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 پیش گفتار
ی درخشان در امر تولید اسابقهیری از دانش تولید بومی حاصل از تالش متخصصین دانشگاهی خود، گبهرهیان کیمیا دانش الوند با بندانششرکت تعاونی 

با  رقابتقابلیفیتی باکی ویتامینی و مواد معدنی، منطبق با استانداردهای ملی و هامکمل ی چربی وهامکملیان همانند انواع بندانشانواع محصوالت 

تحقق اهداف اقتصاد  منظوربهبا اقدامات مختلف در جهت کاهش وابستگی صنعت دام کشور و راهگشایی  همراهانواع محصوالت مشابه خارجی داشته و 

مطالب  ارائهیان فعال در عرصه تولیدات دامی به افزایش سطح دانش در مزارع و بندانشی هاشرکتلزوم توجه به  با توجهمقاومتی تالش نموده است. 

صنعت پرورش گاوشیری کشور،  بردارانبهرهو  افزایش سطح علمی کارشناسان باهدفیانی ساده و کاربردی، این نشریه بابخالصه و  صورتبهعلمی 

 شدهگزارشی هادادهین منابع معتبر علمی و ترتازهماهه به امید خدا منتشر خواهد شد. در تهیه مطالب این نشریه از الکترونیکی در فواصل یک صورتبه

از مجموعه پیش رو،  نظرانصاحبشود. امید است ضمن استفاده یمدر نشریات معتبر و نیز از دستاوردهای بخش تحقیق و توسعه این شرکت استفاده 

 در این نوشتار باشد. شدهارائهساز بهبود کیفی مطالب ینهزمان گرامی های خوانندگیشنهادپ
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 و گاوها در دوره پس از زایشو لزوم توجه به عوامل مختلف مدیریتی و تغذیه ای در گاوهای خشک  نتقالادوره 

 دوره آن از پس و خشکی دوره در آمده وجود به غییراتت

 در تغییر شیردهی، به غیرشیرده دوره از تغییر شامل شیردهی

 ای جیره تغییرات و روزانه برنامه در تغییر اجتماعی، بندی گروه

 مواد برای تقاضا افزایش دوره این تغییرات دیگر از  .باشند می

 در که حالی در باشد می آغوز تولید و جنین رشد برای مغذی

 خون گلوکز کاهش .میبابد کاهش مصرفی خشک ماده دوره این

 عملکرد کاهش و ها نوتروفیل برای کمتر انرژی تامین به منجر

 در  یدهای چرب غیراستریفهاس افزایش عالوه به. گردد می آنها

جزای مختلف سیستم ایمنی ا  عملکرد کاهش سبب دوران این

 .میگردد

ست که بر ا حساسی بسیار دوره شیری گاوهای خشکی دوره

یاد  دام استراحت دورهاز آن به عنوان  نباید خالف تصور رایج

گفت دوره خشکی و دوره پابه  نتواتصور رایج، میکرد. برخالف 

فظ یا ارتقای توان تولیدی و منظور حبه حساس دوره یک، ماه

 و کارشناسان از بسیاریتولیدمثلی گله در آینده است. 

 خشکی دوره در تغذیه مدیریت که کنند می توصیه متخصصان

 کنند می تصور هنوز دیگر برخی اما است اهمیت دارای بسیار

 توجه کمتر، انرژی و پروتئینی نیاز بر عالوه خشک گاوهای که

 . دارند نیازنیز  کمتری

 دوره این با مرتبط رفتاری و فیزیولوژیکی و متابولیکی تغییرات

 متابولیکی از نظر ای بسیار پرالتهاب، دورهبب شده تا این دورهس

 بروز از پیشگیری توانرا میمهمترین ی در این دوره وده و ب

 مناسب توسعه جنین، رشد حمایت متابولیکی، های ناهنجاری

 تولید عملکرد با  همراه شیر تولید کردن بهینه و پستانی، بافت

 .انستد مناسب مثلی

یکی از  خشکی دوره در الغر گاوهای بدنی وضعیت در تغییر

مهمترین فرایندهای مدیریتی مورد توجه در ارتباط با گاوهای 

 بدنی وضعیت با را خشکی دوره گاوها از بسیاریخشک است. 

 دوره که گاوهایی .کنند می شروع( 3.5)مطلوب  مقدار از کمتر

 مستعد بیشتر کنند می آغاز پائین بدنی وضعیت در را یخشک

 وضعیت به  رسیدن. هستند سالمتی اختالالت به ابتالء به

 برای شاخص یک عنوان به آبستنی اواخر در بدنی ذخایر مطلوب

 گاوهایی . است اهمیت دارای بعدی شیردهی در بهینه عملکرد

 قادر ،کنند می آغاز را شیردهی 2.8 از کمتر بدنی وضعیت با که

بوده ن تولید از حمایت برای انرژی قادیر کافیم راهم سازیف به

 .ستنده مثلی تولید عملکرددر  دارای اختالالتی و معموال

تر از در ارتباط با گاوهای خشک با وضعیت بدنی باال هاپژوهش

ی استعداد بیشتر این حیوانات دهندهحد انتظار یا چاق نیز نشان

های متابولیکی مرتبط با لیپولیز و آزادسازی به بروز ناهنجای

کنترل نشده منابع انرژی موجود در بافت چربی هستند. بر 

 های پژوهش سترده در این ارتباط،گ های پژوهش خالف وجود

 . اند کرده تمرکز الغر گاوهای در بدنی وضعیت بهبود بر اندکی

 ذخایر بازسازی ی تأثیر مثبتبرخی مطالعات نشان دهندهایج نت

 در خشکی دوره در پائین بدنی وضعیت با گاوهای در انرژی

 پس متابولیکی های ناهنجاری کاهش و تولید افزایشحمایت از 

ها حاکی از افزایش حال نتیجه اغلب پژوهشست. با اینا زایش از

 توان اهشک و زایش پیرامون دوره درمتابولیکی  اختالالتبروز 

در گاوهای الغری است که در  ی در دوره پس از زایشتولید

منظور افزایش ای بههای تغذیهطی دوره خشکی تحت برنامه

رفته با نزدیکی رفته  وزن و بهبود وضعیت بدنی قرار گرفته اند. 

ها در خصوص فرایند زمان زایش موردانتظار پیچیدگی به

خشک به دلیل افت توان مصرف ماده  ای گاوهاییریت تغذیهمد

خشک و آثار مستقیم تغذیه بیش از حد بر افزایش اندازه جنین 

 مزمان،هد. یاب، افزایش میو افزایش احتمال بروز سخت زایی

درصورت عدم پاسخ  جنین در مغذی مواد برای تقاضا افزایش

آغاز  ببس مواد مغذی دریافتی از طریق خوراک،توسط 

 و ایجاد بدنی ذخایر موبیلیزاسیونزودهنگام تعادل منفی انرژی، 

ولیدی، تولیدمثلی و وضعیت ت عملکرد برای نامطلوبی پیامدهای

 درشود. سالمتی در گاوهای شیری در دوره پس از زایش می

 فراهم، 2تر از ا امتیاز وضعیت بدنی کمب ضعیف بسیار گاوهای

 سبب خشکی دوره در استفاده از غالتبا  انرژی منابع کردن

 همچون مشکالتی بروز خطر ولی گردد می بدنی وضعیت بهبود

 صورت به انرژی کردن فراهم اما. دهد می افزایش را چرب کبد

 هنگام در زیرا. میدهد کاهش را چرب کبد بروز خطر چربی

 عالوه به  .نیست چربی تجمع محل کبد انرژی مثبت توازن

 را جنین برای انرژی تامین چربی باالی درصد با های خوراک

 به دسترسی محدودیت رویان و جنین زیرا کند می محدود

 چربی مصرف که این و دارند کتواسیدها و چرب اسیدهای منابع



 

 

2  

 علمی صلنامهف

 بنیان کیمیا دانش الوندشرکت دانش

 مدوشماره  -سال اول

 www.persiafat.ir 1395 اسفندماه

 کاهش و اکسیداسیون افزایش به منجر خشک گاوهای در

                                                         .                                                                                                                            گردد می کبد در چرب اسیدهای استریفیکاسیون

در دوره  یچرب مصرف اند کهمختلف بر این عقیدهحققین م

 چربی، بافت از چربی موبیلیزاسیون کاهش با واندتانتقال می

 تری سنتز برای چرب اسیدهای سازهای پیش کمبود تعدیل

 سنتز برای گلوکز در جویی صرفه  و پستان بافت در گلیسرید

 کاهشعالوه بر ،   NADPH محدودیت دلیل به چرب اسیدهای

، تأثیر مثبتی بر عملکرد تولیدمثلی و کتوز و چرب کبد بروز

این میان باید به ایمنی در دوره تولیدمثلی خواهد داشت. در 

تفاوت منابع مختلف چربی از نظر مقادیر اسیدهای چرب 

مختلف و لزوم توجه به تأمین اسیدهای چرب غیراشباع ضروری 

از مصرف مقادیر باالی اسیدهای چرب با توان ایجاد  و اجتناب

 التهاب تأکید نمود. 

 نپروتئی ذخایر تجدید با خشکی دوره در عبوری پروتئین تامین

 یپژوهش نتایج. گردد می شیر ترکیبات و تولید بهبود سبب دنب

 دوره در عبوری پروتئین و چربی مصرف بررسی منظور به که

 عبوری پروتئین و چربی مصرف داد نشان گرفت صورت خشکی

 در تاخیر و بدن پروتئین و چربی ذخایر بازسازی افزایش سبب

 از پیش مصرفی خشک ماده. گردد می بدن بافت موبیلیزاسیون

 پروتئین همراه به باال چربی با جیره که گاوهایی در زایش

 افتهی افزایش بالغ گاوهای در ویژه به بودند کرده دریافت عبوری

 . بود

 خشک ماده در تفاوت به توجه با که است این توجه قابل نکته

 تر جوان شیری گاوهای تغذیه به باید خشکی دوره در مصرفی

 وازنت و تراکم لحاظ از باید گروه این جیره و کرد بیشتری توجه

 گیرند.  قرار توجه مورد مغذی مواد

 توازن عدم علت بهگاوها در دوره انتقال طور که اشاره شد، مانه

 پروتئین چربی، شامل بدن ذخایر دام، نیاز و مصرفی خشک ماده

 و مستقیم شیر،اکسیداسیون تولید برای را گلیکوژن و

ه تأمین توجه ببنابراین  .میکنند موبیلیزه کبد در گلوکونئوژنز

تواند اسیدهای آمینه محدودکننده در دوره بعد از زایش می

ی اهمیت بسیار زیادی در حفظ توان تولید، حفظ سیستم ایمن

 از بخشیهای تولیدمثلی داشته باشد. و حمایت از فعالیت

 برای اسیدآمینه عنوان به شده از ذخایر بدنیزادآ پروتئین

توان تصور ده قرار گرفته و میورد استفام دکبدر  گلوکونئوژنز

 عادلت دوره طول در گلوکز منبع عنوان بهها ماهیچه نمود که

  گیرند. ورد استفاده قرار میم انرژی منفی

 ینمتیون کمبودمبنی بر تأثیر منفی هایی بر این گزارشالوه ع

 با های لیپوپروتئین)  VLDL سنتزبر  نشخوارکنندگان، در

-یدرنتیجه افزایش ابتالی دام به ناهنجارو  (کم خیلی چگالی

ه کست ها حاکی از این ازارشگتأثیرگذار است. تابولیکی های م

 B آپوپروتئین سنتز در مهمی نقش استفاده از مکمل متیونین

 و VLDL تشکیل دردارد که این مواد  کولین فسفاتیدیل و

 میت بسیار زیادی دارند.اه کبد از چربیروج خ

 هفته دو در سرم متیونین غلظت افزایش هایی مبنی برزارشگ 

 شکمبه از شده محافظت متیونین تغذیه با یشزا از پس اول ی

 سنتز در متیونین باتوجه به نقش مهمبنابراین  .جود داردو

 به تائورین و گلوتاتین تولید کبدی،VLDL نتزس ،پروتئین

-یم متیل های گروه تهیه ولی سلو داخل اکسیدان آنتی عنوان

 در گاوها تغذیه در ضروری مغذی ماده یک را متیونینتوان 

 ، بهبودمتابولیک فرآیندهای افزایشمنظور هب انتقال، دوره

 و التهاب ، کاهش میزاناکسیداتیو وضعیتبهبود  کبد، عملکرد

 انست.د انتقال دوره در گاوها استقامت افزایش

نیاز از مواد معدنی کم ویژه به تغذیه مواد معدنی اعمتوجه 

همانند روی، کروم و منگنز به دلیل نقش آنها در متابولیسم 

انرژی و مواد معدنی پرمصرفی چون کلسیم به دلیل افزایش نیاز 

همزمان با آغاز فرایند تولید آغوز و شیر و  به این مواد

وابستکیگی بسیاری از اعمال حیاتی همانند انقباض عضالنی و 

تواند اهمیت بسیار ان مین دورانتقال پیام های عصبی در ای

 عضالت انقباض برای خون کلسیم سطحزیادی داشته باشد. 

 نقش سرپستانک و پستانی غدد گوارش، دستگاه رحم، صاف

 کلسیم سطح تعیین و مصرفی کلسیم قرص. دارد کلیدی

 دارای کلسیم منبع به توجه با مصرفی های بلوس از دریافتی

 تامین کلسیم بر عالوه میتوانند ها بلوس. است ویژه اهمیت

 . باشند مهم مغدی مواد سایر کننده
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ای مرتبط با بهبود کارایی تولیدمثلی در گاوهای شیریلیستی از جنبه های تغذیه چک

تولیدمثلی در گله های شیری را می توان آرزوی بهبود کارایی 

-های بزرگ گاو شیری دانست. با ایناغلب مدیران و مالکان گله

مدریت جنبه های حال، دستیابی به چنین هدفی مستلزم 

برنامه های  تغذیه ای گله است.مختلفی از جمله برنامه های 

ی خشکی، دوره انتقال و دوره تغذیه ای در طول دوره

تولیدمثلی، مهمترین جنبه های تغذیه ای موثر بر برنامه های 

باوجود استراتژی هایی همانند  تولیدمثلی گله های شیری است.

روز ابتدای پس از زایش برای تلقیح به عنوان  60پوشی از چشم

بهترین نتیجه در ارتباط با برنامه های ر اختیاری، دوره انتظا

 تولیدمثلی مستلزم تغذیه هدفمند قبل و پس از این دوره است.

 تعادل انرژی؛ مهمترین عامل تغذیه ای موثر بر تولیدمثل

تعادل انرژی را می توان یکی از موثرترین عوامل بر تولیدمثل 

هفته  دانست. کاهش میزان ماده خشک مصرفی از حدود یک

مانده به زایش، سرآغاز پدیداری وضعیتی به اسم تعادل منفی 

انرژی است. مهمترین اهداف استراتژی های تغذیه ای کنونی را 

می توان کمینه نمودن افت ماده خشک مصرفی در دوره قبل 

از زایش به منظور به حداقل رساندن میزان و وسعت تعادل 

-به واسطه س از زایشمنفی انرژی دانست. تعادل منفی انرژی پ

ی افت مصرف ماده خشک و افزایش میزان تولید شیر، تحت 

گیرد. پایداری تأثیر جیره غذایی مصرفی در دوره انتقال قرار می

در میزان ماده خشک مصرفی در دوره قبل از زایش، و تالش در 

را در دوره پس از زایش،  جهت افزایش میزان خوراک مصرفی

در حداقل نمودن مشکالت متابولیکی می توان عاملی کلیدی 

هدف تغذیه ای پس از زایش و درنهایت تعادل انرژی دانست. 

ه امتیاز وضعیت بدنی زیر در گاوهای دوره انتقال، دستیابی ب

در طی دوره خشکی و عدم کاهش آن بیش از یک واحد  5/3

به یادسپاری این امر مهم است در اوایل دوره شیردهی است. 

در گذاری کننده آخرین فولیکول تخمک یفرایند توسعه که

روز قبل از  14طی دوره انتظار اختیاری پس از زایش، حدود 

گذاری کننده منجر به تلقیح زایش آغاز شده و فولیکول تخمک

در دوره تولیدمثلی فرایند توسعه را در دوره تعادل منفی انرژی 

بنابراین تصور این  د.نمایبالفاصله قبل و پس از زایش آغاز می

نکته که طول مدت و شدت تعادل منفی انرژی قادر به 

تأثیرگذاری بر قابلیت باروری تخمک آزاد شده است، دور از 

توان تأثیرگذارترین ذهن نیست. بنابراین دو عامل کلیدی را می

عوامل در دستیابی به کارایی تولیدمثلی مناسب دانست که 

های تغذیه ای گاوهای دوره انتقال با  عبارتند از مدیریت برنامه

هدف حفظ توان مصرف ماده خشک در دوره قبل از زایش و 

های افزایش آن در دوره پس از زایش و حداقل نمودن ناهنجاری

 متابولیکی.

 استفاده از مکمل های چربی

طی سالیان اخیر تأکید زیادی بر تغذیه مکمل های اسیدهای 

منظور بهبود کارایی تولیدمثلی  به چرب ویژه طی دوره انتقال

وجود دارد. باوجود غلظت انرژی بسیار باال در منابع مختلف 

ها بر بر اسیدهای چرب ویژه و اثرات آنچربی، تأکید اساسی 

های تولیدمثلی است. تأکید زیادی بر استفاده از عملکرد اندام

منابع تغذیه ای اسیدلینولئیک در جیره گاوهای دوره انتقال در 

با این ایده وجود دارد که این    دوره قبل و پس از زایش

اسیدچرب عاملی ضروری برای سنتز پروستاگالندین به عنوان 

عاملی موثر در فرایند بازگشت رحمی پس از زایش است. 

های غنی از لینولئیک اسید و سایر چندین منبع تجاری از چربی

وان دانه تحال میاسیدهای چرب ضروری وجود دارد. با این

ن کامل سویا و تخم پنبه را از مهمترین منابع خوراکی ای

اسیدچرب دانست. در مقابل چالش اساسی در دوره تولیدمثلی، 

زنجیربلند  3-تأمین مقادیر کافی اسیدهای چرب غیراشباع امگا

همانند ایکوزاپنانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید، با هدف 

جسم زرد و در نتیجه حفظ کمک به افزایش زمان ماندگاری 

آبستنی است. منابع تجاری داخلی ئ خارجی در این ارتباط 

حال، باتوجه به غیراشباع بودن اسیدهای با اینوجود دارند. 

 چرب ضروری، استفاده از منابع محافظت شده شکمبه ای با

ایجاد اختالل در هدف افزایش عبور از شکمبه و جلوگیری از 

 هضم الیاف، ضروری است.ای در عملکرد شکمبه

 تغذیه پروتئین

های مهمترین راهبرد تغذیه ای در ارتباط با تأثیر استراتژی

تغذیه ای بر تولیدمثل، را می توان اجتناب از مصرف مقادیر 

بیش از اندازه پروتئین بخصوص پروتئین قابل تجزیه در جیره 

ای شیر و پالسما را می توان مقادیر نیتروژن اورهدانست. 

گیری در ارزیابی وضعیت مهمترین فراسنجه های قابل اندازه
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در این میان اجتناب تغذیه پروتئین در گاوهای شیری دانست. 

از افزایش مقادیر نیتروژن اوره ای پالسما و شیر به ترتیب به 

را می توان عاملی کلیدی در پیشگیری از آثار  18و  20بیش از 

حال، تروژن آمونیاکی و اوره بر تولیدمثل دانست. با اینسو نی

-گرم بر دسیمیلی 10-14رسیدن به مقادیر نیتروژن اوره ای 

لیتر باهدف بهینه نمودن قیمت تمام شده جیره و کاهش دفع 

نیتروژن به محیط را هدف عموده برنامه های تغذیه پروتئین 

بر نفع بالقوه کاهش هایی مبنی عالوه بر این گزارشدانسته اند. 

گرم در دسی لیتر با کاهش سطوح میلی 8این مقادیر به 

پروتئین خام جیره و تنظیم جیره با هدف تأمین اسیدهای آمینه 

اصلی کاهش های مختلفی به عنوان عوامل مکانیسموجود دارد. 

کارایی تولیدمثلی همزمان با افزایش مقادیر نیتروژن اوره ای 

ست که در این میان می توان به اثرات سمی پالسما عنوان شده ا

و مضر افزایش مقادیر پالسمایی آمونیاک و اوره بر اسپرم،  

تخمک و سلول تخم حاصل از لقاح و آثار منفی این مواد بر 

به گیرنده های تخمدانی و در نتیجه کاهش  LHقابلیت اتصال 

و در نتیجه عدم امکان ادامه  مقادیر پالسمایی پروژسترون

 ستنی و یا افزایش بالقوه امکان مرک جنینی، اشاره نمود. آب
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یدپر تولدر جیره گاوهای شیری  یازنکمکاربردی در ارتباط با تأمین موادمعدنی  هاییهتوص

 .... ادامه

در کنار توجه  یازنکمتأمین نیاز گاوهای شیری به مواد معدنی 

به سایر عوامل مربوط به خوراک، عوامل مدیریتی و ... نقشی 

کلیدی در تأمین سالمت دام و فراهم نمودن امکان دستیابی به 

تأمین مقادیر بیش  حالینباا. نمایدیمسطوح باالی تولید، ایفا 

خوراک، قادر  هایینههز یشبرافزااین ترکیبات عالوه  یازحد ناز 

ثیر منفی تولید و سالمتی است. هدف اصلی این به ایجاد تأ

در  یازنکمتأمین مواد معدنی  منظوربهراهکارهایی  ارائهنوشتار 

  است. هاآن یازموردنجیره گاوهای شیری و مروری بر مقادیر 

 

 معدنی مواد تامین
 

 در مغذی مواد احتیاجات نشریه در تغییرات مهمترین از یکی

معدنی، تغییر نوع بیان  مواد به نیازدر ارتباط با  2001 سال

 کل جای به شده جذب معدنی مواد از استفاده احتیاجات و 

 تفاوت توانحال، میبا ایناست. نیاز مورد میزان معدنی مواد

 مختلف منابع در معدنی مواد جذب قابل مقادیر های موجود در

 تامین و جذب قابل معدنی مواد مقادیر از استفاده معدنی مواد

 در زیادی های. محدودیتاست هایی محدودیت دارای نیازها

 وجود معدنی مواد از برخی جذب قابلیت گیری اندازه با ارتباط

 بوده کم بسیار حقیقی مقادیر با ارتباط ها داده این بر عالوه دارد

 مقادیر برآورد واقع در استفاده مورد اعداد و مقادیر از بسیاری و

 معدنی مواد از بسیاری جذب قابلیت مقادیر . اینمیباشند واقعی

 عوامل از بسیاری و حیوان فیزیولوژیکی وضعیت تأثیر تحت

 و مشخص موارد این از بسیاری که گیرند می قرار غذایی جیره

، کمیاب معدنی مواد از بسیاری با ارتباط باشندنمی شده تعیین

 این اینکه خاطر به و هبود کوچک بسیار جذبی ضریب مقادیر

 جیره طریق از نیاز مورد معدنی مواد مقدار تعیین برای ضریب

 بسیاراثر  تواندمی کوچک عددی تغییرات رود،کار میبه غذایی

 موادند. باش داشته معدنی مواد نیاز مورد مقادیر بر شدیدی

 مهمی بسیار نقش تواندمی غذایی جیره پایه اجزای در معدنی

 ارتباط . درنماید ایفا معدنی مواد به دام نیاز از بخشی تامین در

 اندازه های روش ای تغذیه نظر از مهم معدنی مواد از بسیاری با

 قبول قابل هزینهبا  تجاری و صنعتی مقیاس در یمناسب گیری

 صحیح برداری نمونه توان گفت،می ارتباط این در. دارند وجود

 آنالیز های روش از استفاده با خوراک ارزیابیو  استانداردو 

 آهن ،پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم صحیح مقادیر توانندمی شیمیایی

حال، اغلب با این نمایان کنند.   را غذاییی جیره منگنزو 

  مقادیر صحیح ارزیابی توان تجاری سطح درهای فعال آزمایشگاه

 . عالوه بر این، ندارند را خوراکی مواد با ارتباط در کروم و سلنیوم

 آمادهبرداری و نمونه طبیعی فرایند درای ثانویه های آلودگی

توانند در مقادیر گزارش شده که می شودمی ایجاد نمونه کردن

مواد معدنی تأثیرگذار باشند. برای مثال در ارتباط با عنصر 

 افزایش سبب تواندمی استیل های آسیاب از استفادهکرومیوم، 

شود. باتوجه به مقادیر اندک  بررسی مورد نمونه کروم غلظت

ها سبب گونه آلودگیاین عنصر در نمونه مورد بررسی ایجاد این

ایجاد اریب بسیار زیاد نسبت به مقادیر حقیقی عناصر مورد 

 از یکی خاک در معدنی مواد میزان این بر عالوهشود. ارزیابی می

 و ها علوفه بر میزان مواد معدنی تاثیرگذار عوامل مهمترین

در کنار عوامل بالقوه ارایه شده در خصوص   .است گیاهان

نیاز در اقالم مشکالت ارزیابی آزمایشگاهی مواد معدنی کم

توان به این نکته نیز اشاره نمود که در بسیاری از خوراکی، می

موارد، مقادیر این مواد فاقد توزیع نرمال در خوراک بوده و 

تواند ا مقادیر گزارش شده میاستفاده از مقادیر میانه در ارتباط ب

  مفیدتر از گزارش مقادیر میانگین باشد.

 

مطلب قابل توجه دیگر در ارتباط با مقادیر مواد معدنی موجود 

در اقالم خوراکی قابلیت دسترسی آنها برای دام است. باوجود 

که اطالعات بسیار دقیقی در این ارتباط وجود ندارد، این

شخوارکنندگان وحشی یا حیوانات تخقیقات با استفاده از ن

دهنده مرتعی که به مکمل مواد معدنی دسترسی ندارند، نشان

تواند نشانی مصرف بوده که میذخیره بافتی انواع مواد معدنی کم

توان از قابلیت جذب و استفاده این ترکیبات باشد. بنابراین می

مصرف موجود نتیجه گرفت که حداقل بخشی از  مواد معدنی کم

 در اقالم خوراکی دارای قابلیت دسترسی برای دام هستند. 

 کم معدنی مواد با ارتباط در حیوان وضعیت ارزیابی
 مصرف
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 معدنی مواد وضعیت ارزیابی با ارتباط در ها شاخص مهمترین

 نیاز حد از بیش مقادیردر خصوص مصرف  حیوان در مصرف کم

 . ی دام استسالمت و تولید وضعیت، بررسی نیاز حد از کمتر یا

 

 ادامه دارد....
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در جیره گاوهای شیری هایچرباستفاده از 
تأمین  منظوربهبه انرژی  یدپر تولنیاز بسیار باالی گاوهای شیری 

 یمگا کالر 33)با میانگین  یرش یدتولاحتیاجات نگهداری و 

برابر نیاز یک  26در روز؛ معادل بیش از  انرژی خالص شیردهی

بوده و راهکارهای مختلفی  شدهشناختهانسان بالغ به انرژی( 

باوجود است.  یشنهادشدهپتأمین انرژی موردنیاز  ی ینهدرزم

دارای تراکم انرژی باالتری از  یاکنسانترهاقالم خوراکی  کهینا

حفظ  منظوربه مؤثرهستند، وجود مقادیر کافی الیاف  هاعلوفه

زیادی در  هاییتمحدودفعالیت شکمبه ضروری بوده و لذا 

از نظر حفظ میزان افزایش سهم کنسانتره در جیره غذایی 

وجود دارد. این امر در برخی سالمت دام و میزان چربی شیر 

 هایچربمشهودتر است.  ارد همانند شرایط استرس حرارتیمو

افزایش غلظت انرژی  منظوربه هاینهگز ینترمهمیکی از 

غذایی بوده و دارای غلظت انرژی باالتری نسبت به  هاییرهج

بنابراین امکان افزایش ؛ هستند هاینپروتئو  هایدراتکربوه

 واسطهبه یاشکمبهانرژی جیره بدون ایجاد خطر ایجاد اسیدوز 

به وجود برخی  با توجه استفاده از منابع چربی وجود دارد.

در خصوص امکان کاهش میزان مصرف خوراک با  هاگزارش

مورد در ارتباط با استفاده از  ینترمهم افزودن چربی به جیره،

 ینامصرف خوراک است، در غیر  توان زمانهم، حفظ هایچرب

افزایش غلظت انرژی جیره منجر به افزایش میزان انرژی  صورت

حاکی از کاهش مصرف  هاگزارش دریافتی دام نخواهد شد.

بخصوص منابع  هایچرب ازاندازهیشبخوراک در موارد مصرف 

اسیدهای چرب غیراشباع محافظت نشده در شکمبه است. 

، عوامل مختلفی همانند مرحله تولید شیر، نوع و میزان حالینباا

چربی در جیره پایه، میزان علوفه در جیره، کیفیت علوفه جیره 

در پاسخ دام به منابع افزوده چربی در جیره  تواندیمو نوع آن 

تأثیرگذار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهشکم در چربی متابولیسم

 توجهی قابل تاثیر نشخوارکنندگان شکمبه در چربی متابولیسم

. دارد آنها تولیدی محصوالت چرب اسیدهای ترکیب بر

 باالی غلظت شود می باعث شکمبه در هاچربی متابولیسم

 خوراکی مواد  ترکیب در دوگانه پیوند اشباع غیر چرب اسیدهای

 های وجود به منجر نشخوارکنندگان تغذیه در استفاده مورد

 میکروارگانیسم. شودها نآن تولیدی گوشت و شیر در آن باالی

 ساختار در نیاز مورد چرب اسیدهای سنتز به قادر شکمبه های

 از انرژی آوردن دست به به قادر حال این با .هستند خود

 بی محیط در های معمولفرایند از استفاده با چرب اسیدهای

 منابع از انرژی کسب توان عدم .باشند نمی شکمبه هوازی

 اسیدهای به محدود هوازی بی های محیط در انرژی متراکم

 تولید به قادر اکسیژن به کربن باالی نسبت با مواد .نیست چرب

 برای هوازی بی های محیط سایر و شکمبه در انرژی

 ساختار در موجود هایچربیبرخی از . نیستند هامیکروارگانیسم

 منابع  زنجیر بلند چرب اسیدهای از شکمبه های باکتری

 سنتز به قادر ها باکتری. شوندمی آنها ترکیب وارد خوراکی

 صورت به ترکیبات این و هنبود اشباع غیر چرب اسیدهای

 درصد باقی مانده حاصل سنتز پستانی از مواد پیش ساز تولیدی در شکمبه است. 50درصد چربی شیر از طریق چربی پیش ساخته جیره غذایی و  50حدود 
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. شوندمی آنها های چربی ترکیب خوراکی وارد منابع از مستقیم

 و اشباع غیر چرب اسیدهای بیشتری مقادیر دارای پروتوزوا

 باکتری به نسبت روژناسیونهیدوبی فرآیند واسط حد محصوالت

 دلیل به امر این دارند عقیده محققین از برخی ها هستند.

 چرب اسیدهای زوآپرتوپروتوزوآ بوده و  توسط ها باکتری مصرف

 کرده دریافت ها هاباکتری مصرف واسطه به را مزدوج لینولئیک

مربوط  چرب اسیدهای این جریان از مهمی بخش نتیجه در و

 چرب اسیدهای مقادیر در زیاد تفاوت هرحال به به پروتوزوآست.

 دهندهنشان شکمبه محتوای و خوراک ترکیب در اشباع غیر

 با ارتباط در ای شکمبه بیوهیدروژناسیون فرآیند باالی وسعت

، گلیسیریدها تری. باشدمی اشباع غیر چرب اسیدهای

 جیره چربی اجزای مهمترین لیپیدها گاالکتو و فسفولیپیدها

 میکروارگانیسم توسط شکمبه در ها چربی .هستند غذایی های

 و لیپولیز اسم به فرآیندهای توسط شکمبه های

 کلی حالت در .شود می اساسی تغییرات دچار بیوهیدروژناسیون

 انجام باالیی بسیار سرعت با غذایی جیره هایچربی لیپولیز

 های میکروارگانیسم از گروه مهمترین هاباکتری و میشود

 دین بر عالوه .هستند لیپولیز فرآیند عمده مسئول و شکمبه

 هیدرولیز متعاقب. دارد نقش هم گیاهی منشا از هایپاس

 اسیدهای ایزومریزاسیون فرایند با اشباع غیر چرب اسیدهای

 و بیوهیدروژناسیون شده فرآیند وارد ،ترانس به سیس چربی

 هیدرولیز. شوندمیتبدیل  اشباع چرب اسیدهای به درنهایت

 چرب اسیدهای تولید میکروبی لیپاز توسط گلیسرول آسیل تری

 های میکروارگانیسم توسط گلیسیرین .کنندمی گلیسرول و آزاد

 پروپیونات .کنندمی پروپیونات تولید و شده متابولیزه شکمبه

 و هامویرگ داخله به شکمبه یهدیوار طریق از جذب با تولیدی

 ها چربی انواع سایر هیدرولیز. شودمی کبد وارد نهایت در

 آزادسازی بر عالوه لیپیدهاگاالکتو و گلیکولیپیدها همانند

 مدرس توسط که شودمی کاالکتوز آزادسازی سبب گلیسیرید

 .شودمی فرار چرب اسیدهای انواع تولیدتخمیر سبب  فرآیند

 اشاره مورد موارد بر عالوه لیپیدها و گلیکولیپیدها هیدرولیز

 .کنندمی آزاد شکمبه محیط در هم را آزاد چرب اسیدهای

 تحت کامل صورت به شکمبه محیط در آزاد چرب اسیدهای

 مین اشباع چرب اسیدهایبه  تبدیل بیوهیدروژناسیون فرایند

 در که شده منتشر یمقاله 25 از مروری آنالیز یک در شوند. 

 یا دوازده جریان و مصرف مقادیر به مربوط های داده برگیرنده

 خطی رابطه که ه شدداد نشان بود اشباع غیر چرب اسیدهای

 فرآیند ازفرار  مقدار و مصرفی چرب اسیدهای مقدار بین

 مقادیر میانگین .دارد وجود شکمبه در هیدروژناسیون

 آلفا و اوریک اسید با ارتباط در ایبیوهیدروژناسیون شکمبه

 حال این با است شده گزارش درصد 86 حدود اسید لینولنیک

 82 حدود و ترپایین مقداری لینولئیک اسید برای مقدار این

 هاداده این .است شده گزارش شکمبه به ورودی مقادیر درصد

 از بیشتر لینولنیک آلفا اسید که هستند این کننده پیشنهاد

 مطالعات. میگیرد قرار بیوهیدروژناسیون مورد اسید لینولئیک

 غیر چرب اسیدهای دهیخوراک مقادیر افزایش دهدمی نشان

 این با .میشود باریک روده در آنها فراهمی افزایش سبب اشباع

 یواسطه به غذایی اشباع غیر چرب اسیدهای از ستفاده، احال

 محدودیت دارای حزب و تخمیر فرایند بر آنها نامطلوب اثرات

 غیر چرب اسیدهای ایمیزان فراهمی جیره بر عالوه. ستا هایی

 pH همانند دیگری عوامل تأثیر تحت تواندمی فرایند ،اشباع

 یا ها اسانس از استفاده یا و ترقیق نرخ افزایش ،شکمبه پایین

 قرار غذایی جیره در یونوفرها همانند بیوتیکی آنتی ترکیبات

 در بافرها انواع از استفاده با ارتباط در دیگر مطلب مهم .بگیرد

 سبب هاگزارش از برخی در هابافراست. استفاده از  غذایی جیره

 ورودی به دوازدهه شده اشباع غیر چرب اسیدهای مقدار افزایش

 .است

 شیری گاوهای جیره در چربی تغذیه با ارتباط در هایی توصیه

 درصد اساس بر غذایی جیره در چربی کل مطلق مقدار حداکثر

 چربی مقدار اساس این بر .باشد درصد ۷برابر  بایدخشک  ماده

 خواهد روز در ه درصدس حداکثر شیری گاوهای روزانه جیره در

 جیره در شکمبه در فعال های چربی میزان است الزم. بود

 .شود محدود روزدو درصد در  حدودبه  غذایی شیری گاوهای

 های دانه بعمن از غذایی جیره چربی درصد 3 از بیش نباید

 زیاد مقادیر وجود از .باشد مایع چربی و تقطیری غالت، روغنی

 بر عالوه .نمایید اجتناب غذایی جیره در اشباع غیر های چربی

 ماده درصد نیم و هفت از بیش نباید غذایی جیره چربی که این

 سوم یک گفت توان می بنابراین ،باشد غذایی جیره خشک

 بعدی سوم یک ،پایه ییرهج اجرای طریق از غذایی جیره چربی

 از بایدو سایر موارد نیاز  شکمبه فعال چربی منابع از تواندمی

 محافظت چربی منابع و شکمبه فعال غیر چربی منابع طریق

  .باشدبه شکم در شده
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 به ویژه چربی اسیدهای مصرف مقدار در نظر مورد انرژیمیزان 

 در عامل مهمترین توانمی را ضروری چرب اسیدهای خصوص

 غذایی جیره در چربی مختلف منابع از استفاده مقدار تعیین

 علوفه از استفاده ،غذایی اجزای سایر به توجه بر عالوهست. دان

 در یمهم املع دتوانمی مرغوب یعلوفه یا پایین کیفیت با

از مقادیر استفاده  اشد.ب استفاده مورد چربی مکمل مقدار تعیین

 سبب تواندمی محافظت شدهغیر منابع از ویژه به چربی باالی

 کاهش، ایتغذیه کارایی ،شکمبه در پذیری گوارشکاهش 

 سبب نهایت در و شیر چربی کاهش، مصرفی خوراک میزان

 شود.  سودآوری کاهش

 از استفاده های چربی،در ارتباط با استفاده از مکمل کلی نظریه

 بدون غذایی جیره در چربی مکمل درصد سه تا یک مقادیر

 الگوی اینحال بااست.  شکمبه کارایی ضر درم اثرات ایجاد

 جیره در اشباع غیر چرب اسیدهای میزان و چرب اسیدهای

 در عوامل مهمترین توانمی را غذایی و سطح الیاف جیره غذایی

این بر چربی دانست.  مکملهای از استفاده مناسب میزان تعیین

 جیره چربی مکمل مقدار محاسبه برایای معادلهاساس جنکینز 

 اسیدهای میزانر اساس سطح الیاف جیره غذایی و ب غذایی

 بر .است ادهد پیشنهاد چربیموجود در منبع  اشباع غیر چرب

سطح الیاف برابر  6 برابر غذایی جیره چربی درصد اساس این

لول در شوینده برابر الیاف نامح 4نامحلول در شوینده اسیدی یا 

یره غذایی ج اشباع غیر چرب اسیدهای میزان قسیم برتخنثی 

درصد الیاف نامحلول  32جیره ای با بر این اساس، بافرض  است.

و استفاده از دانه سویای تفت داده شده به در شوینده خنثی، 

توان میدرصد اسید چرب غیراشباع،  85عنوان منبع چربی با 

د ماده خشک جیره چربی از منشا این ماده تأمین درص 5/1

درصدی چربی در دانه سویای تفت  20به محتوای باتوجه نمود. 

درصد ماده  5/۷توان عنوان نمود که استفاده از داده شده، می

 5/1منظور تأمین مقدار خشک جیره از این ماده خوراکی به

 تغذیه در استفاده مورد پایه یرهج درصد چربی موردنیاز است.

همانند  گیاهی منابع ازچربی  درصد 3 تا 2 دارای شیری گاوهای

. بنابراین، ستا روغنی هایدانه کنجاله و تغال دانه ها،علوفه

سبب  گیاهی های مکمل از روغن درصد سه تا یک افزودن

 شد خواهددرصد  5 حدود ره غذایی بهجی چربیافزایش میزان 

 ۷ تا 6 به غذایی جیره چربی ایش غلظتافز. متعاقب این امر، 

 شکمبه در اثر بی منابع از استفاده نیازمند خشک ماده درصد

  .است

منظور تأمین مقادیر بههای ویژه بسیار کمی از چربیمقادیر 

برخی اسیدهای چرب خاص ازجمله اسیدهای چرب ضروری در 

با جیره گاوهای شیری در دوره نزدیک زایش امری رایج است. 

 های گاو غذایی جیره در چربی افزودن با ارتباطحال، در این

 لحاظ را کافی احتیاط ، الزم استزایش از پس بالفاصله شیری

سبب  ای جیره چربی منبع افزودن موارد از برخی در . زیرانمود

 خشک ماده میزان کاهش یواسطهتشدید تعادل منفی انرژی به

 جیره طریق از دریافتی انرژی میزان کاهش نهایت در و مصرفی

 دوره این در مصرفی خشک ماده میزان کاهش. شد خواهد

 ای ذخیره انرژی منابع از استفاده به نیاز افزایش سبب تواندمی

 های ناهنجاری انواع افزایش نهایت در و چربی غالب در

 و انسولین به بافتها حساسیت کاهش و زایش از پس متابولیکی

 مقادیر افزودن حال این با .شود چرب کبد و کتوز نهایت در

میزان به ویژه چرب اسیدهای دارای چربی منابع از کم بسیار

-منظور تأثیرگذاری بر فعالیتبه غذایی جیره درصد یک حدود

. پس از گذار از مراحل اولیه است شده توصیه مثل تولید های

 اساس بر را ها چربی از باالیی مقادیر توان می شیردهی،

 .نمود اضافه غذایی جیره به فوق موارد در شده ارائه راهنمای

 هایجیره در چربی منابع گفت توانمی خالصه طور به نهایت در

 گاو نیاز مورد انرژی ، به نقش خود در تأمین بخشی ازغذایی

 مقدار به چربی منابع انرژیغلظت  .داد خواهند ادامه شیری های

 عوامل. گیرد می قرار منبع آن پذیری گوارش تأثیر تحت زیادی

 چربی منبع فیزیکی و شیمیایی خصوصیات همچون مختلفی

 اسیدهای ترکیب و چرب اسیدهای مصرف میزان ،استفاده مورد

 تأثیر تحت را آن پذیری گوارش توانند می چربی منبع در چرب

 مختلف منابع طریق از انرژی تأمین بودن اقتصادی .دهند قرار

سایر قیمت نسبی ، تحت تأثیر ازجمله منبع چربی انرژی تامین

ربی و ارزش منابع انرژی همانند دانه غالت و امکان استفاده از چ

 به بایدگیرد. ای قرار میآن در مواردی ببه غیر از استفاده تغذیه

 اساس بر باید چربی منبع انتخاب که داشت توجه نکته این

 و استفادهمورد  چرب اسیدهای زایی انرژی ارزش و قیمت

 صورت جیره غذایی اجزای سایر با آن نمودن مخلوطقابلیت 

 . گیرد
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 های اسید تجمع میزان عنوانبا  ، RUFALاسم  بهشاخصی 

 اسیدهای ترکیب ارزیابی منظور به بهشکم درغیراشباع  چرب

 شکمبه متابولیسم بر آنهابینی اثر و پیش غذایی ییرهج چرب

 اسیدهای میزان شاخص این مفهومگیرد. می قرار استفاده مورد

بوده  روز هر در مصرفی خوراک طریق از ورودی اشباعغیر چرب

های از منشأ جیره پایه و مکمل مصرفی چرب هایاسید و تمام

 الگوی به توجه با. گیرندمی قرار محاسبه موردمختلف چربی 

 شیری گاوهای جیره در چربی معمول منابع در چرب اسیدهای

 مورد محاسبه برای لینولنیک اسید، اسید لینولئیک، اولئیک و 

 مورد غذایی ماده از درصد صورت به مقادیر و گرفته قرار استفاده

 منفی اثرات دهنده نشان متعدد تحقیقات. میگیرد قرار ارزیابی

 ایجاد همانند اشباعغیر چرب هایاسیداز  حد از بیشاستفاده 

، شکمبه در کارایی بر منفی اثرات ،تخمیری های ناهنجاری

 بوده شیر چربی افت نهایت در و مصرفی خوراک میزان کاهش

 در پایه غذایی جیره اجزای که شودمی مطرح سوال این. است

 تجمع میزاندر  استفاده مورد چربی های مکمل با مقایسه

 به توجه .دارند چه نقشی شکمبه در اشباع غیر چرب اسیدهای

 مورد غالت و ها علوفه اینکه وجود با که است ضروری نکته این

 اده خشک،م وزن درصد 4-2 حدود پایهجیره  در استفاده

 ، سبب تأمینآنها مصرف باالی مقادیر ،دارند چرب اسیدهای

 اجزای طریق از اسیدهای چرب غیراشباعای مالحظه قابل مقادیر

محاسبه سرانگشتی نشان دهنده یک  شود.پایه جیره غذایی می

 ها و اجزای جیره پایه در تأمینی علوفهدرصد ۷0سهم 

 نظر در عدم . بنابراینهستند روزانهاشباع  غیر چرب اسیدهای

بینی پیش در هایتفاوت ایجاد سبب تواندمی منبع این گرفتن

 پاسخ با مقایسه در چربی های مکمل افزودنبه م دا پاسخ

 شود.  شده مشاهده

 چرب اسیدهای تجمع میزان محاسبه چگونه که است این سوال

 تغذیه مشکالت حل برای راهکاری عنوانتواند بهع میااشبغیر

 منفی تاثیر دهنده نشان تحقیقات .باشد ها جیره در مختلف ای

 تغییر در ،ایشکمبه تخمیر فرایند اشباع درغیر چرب اسیدهای

 در تفاوت دلیلبه شکمبه های میکروارگانیسم جمعیت توزیع

 مقابلدر  سایرین به نسبت باکتری مختلف های گونه حساسیت

گونه توان اینبوده و در نهایت می اشباعغیر چرب اسیدهای

 اشباع غیر چرب اسیدهای از استفادهگیری نمود که نتیجه

 میکروبی جمعیت در تغییر به منجر تواندمی محافظت نشده

همانند  ای تغذیه مشکالت ،هاچربیبر عالوه  .شود شکمبه

 توانندمی نیز سریع تجزیه قابلیت با غالت باالی مقادیر مصرف

 بروز سبب شکمبه های میکروارگانیسم جمعیتی نسبتبا تغییر 

 مدیریتی نظر ازچه آن .شود تولیدی فرایندهای در مشکالتی

 مشکالت آورنده پدیدعوامل  تشخیص توان است، توجه قابل

 .است مزرعه سطح در مختلف

 توان می زیاد بسیار احتمال با و سرانگشتی قانون یک عنوان به

ی اشباع جیرهغیر چرب اسیدهای بیش از حد تجمع گفت

 شیر چربی فتا همانند تولید مشکالت بب ایجادس غذایی

، غذایی چربی اسیدهای افزایشالزم است با بنابراین  .بود خواهد

 ایجاد عوامل تمامی و نموده هاچربی مصرف به بیشتری توجه

 مبه،شک اسیدیته ،چربی مصرف باالی حوسط همانند خطر

 قرار بررسی مورد را استفاده مورد علوفه خصوصیات و نوع ،مقدار

 .داد

 که داشت توجه باید شاخص این از استفاده زیاد اهمیت وجود با

 بینیپیش منظور به آن از تکرارپذیری و استناد قابل مقادیر هنوز

 عنوان به توانمی تنها شاخص این از و ندارد وجود شیر چربی

 استفاده شیر چربی برای آستانه حد یک تعیین برای راهنما یک

 روغنی هایدانه همانند چربی منابع از برخیاین میان، در  .نمود

 پسماند و مختلف هایرآوریف با سویا دانه مانند شده فرآوری

در این ارتباط  پرخطر غذایی منابع توانمی را قطیریت غالت

 ، 5/3موارد افزایش این شاخص به بیش از  ارتباط بادر  دانست.

 این از اشباع غیر چرب اسیدهای از استفاده کاهش مهم مطلب

فظت شده در و محا خطر بی منابع با آنها جایگزینی و منابع

 شکمبه است.

 دارد.... ادامه

 
 


