  1990و ولکر و همکاران .)2003a

مطالعه منسفیلد و همکاران ( )1994کاهش یافت .از دالینل

درصد چربی شیر در تیمار لیپوژنیک باال نسبت به سنایر

احتمالی آن میتوان به موارد زیر اشناره کنرد :تغیینر در

تیمارها باالتر بود ( .)P<0/01بنرای اینن افنزایش درصند

روننند تخمیننر و الگننوی اسننیدهای چننرب فننرار (کنناهش

چربی شیر دالیل مختلفنی را منیتنوان برشنمرد .یکنی از

احتمالی پروپیونات) ،از دالینل دیگنر میتنوان بنه کناهش

دالیل این امر میتواند مربوط به افزایش محتنوای الیناف

احتمننالی سنننتز پننروتئین میکروبننی در شننکمبه و کنناهش

مصرفی در تیمارهای حاوی تفاله چغندر قند باشد (بکمن

هضم و جذب پروتئین میکروبی در روده اشاره کنرد .در

و همکاران .)2005 ،چون که افزایش الیاف مصرفی سنبب

مطالعهای که توسط هنال ( )2002صنورت گرفنت نشنان

افننزایش نسننبت اسننتات بننه پروپیونننات ،افننزایش pH

داده شد که به ازای هر مولکول پکتین تخمیر شده نسنبت

شکمبهای و در نهایت هضنم بناالتر فیبنر میگنردد (آلنن

به نشاسته ،تعداد کنربن کمتنری بنرای سناخت پنروتئین

 .)2000در مطالعنننه محجنننوبی و همکننناران ( )2009بنننا

میکروبی در اختیار میکروبهنا قنرار میگینرد و درنتیجنه

جننایگزینی تفالننه چغننندر قننند بننا جننو در اواخننر دوره

سنننتز پننروتئین میکروبننی در جیرههننای حنناوی پکتننین

شیردهی ،درصد و تولید چربنی شنیر بهبنود معننیداری

(موجود در تفاله چغندر قند) در مقایسه با نشاسته (جو)،

یافت .همچنین در مطالعنه ولکنر و همکناران ( )2003aبنا

کمتر است .سایر اجزای شیر نظیر درصند الکتنوز و کنل

جایگزینی تفاله چغندر قند با ذرت با رطوبنت بناال ،تولیند

مواد جامد شیر بین تیمارها مشابه بودند (جدول .)3

چربی شیر بهبود معنیداری یافنت و در مطالعنه معلنم و

 pHشکمبه در تیمار گلوکوژنیک نسبت به سایر تیمارهنا

همکننننناران ( )2004نینننننز اسنننننتفاده از  750گنننننرم

پایین ترین بود که بنه دلینل بناالتر بنودن سنطح  NFCو

کربوهیدراتهای غیر الیافی به صورت روزانه در قبنل از

محتوای نشاستهای جو و همچنین پنایینتر بنودن سنطح

زایش بهبود تولید شنیر و چربنی شنیر گنزارش شند .در

 NDFدر این تیمار قابل توجیه است .در مطالعات مشابه

مطالعه باالرد و همکناران ( )2001نینز اسنتفاده از مکمنل

نیز با باال رفتن محتوای نشاسنتهای جینره ،مینانگین pH

کربوهیدراتهای غیر الیافی در دوره انتقال سنبب بهبنود

کاهش یافت (کمیته انجمن تحقیقنات ملنی امریکنا  2001و

تولید شیر و چربی شیر گردید و نتایج اینن مطالعنات بنا

ولکر و همکاران  .)2003bدر پایان باتوجه بنه نتنایج اینن

نتایج این آزمایش همسو هستند .به طور کلی در بررسنی

آزمننایش بنظننر میرسنند جننایگزینی  25درصنند تفالننه

 23مطالعه توسط ون نگسل و همکاران ( ،)2005مشخص

چغندرقند با جو در جیرههای دوره انتقنال میتواندسنبب

گردید که در  13مطالعه جیرههای لیپوژنیک تناثیر مثبتنی

بهبود سالمت شکمبهای شده و درنهایت خوراک مصرفی

بر تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی داشنتند و در

و عملکرد تولیدی در این دوره بهبود مییابد.

مطالعه حاضر نیز جیره لیپوژنیک تاثیر مثبتنی بنر تولیند
شیر تصحیح شده بر اساس  4درصد چربنی داشنت کنه
این نتیجه نیز با مطالعه فوو همخوانی دارد.
درصد پروتئین شیر در تیمنار لیپوژنینک بناال نسنبت بنه
سایر تیمارهنا ،کناهش معننیداری داشنت ( .)P<0/01بنا
بررسننی یننک مطالعننه مننروری مشننخص شنند کننه تنناثیر
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 تعادل، وزن بدن، تاثیر سطوح مختلف جایگزینی تفاله چغندر قند با جو طی دوره انتقال بر ماده خشک مصرفی-2 جدول
 شکمبهای در گاوهای شیریpH انرژی خالص و
Table 2- Effect of different levels of sugar beet pulp replacement with barley during transition period on dry
matter, body weight, net energy balance, and ruminal pH in dairy cows
1
تیمارها
 تفاله چغندر0%
قند
)(گلوکوژنیک
0 % beet pulp
(glucogenic)

 تفاله چغندرقند25%

 تفاله چغندرقند50%

)(لیپوژنیک پایین

)(لیپوژنیک باال

25 %beet pulp (low
lipogenic)

50 %beet pulp
(high lipogenic)

خطای
استاندارد

P-value2

SEM

قبل از زایش
Before calving
) کیلوگرم/مصرف ماده خشک (روز

13.56a

13.64a

12.49b

0.16

0.01

Dry matter Intake(day / kg)
) وزن بدن%( مصرف ماده خشک

2.01a

1.81b

1.55c

0.03

0.01

746.14

736.42

747.67

6.32

0.41

21.10a

21.27a

19.49b

0.25

0.01

6.13

6.18

6.09

0.06

0.63

) کیلوگرم/مصرف ماده خشک (روز

14.97c

17.22a

15.82b

0.23

0.01

Dry matter Intake(day / kg)
) وزن بدن%( مصرف ماده خشک

2.31b

2.60a

2.38b

0.04

0.01

648.29

665.84

665.9

9.71

0.33

23.53c

27.55a

25.67b

0.38

0.01

-9.38

-7.10

-10.04

1.41

0.30

)ضخامت چربی پشت (میلی متر

23.26

23.24

24.29

0.70

0.60

Back fat thickness (mm)
)مگاکالری/تعادل انرژی خالص (روز

-13.69

-10.54

-12.24

1.10

0.16

5.77b

6.25a

6.02ab

0.11

0.05

Consumption of dry matter (%
body weight)
)وزن بدن (کیلوگرم
Body weight (kg)
انرژی خالص شیردهی مصرفی
)مگاکالری/(روز
NEL consumption (day / Mcal)
pH شکمبه
Rumen pH

بعد از زایش
After calving
3

3

Consumption of dry matter (%
body weight)
)وزن بدن (کیلوگرم
Body weight (kg)
انرژی خالص شیردهی مصرفی
3

)مگاکالری/(روز

NEL consumption (day / Mcal)
4
)%( تغییرات وزن بدن
Body weight changes (%) 4

Net energy balance (day / mcal)
 شکمبهpH
Rumen pH
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 1کنسانتره تیمارها در قبل و بعد از زایش شامل؛  100درصد جو (بدون تفاله ،جیره گلوکوژنیک) 75 ،درصد جو (بههمراه  25درصد تفاله ،جیره
لیپوژنیک پایین) و  50درصد جو (بههمراه  50درصد تفاله ،جیره لیپوژنیک باال)
 2تغییر در مصرف ماده خشک بصورت درصد وزن بدن  19روز قبل تا  1روز قبل از زایش
 3تا  24روز پس از زایش
 4تغییر وزن بدن از روز  1تا  24پس از زایش
( ) b , aدر هرستون میانگینهایی که دارای حروف مشابه نیستند ،اختالف معنی دار دارند.
1

Concentrate of treatments before and after calving, including 100% barley (no pulp, glucogenic diet), 75% barley (with
)25% pulp, low lipogenic diet) and 50% barley (with 50% of the pulp, high lipogenic diet
2
Change in dry matter intake as a percentage of body weight between 19 days before calving and 1 day before calving
3
Up to 24 days after calving
4
Changes in the body weight from day 1 to day 24 after calving
(b, a) meanings that have a significant difference.

جدول  -3تاثیر سطوح مختلف جایگزینی تفاله چغندر قند با جو طی دوره انتقال بر تولید و ترکیبات شیر در گاوهای
شیری
Table 3. Effect of different levels of sugar beet pulp replacement with barley during the transition period on
milk production and composition of dairy cows
1
تیمارها

P-value2

خطای
استاندارد
SEM

 50%تفاله چغندرقند

 25%تفاله چغندرقند

(لیپوژنیک باال)

(لیپوژنیک پایین)

50 %beet pulp
)(high lipogenic

25 %beet pulp
)(low lipogenic

 0%تفاله چغندر
قند
(گلوکوژنیک)
0 % beet pulp
)(glucogenic

0.01

0.45

33.10b

37.68a

36.77a

0.97

1.21

37.46

37.05

37.2

0.19

1.35

35.98

39.25

39.34

0.01

0.13

4.65a

4.02b

4.08b

چربی شیر ()%

0.74

0.06

1.42

1.48

1.49

چربی شیر (روز /کیلوگرم)

0.01

0.05

2.87b

3.13a

3.07a

پروتئین شیر ()%

0.01

0.04

0.92b

1.14a

1.12a

پروتئین شیر (روز /کیلوگرم)

0.13

0.09

4.95

5.21

4.97

0.04

0.08

1.64b

1.93a

1.83ab

الکتوز شیر (روز /کیلوگرم)

0.93

0.14

12.97

12.96

12.90

)Milk lactose (kg / day
کل مواد جامد شیر ()%

تولید شیر (کیلوگرم در روز)

2

)Milk production (kg per day
شننیر تصننحیح شننده بننرای  %4چربننی
(کیلوگرم در روز)
)FCM (kg per day
شنننیر تصنننحیح شنننده بنننرای اننننرژی
(کیلوگرم در روز)
)ECM (kg / day
(Milk fat)%
)Milk fat (day / kg

(Milk Protein)%
)Milk protein (kg / day
الکتوز شیر ()%
(Milk lactose)%

(Total milk solids)%
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4.27

0.16
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0.08

Total milk solids( kg / day)
، درصد تفاله25  درصد جو (بههمراه75 ،) جیره گلوکوژنیک، درصد جو (بدون تفاله100  کنسانتره تیمارها در قبل و بعد از زایش شامل؛1
.) جیره لیپوژنیک باال، درصد تفاله50  درصد جو (بههمراه50 جیره لیپوژنیک پایین) و
. روز پس از زایش24  تا2
. اختالف معنی دار دارند،) در هرستون میانگینهایی که دارای حروف مشابه نیستندb , a(
1

Concentrate of treatments before and after calving, including 100% barley (no pulp, glucogenic diet), 75% barley
(with 25% pulp, low lipogenic diet), and 50% barley (with 50% of the pulp, high lipogenic diet)
2
Up to 24 days after calving
(b, a) meanings that have a significant difference.
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Introduction: Transition period (3 weeks before to 3 weeks after calving) is a critical period for
cows' health and production (Grummer 1995). During the late gestation, nutritional demand of fetus
increases considerably, while feed intake reduces more than 30 percent during the last 3 weeks of
gestation (Sadri et al. 2012). Nutritional strategies are important for preventing the decrease in DMI
during close up period. On the other hand, rapid increase of postpartum DMI could reduce the
severity of negative energy balance, and therefore, improve milk production and health (Poláková et
al. 2010). Grummer (1995) reported a positive correlation between DMI at d 1 prepartum and d 21
postpartum. Several nutritional approaches for the close-up diet have been proposed to stimulate
prepartum DMI and minimize lipid mobilization: 1) use of bulky forage NDF sources into the diet
to increase ruminal fill, 2) increase in dietary fat or NFC content of the diet to increase energy
intake, 3) use of appetitive feeds for increasing in DMI and preventing ruminal acidosis and 4) use
of feed additives that serve as gluconeogenic precursors to increase energy supply (Dann, et al.
2007). These approaches have yielded variable results in research and production settings. Diets
with high levels of NFC are more common, but these diets may lead to acidosis and feed intake
depression (Wang et al. 2013). In addition, readily fermentable carbohydrates (i.e. barley grain),
increase ruminal propionate production and propionate can lead to reduction e in feed intake (Allen.
2009). Beet pulp is a unique feed ingredient containing 40% NDF with highly soluble fiber content
(especially pectic substances) (Dann et al. 2007). There are different results for replacing grains
with dried beet pulp in dairy cows nutrition. Clark and Armentano (1997) reported an increase in
DMI of cows after replacing of shelled corn with dried beet pulp. However, some researchers
demonstrated that dried beet pulp had no effect on cows' milk yield (Mahjubi et al. 2009; Clark and
Armentano 1997). Although, Mahjubi et al. (2009) with replacing 50% of barley grain with beet
pulp reported an increase in milk fat percentage. This study was designed to investigate the effect of
different form of non-fibrous carbohydrates (lipogenic vs. glucogenic) diets on feed intake,
performance, and ruminal pH in transition dairy cows.
Material and methods: All procedures were conducted under protocols approved by the Isfahan
University of Technology (IUT), Laboratory Animal Care Advisory Committee. The experiment
was conducted in Lavark at the Farm Animal Research and Teaching Unit of IUT. Twenty-four
multiparous (1-3 parity) Holstein cows were kept in 9 m2 individual pens from 4 weeks before to 4
weeks after parturition. The animals have free access to feed and fresh water. In this study, pelleted
beet pulp ground by a 2 mm screen was used as a partially replacement for ground barley grain.
Twenty-four multiparous Holstein cows were fed a total mixed ration containing 100% barley as a
grain source of concentrate and no beet pulp (BP0, Glucogenic Diet, GD) and in 2 experimental
rations 25 (BP25, Low Lipogenic Diet, LLD) and 50% (BP50, High Lipogenic Diet, HLD) of
barley grain in the glucogenic diet was replaced by beet pulp, from d 21 before anticipated calving
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to d 24 after calving. The experimental diets were formulated according to Cornell Net
Carbohydrate and Protein System (CNCPS, v. 6.1, Cornell University, Ithaca, NY) for pre and
postpartum periods. Data were analyzed as a block randomized design (parity as blocks). Daily
DMI was determined by subtracting orts from offered TMR and were recorded for individual cows.
After parturition, cows were milked three times daily in a milking parlour, and milk production was
recorded at each milking time. Milk samples were collected weekly from three consecutive milking,
and preserved using potassium dichromate. Milk samples were analyzed for fat, protein, lactose and
total solid by an automated near infra-red spectroscopy analyzer (Milk-O-Scan, 134 BN, Foss
Electric, HillerØd, Denmark). Body weights were measured weekly pre and postpartum (from d -28
to d +25) and the changes in BW were calculated. Postpartum net energy balance (NEB) for each
cow was calculated based on NRC (2001).
Results and discussion: Results showed that during the prepartum period, DMI (kg/d), DMI
(%BW), and energy intake (Mcal/d) were increased by substitution of barley grain with dried beet
pulp (P<0.01); however, the change in DMI as a percentage of BW from d 19 to d 1 before
parturition was not affected by treatments. During postpartum, DMI (kg/d), DMI (%BW), and
energy intake (Mcal/d) increased as a quadratic effect (P<0.01) with the increasing levels of beet
pulp replacement. Body weights, back fat thickness and postpartum calculated net energy balance
were not affected by the treatments. During postpartum, milk yield was the lowest by using HLD
(P<0.01). However, 4% FCM and ECM and total solid of milk were not affected by the treatments.
HLD significantly increased milk fat percentage (P<0.05) and decreased milk protein percentage
(P<0.07) in comparison with the GD and LLD. During postpartum, ruminal pH was the lowest in
GD (P<0.05). Conclusion: Results suggest that using of LLD in periparturient diets increased DMI,
energy intake, milk yield and improved rumen health.
Key words: transition period, beet pulp, barley grain, glucogenic and lipogenic

