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

با  ابترققابلیفیتی 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 

ب مطال 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 

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

و، از مجموعه پیش ر 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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 بندی صحیح در گله گاوهای شیریمزایای گروه

یز وجود ها دو استراتژی عمده دیگر نهای شیری امری پذیرفته شده است، در برخی گلهتایی در اغلب گلهبندی ششاستفاده از گروهکه باوجود این

ال، فراهمی حتواند تضمین کننده سالمتی، افزایش تولید و بهبود در شاخص درآند به ازای هزینه خوراک باشد. با اینبندی صحیح میگروه  دارد.

له، های متعدد در گبندی و مدیریت گروهگیری صحیح در ارتباط با گروهمنظور تصمیمامکانات و تحهیزات مناسب، اختصاص زمان کافی به

نیازهایی شتوان پیهای متعدد غذایی را میهای مختلف و استفاده از جیرهمنظور جابجایی حیوانات در بین گروهناسب کارگری بهاختصاص نیروی م

بندی مواردی همچون کاهش بروز های مترتب بر گروهحال، باوجود هزینهبندی دانست. با اینهای مختلف گروهبرای تضمین موفقیت روش

، ظ امتیاز مناسب وضعیت بدنیفد درآمد به ازای هزینه خوراک(، حهای خوراک )بهبومتابولیکی، افزایش تولید شیر، کاهش هزینههای ناهنجاری

همترین مزایای توان از مبهبود کاریی تولیدمثلی، افزایش میزان شیرتولیدی در طول عمر تولیدی و بهینه نمودن فرایند مدیریت شیردوشی را می

 ماید.نبندی را از نظر مزایا و نعایب با هم مقایسه میبندی دانست. جدول زیر شش استراتژی مختلف گروههای مناسب در گروهیاعمال استراتژ

 بندی در گلهمقایسه استراتژی های مختلف گروه

 معایب مزایا

 یک گروه گاوهای خشک و یک گروه شیری
افزایش میزان دفع  (2خوراک؛  شاخص درآمد به ازای واحد هزینهکاهش (1 مدیریت ساده

عدم تناسب و افزایش بیش از حد امتیاز  (3؛ نیتروژن و فسفر از طریق مدفوع
ب شیر؛ و افزایش ابتال به ت عدم قابلیت کنترل هایپوکلسمیا (4؛ وضعیت بدنی

 کاهش تولید شیر گاوها در اولین دوره شیردهی (5

 گروه گاوهای تازه خشک و پا به ماه
 نیاز به امکانات و نیروی کارگزی بیشتر به منظور مدیریت دو گروه گاو خشک های آنیونی و کنترل افت کلسیم خوننمودن امکان استفاده از نمکفراهم 

 گروه گاوهای تازه زا
(امکان افزایش نظارت بر گاوها باتوجه به جمعیت کم در گروه؛ امکان تغذیه 1

فراهم نمودن امکان افزایش خوراک منظور اختصاص گاوها در این دوره به
( امکان اختصاص فضای 4( امکان افزایش تعداد دفعات دوشش؛ 3مصرفی؛ 

های ( امکان استفاده اختصاصی از افزودنی5آخور بیشتر به ازای هر گاو؛ 
 ای از گاوهاقیمت برای گروه ویژهگران

غذیه ت منظور مدیریت وباتوجه به کوچک بودن گروه، اختصاص امکاناتی یه
 دهی صحیح الزامی است.و خوراک

 ماه و تازه زاگروه گاوهای پابه
-( امکان بهره2(امکان پیشگیری از افت کلسیم خون و ابتال به تب شیر؛ 1

 زاالذکر در ارتباط با گروه گاوهای تازهگیری از مزایای فوق
ت یمنظور مدیرهای کوچک امکانات یا نیروی کارگزی کافی بهاحتماال گله

 دو گروه کپکوچک گاوها را نداشته باشند.

 بندی بر اساس دفعات زایشگروه
( افزایش تولید شیر و بهبود 2(کاهش استرس در گاوهای زایش اول؛ 1

 وضعیت سالمتی گاو
 بدون معایب

 بندی بر اساس میزان شیر تولیدیگروه
علوفه و ( امکان اختصاص 2(افزایش میزان درآمد به ازای هزینه خوراک؛ 1

( مدیریت بهتر امتیاز 3اقالم خوراکی با کیفیت پایین به گروه های کم تولید؛ 
 وضعیت بدنی

(لزوم تهیه چندین نوع خوراک و افزایش هزینه و خطر اشتباه از طرف 1
منظور جابحایی دام از ( افزایش میزان نیروی کار و مدیریت به2اپراتور؛ 

( افت تولید شیر همزمان 3شیر تولیدی؛ بهاربندها بر اساس تغییر در میزان 
 با انتقال گاو از یک بهاربند به بهاریند دیگر
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یابی ستمنظور دحال بهتوان به سادگی با جابجایی و قراردادن حیوانات مسابه در یک بهاربند بدست آورد. با اینبندی را میبرخی از مزایای گروه

ین گله هایی که بحال باتوجه به تفاوتهای اختصاصی برای هر گروه از آنهاست. بااینو فراهمی جیرهبندی حیوانات به سایر مزایا مستلزم گروه

توان استراتژی یکسانی را برای تمامی گله ها بندی وجود دارد، نمیهای مختلف از نظر جمعیت دام و امکانات مختلف مورداستفاده در فرایند گروه

های موجود، نوع بستر مورداستفاده، فضای موجود آخور و وضعیت، تعداد و اندازه حایگاه درنظر گرفت. در این میان الزم است

 های ضروریها، نوع سیستم تهویه و خنک کردن گاوها و مسیر عبور و مرور گاوها به شیردوشی و سایر مکانآبخوری

ا مورد توجه هبندی و تعداد گروهدرخصوص نحوه گروهگیری را قبل از تصمیمهمانند بیمارستان، زایشگاه و جایگاه ویژه قبل از زایش 

ی گروه خاصی از حیوانات را ت=نداشته باشد، در قرار داد. مطلب قابل توجه این است که اگر حایگاهی شرایط الزم برای تأمین نیازهای ویژه

داشت. عالوه بر این امکان بدتر شدن شرایط در اثر  بندی راتوان انتظار بهبود شرایط در اثر اعمال فرایندهای مربوط به گروهصورت نمیاین

 های غیراستاندارد نیز وجود دارد.بندی با جایگاهگروه

مطلب توجه نمود  حال باید به اینهای آنیونی قادر به بهبود شرایط در ارتباطبا هایپوکلسمیا و شیوع تب شیر در گله هستند. با ایناستفاده از نمک

توانند سبب افزایش خطر برخی موارد و کاهش میزان دهی میهای آنیونی غالوه بر افزایش هزینه خوراکهای حاوی نمککه استفاده از جیره

ا هخوراکی این ترکیبات و درنهایت افزایش خطر بروز کتوزیس و کبدچرب شود. این موارد در ارتباط با تلیسهخوراک مصرفی در اثر عدم خوش

ای هدف ههای آنیونی در جیره، کاربرد این ترکیبات در  گروهشیر، استفاده از نمکتوجه به اهمیت پیشگیری از تبدارای اهمیت بیشتری است. با

های کهای حاوی نمبر بودن بسیار موردتوجه است. باتوجه به موارد مذکور استفاده از جیرهبه شرط رعایت تمامی موارد مرتبط با آن، باوجود هزینه

رای جادادن ماه( بای دربردارنده گروه گاوهای قبل از زایش )پابهبندی ویژههای قبل از زایش مستلزم استفاده از سیستم گروهآنیونی در جیره گاو

گاوهای سه هفته مانده به زایش و یک گروه گاوهای خشک از ابتدای خشکی تا سه هفته مانده به زایش است که جیره فاقد ترمیبات اسیدی 

های ههای آنیونی را نیز داشته باشد. هزینها تا زمان زایش بدون استفاده از جیرهد. این جایگاه باید امکان نگهداری تلیسهنماینکننده مصرف می

سازی مقادیر کمتر خوراک و جابجایی گاوها بین منظور تهیه و آمادههای کارگری بهتوان به افزایش هزینهمازاد همراه با این سیستم را می

های رههای آنیونی در حیمنظور ارزیابی اثر افزودن نمکهای کارگری تحقیق بهمنظور اجتناب از افزایش هزینهختلف نسبت داد. بهبهاربندهای م

گاوهای خشک بالفاصله پس از خشک کردن تا زمان زایش امجام شده و تأثیر منفی بر وضعیت سالمتس و متابولیکی گاوها مشاهده نشده است. 

د ها، باید به این مطلب نیز توجه نموهای آنیونی در تلیسهوه بر عدم وحود اطالعاتی در ارتباط با امکان مصرف طوالنی مدت نمکحال، عالبا این

های مربوط به تأمین مکمل مواد معدنی و ویتامینی حیره های آنیونیک در جیره سبب افزایش دو برابری هزینهکه افزایش زمان مصرف مکمل

 شود.می

 بندی گاوهای شیریگروه

 بندی بر اساس تعداد دفعات زایشگروه

مالی بسیار  تواند مزایایتر با دفعات زایش بیشتر( میها یا گاوهای شکم اول در برابر گاوهای مسنبندی گاوها بر اساس دفعات زایش )تلیسهگروه

ندی شده بده است، گاوهای اولین زایش که جدا از سایر گاوها گروهداها را درپی داشته باشد. تجقیقات نشانزیادی داشته و بازگشت سریع هزینه

ه با های غذایی بیشتری در مقایساند، عالوه بر دفعات استراحت و دراز کشیدن بیشتر، خوراک بیشتری مصرف نموده و عالوه بر این تعداد وعده

نتایج  توان از مهمترینکاهش حرکات تهاجمی و افزایش تولید شیر را میاند. عالوه بر این بندی شده همراه با حیوانات مسن داشتهحیوانات گروه

ها و گاوهای مسن وجود نداشته های متفاوت برای تلیسهدر این ارتباط داست. الزم به توجه است که حتی در شرایطی که امکان فراهمی جیره

رقابت  ها و کاهشی کاهش اثر غالبیت گاوهای مسن بر تلیسهواسطهبهتواند بندی جداگانه گاواهای اولین زایش و گاوهای مسن، میباشد، گروه

شد ر برای دسترسی به آخور در ساعات پرطرفدار مصرف خوراک، آثار بسیار قابل توجهی بر میزان تولید، امتیاز وضعیت بدنی و فراهم نمودن امکان

 ها داشته باشد.متناسب برای تلیسه
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 مرحله شیردهیبندی بر اساس گروه

وجود  زا و امکانتوان توان پایین مصرف خوراک در گاوهای تازهبندی گاوها بر اساس مرحله شیردهی را میدو دلیل عمده برای توجیه فرایند گروه

ردهی شیگاوها یچاق با امتیاز وضعیت بدنی باال در گروه گاوهای انتهای شیردهی دانست. مواجهه با تعداد باالی گاوهای چاق در مرحله انتهای 

یش های متابولیکی در ایتدای زامنظور اجتناب از آثار منفی چاقی در افزایش خطر ابتالی دام به ناهنجاریآور جدا نمودن این گاوها بهتواند الزاممی

 باشد. 

وان به تمزایا در این ارتباط میزای کمتر از سه هفته شیردهی برشمرد. از مهمترین بندی مجزای حیوانات تازهتوان برای گروهمزایای زیای را می

های بسیار پرجمعیت هم این گروه دربردارنده تعداد محدودی از حیوانات با امکان افزایش نظارت و بازبینی این نکته اشاره نمود که حتی در گله

های سالمتی است. عالوه بر این لهای سالمتی و اعمال دقیق پروتوکومنظور نظارت بر فرایندهای مختلفی از جمله شاخصهانفرادی گاوها به

های مختلفی همانند افزایش تواند زمینه را برای اجرای پروتوکولزا، میبندی مجرای گاوها در ابتدای شیردهی به عنوان گروه گاوهای تازهگروه

های ادامه دوره شیردهی و سایر دورهبرداری از توان افزایش تولید در منظور بهرهبار دوشش به 6یا  4های تعداد دفعات دوشش همانند روش

اد روزهای زا با سار گاوها با تغدشیردهی، فراهم نماید. اگر تمامی شرایط را یکسان فرض نماییم، تفاوتی بین میزان موادمغذی موردنیاز گاوهای تازه

دود مصرف ماده خشک در این حیوانات نسبت به توان توان محترین تفاوت در این ارتباط را میجال اساسیشیردهی بیشتر وجود ندارد. با این

درصدی مصرف ماده خشک دانست. برای مثال، استفاده از  31تا  11تر بودن فرایند تأمین نیازها باتوجه به توان محدود های دیگر و سختگروه

ین احتیاجات در گاوهای تازه زا است.  با های غذایی دارای غلظت بسیار زیاد انرژی تنها راه غلبه بر افت توان مصرف ماده خشک و تأمجیره

های جاوی مقادیر باالی منابعمکمل چربی و یا ها مستلزم استفاده از جیرهمنظور غلبه بر این محدودیتحال افزایش سطح انرژی جیره بهاین

هایت میزان انرژی دربافتی از طریق جیره را تواند با تحت تأثیر قراردادن نوان مصرف خوراک، در ننشاسته است که استفاده از هر دو راهبرد می

ی ی غذایمحدود نموده و سبب افزایش میزان تعادل منفی انرژی شود. عالوه بر تالش بمنظور تأمین تمامی مواد مغذی موردنیاز، تهیه جیره

. باتوجه به محدود بودن ظرفیت شکمبه توان یکی از مهمترین اهداف دانستزا باهدف به حداکثر رساندن توان مصرف خوراک را میگاوهای تازه

گیری نمود که مصرف ماده خشک به شدت متأثر از عواملی خواهد بود که بالقوه توان گونه نتیجهتوان اینگاوها در ابتدای دوره شیردهی، می

ای فهمبنای استفاده موثر از منابع علوزا بری گاوهای تازهپرکنندگی و ماهش ظلقیت موثر شکمبه را داشته باشند. بر این اساس الزم است جیره

 ازوینده خنثی نیاز الیاف نامحلول در ش از ر کافی و نه بیشمورداستفاده و تضمین تأمین مقادی بسیار باکیفیت، محدود نمودن میزانعلوفه گندمیان

 ای بنانمود. منشأ علوفه

 میزان شیر تولیدیبندی بر اساس گروه

مهمترین عامل در تعیین غلظت و خصوصیات موادمغذی موردنیاز در جیره دانست که سهم بسیار زیادی در تعیین توان میزان شیرولیدی را می

د اند که باتوحه به شاخص درآمد به ازای هرواحای در دانشگاه ویسکانسین مشخص نمودهسازی رایانهنماید. فرایندهای شبیههزینه خوراک ایفا می

تواند به عنوان یک روش بهینه مدیریتی موردتوجه قرار گیرد. با ا در سه گروه باتوجه به میزان شیرتولیدی میبندی گاوههزینه خوراک، گروه

وده و بندی در سه گروه تولیدی بسیار اندک بحال تفاوت این شاخص بین روش استفاده از دو گروه شیرده باال و پایین میانگین و روش گروهاین

روه منظور مدیریت یک گهای باالتر کارگری موردنیاز بهتوان انتظار داشت که در برخی از شرایط هزینهمرعه میباتوجه به شرایط مختلف در ز

ا ر اضافی از گاوها، سود بیشتر ناشی از لعمال این روش مدیریتی را خنثی نماید. بنابراین فرموالسیون دقیق خوراک بر اساس نسازهای هر گروه

رآمد به منظور دستیابی به حداکثر دبندی دانست. بههای مختلف گروهبرداری از سیستماهم نمودن حداکثر میزان بهرهتوان عاملی کلیدی در فرمی

منظور حمایت از تولید شیر باالتر از میانگین گروه ضروری است. سوال مهم در این ازای هر واحد هزینه خوراک مصرفی، فرموالسیون جیره به

نه تأمین ی سطح بهیدهندهسازی در این ارتباط نشانهینه تأمین بیش از میانگین مواد مغذی دانست. مطالعات شبیهتوان سطح بارتباط را می
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واد مغذی و کاهش نمودن مصرف مپروتئیم قابل متابولیسم به میزان یک انحراف معیار بیش از میانگین توان تولید شیر است. با وجود امکان بهینه

ی با ارزش خوراک در صورت رعایت این دستورالعمل، در بسیاری از موارد درک صحیحی از انحراف معیار تولید شیر در هدررفت و دفع مواد مغذ

بودن انحراف معیار تولید شیر در بین گاوهای موجود توان کمبندی بر اساس تولید را میبهاربند وجود ندارد. درواقع یکی از مهمترین مزایای گروه

بندی گاوها بر اساس تولید انجام شد ولی تغییر چندانی در میزان تأمین بیش از نیاز موادمغذی در جیره ایجاد دانست. اگر گروهدر یک بهاربند 

تواند نقش زیادی در بندی میهای گروهنشود، تفییر زیادی در درآمد به ازای هر واحد هزینه خوراک ایجاد نخواهد شد. دو استراتژی مهم در روش

 بندی داشته باشد.های گروهایط اقتصادی و بازگشت سرمایه ناشی از هزینهبهبود شر

 های متابولیکیبندی با هدف کاهش شیوع ناهنجاریگروه -1

های آنیونی با هدق کاهش بروز های جاوی نمکمنظور مصرف جیرهایجاد دو گروه گاوهای پا به ماه از سه هفته مانده به زایش موردانتظار به

منظور نظارت متمرکز بر گاوها در دوره پس از زایش تا سه هفته پی از زایش، زا بهو کاهش خطر ابتال به تب شیر و گروه گاوهای تازه هایپوکلسمیا

این،  رفراهم نمودن امکان افزایش تعداد دعات دوشش و فراهم نمودن فضای آخور و جایگاه بیشتر در این دوره باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه ب

شیر  تواند زمینه را برای افزایش میزان تولیدیجاد تغییراتی در جیره غذایی گاوهای این گروه نسبت به گاوهای دارای روزهای بیشتر شیردهی میا

 فراهم نماید. 

 بندی با هدف افزایش تولید و بهبود شاخص درآمد به ازازی هر واحد هزینه خوراک مصرفیگروه -2

ت. ها در گله به منظور بهبود توان تولید شیر دانسبندی جداگانه حیوانات بر اساس دفعات زایش را از مهمترین اولوبتتوان گروهدر ارین ارتباط می

ه سبب تواند سبب ایجاد بهبود باستفاده از این فرایند حتی در شرایطی که امکان استفاده از جیره غذایی مجزا برای این گروه وجود ندارد، نیز می

ر ی بهبود وضعیت سالمتی، افزایش تولید شیر و کاهش استرس در اثدهندههتر برای گاوهای زایش اول شود. نتایج تحقیقات نشانتأمین شرایط ب

ه توان عاملی بسیار مهم در کاهش هزینبندی بر اساس میزان تولید را میتر است. در کنار این، گروهجداسازی گاوهای اولین زایش از گاوهای مسن

ها بود شاخص درآمد به ازای هرواحد هزینه خوراک دانست. باوجود مزایای استفاده از سه گروه مختلف حیوانات، در بساری از گلهخوراک و به

یی اختصاصی های غذاتر از میانگین گله و استفاده از جیرهی باتولید باالتر یا پایینبندی گاوها در دو دستهتوان انتظار افزایش درآمد با گروهمی

وب ها حالت بهینه محسبیان بهتر، استفاده از دو گروه گاوهای شیری از نظر اقتصادی در بسیاری از گلهای هر کدام از آنها را انتظار داشت. بهبر

 شود.می
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یدپر تولدر جیره گاوهای شیری  یازنکمکاربردی در ارتباط با تأمین موادمعدنی  هاییهتوص

 .... ادامه

 نیاز درهای قبلی در ارتباط با مقادیر مواد معدنی کمدر شماره

خوراک در این ارتباط مطالبی ارایه شد. جیره و فرایند ارزیابی 

در این شماره با مرور کلی موارد ارایه شده درخصوص فرایند 

  ارزیابی وضعیت مواد معدنی دام مطالبی را ارایه خواهیم داد.

 هاخوراک در یمعدن مواداشکال 

 وجود یگوناگوناشکال  بهخوراکها  و اهانیگ در یمعدن مواد

مورد استفاده  و شده جذب دامها توسطکه  آنها از بسیاری دارند،

. دهند قرار ریتأث تحت را ییکارآممکن است  و رندیگیمقرار 

با  هشد متصل و ایسو در نیتیفری ارهیذخ فرم به تواندیم آهن

 از منگنزهم  و آهن هم باشد، داشته وجود فیتات در غالت

 و به مقدار پایین وریط وها خوک توسط ایسو/ ذرت یهارهیج

 یدیشد لیتما آهن همراه به منگنز و شودیم جذب ندرت به

 با منگنز و آهن ارتباط. دارند فریتین کمپلکس لیتشک به

 یبرا را آنها ارزش است ممکنها دانه در شده رهیذخ باتیترک

 اریبس تواندیم آنها گریداشکال  اما ،سازد محدود حیوانات اهلی

 و خوب اریبس وریط توسط گندم آهن مثال عنوان به. باشد مهم

 تاتیف ک،ریمونوف صورت به گندم در که شودیم جذب راحت

 تاتیف(. 6791، سیآلو  سی)مونر دارد وجود جذب قابل اریبس

 یهارهیج در را فسفر اعظم بخش که است فسفات هگزا کی

 جذب فیضع یلیخ اما شود،یمشامل  وریط و خوک یتجار

 نیچند و میکلس با جذب قابل ریغ یهاکمپلکس و شودیم

 ومیسلن و مس مثل یعناصر. دهدیم لیتشک مصرف کم عنصر

ه تاز بافت در و دارند واناتیح و اهانیگ در یمشابه یعملکردها

 ونیگلوتات و دازیاکس توکرومیس یمیآنزاشکال  به یاهیگ

 یمهم نقش ریش یمعدن مواد بیترک. دارند وجود از دیپراکس

 با شده متصل آهن یحاو که کندیم فایا نوزاد رشد در

 تفادهاس وانیح توسط تواندیم فقط که یفرم است، نیالکتوفر

 یحاو نیهمچن ریش. روده یزایماریب عوامل توسط نه شود

 ثلم یمیآنز فرم است، یهورمون و یمیآنزاشکال  به یمعدن مواد

 یترمثل یهورمون فرم و دازیاکس نیگزانت فرم به ومیبدنیمول

 نیکازئ با ریش در یروی از امالحظه قابل بخش. نیرونیدوتی

 قابلیت جذب است ممکن اتصالاین  اما کند،یم برقرار وندیپ

صل )ف دهد قرار ریتأث تحتاز شیر گونه دیگر را  گونه کی روی

61). 

 هاخوراکمقدار مواد معدنی  یریگ اندازه

 فقط یمعدن مواد از بعیمنا عنوان بهها مکمل وها خوراک ارزش

رصدی بستگی به د بلکه وابسته نیست، آنها یمعدن مواد مقدار به

 استفادهمورد  و جذب وانیح توسط تواندیم که یمعدن مواد از

 نام یتسیز یدسترس تیقابل عنوان تحت که دارد قرار گیرد نیز

 (.6771، همکاران، آمرمن و 6791هازل، ) شودیم برده

 :استمرحله  4شامل  یستیز یدسترس تیقابل

 اهیگ یمعدن مواد یسردستپتانسیل  -یدسترس تیقابل

 انتقالپتانسیل  -جذب تیقابلجهت جذب موکوس،  به

 -ابقاء تیقابل کوس، مودر عرض  جذب قابل یمعدن مواد

 و انتقال داده شده یمعدن مواد ینگهدار و حفظ پتانسیل

 قاءاب یمعدن مواد پتانسیل شرکت: ایفای نقش تیقابل

 عملکردی.اشکال  به شده

ثرات ا و یمعدن مواد ییایمیشاشکال  توسط یدسترس تیقابل

 رد ای خوراک در هاستیآنتاگون و هاستیآگون با آنها متقابل

 نیتریاصل مرحله نیا. ردیگیم قرار ریتأث تحت ،دستگاه گوارش

 نرویا از و است یستیز یدسترس تیقابل کنندهنییتعبخش 

 تیقابل. باشدیم وانیح یمعدن مواد نیازها کنندهنییتع عامل

 قابل یمعدن مواد جذب یبرا کوسمو تیظرف توسط جذب

بصورت غیر  جذب یهاسمیمکان اگر. شودیم نییتع دسترس

 تیقابل و برداشت است ممکن عنصر کی ،اختصاصی باشند

 مواد ییتوانا ابقاء، تیقابل. دهد کاهش را گرید عنصر جذب

دفع کلیوی و  از فرار جهت را در بدندر حال گردش  یمعدن

 دتوانیم یعملکرد تیقابل. کندیم منعکسدستگاه گوارش 

 تحت ابقای آن یا محل و شده جذب که یمعدنماده  فرم توسط

 تیقابل یریگ اندازه یهاروش یگوناگون لیدل به. ردیگ قرار ریتأث

 (.6771، همکاران، آمرمن و 6791ساتل، )ی ستیز یدسترس

یک شاخص کلی و رضایت بخش در دست نیست. باوجود اینکه 

ی مواد معدنی را بطور هامکمل توانندیم هاروشبسیاری از 

ی کند، برآورد قابلیت دسترسی زیستی بندطبقه بخشتیرضا

هایی دارای محدودیت خوراک کی )زیست فراهمی(بالقوه 
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 هانیاز و یمعدن مواد تیوضع و سن وان،یح پیژنوتچرا که  ،است

 ریثتأ تحت را عملکرد و ینگهدار، جذب تیقابل تواندیم وانیح

 .دهد قرار

 یمعدن مواد نیب اثرات متقابل

 در رییتغ اصلی توان عاملرا می ،یمعدن مواد نیباثرات متقابل 

 رزشا هم رونیااز  مواد معدنی دانست. یستیز یدسترس تیقابل

 ریتأث تحت را بخصوص منبع کی تیسمپتانسیل  هم و یاهیتغذ

 که اثرات متقابل زمانی قابل لمس هستند. دهندیم قرار

 چند ای دوحضور  در خاص عنصر کی بهی داده شده هاپاسخ

ی چند عنصری با هامکملسطح از یک عنصر دیگر و یا به 

ی داده شده به مکمل یک عنصر جداگانه از آنها، متفاوت هاپاسخ

 ی رویمعدناثرات متقابل مواد  کهی اصلی هاسمیمکان باشد.

امل ش ،دهندیمقرار  ریتأثی را تحت ستیزی دسترس تیقابل

جذب در دستگاه گوارش )مثل  رقابلیغی هاکمپلکس لیتشک

 یهادهندهانتقالی برا هاونیکات نیبرقابت (، فلزات تاتیف

 نیبرقابت )آهن و منگنز(،  یراختصاصیغی دو ظرفیتی ونیکات

و - SO44مثل ی )کیمتابول ریمس کی یبرای مشابه هاونیآن
2

4MO)  ی متصل شده با فلز غیر اختصاصی هانیپروتئ جادیاو

(، مویکادمی و روبا مس،  نیونیمتالوتبا آهن و  نیتیفر)مثل 

 تیقابلهر جزء از  تواندیمی معدنمواد  نیباثرات متقابل  است.

 ریتأثچند جزء را همزمان تحت  ای دو یحت ای یستیزی دسترس

 ادر ابقاء ی رییتغ معموالًاثر متقابل  کقرار دهد. اثر خالص ی

 والًمعمی معدنمواد  نیباثرات متقابل . درکل بدن است عملکرد

 نیز باشند )برای مثل مقدار دیمف توانندیمی دارند اما منفاثرات 

د از آهن را بهبو استفاده تیقابل تواندیممس  مکمل کم

ه ب ببخشد(. عالوه بر این، مثبت یا منفی بودن اثرات متقابل

 ادیزمقدار  )مثالًی دارد بستگ زین مورد بررسی مکملح وسط

در برخی  دهد(. شیافزای آهن را هااجیاحت تواندیممس  مکمل

ی ترسدس تیقابل بری معدنمواد  نیباثرات متقابل  ریتأثموارد، 

 نیبدر مورد اثرات متقابل  مثالًی است. نیبشیپی قابل ستیز

و گوگرد در  ومیبدنیمولمس،  نیب؛ میزیمنو  میپتاس

ر ی دروی جذب فسفر و رو تاتیف راتیتاثو  نشخوارکنندگان

ه س کهی هنگامی نیبشیپ حال،با این. رنشخوارکنندگانیغ

همزمان حضور ی روو  ومیکادممس،  همانند ستیآنتاگونعنصر 

 دنتوانیم یعواملی مختلف .استسخت  اریبس، داشته باشند

رار ق ریتأثرا تحت  نیازها بدن دام و جریان یک عنصر از خاک به

 . هندد

 ارزشمطلب مهم در ارتباط با ارزیابی وضعیت مواد معدنی دام، 

ی وضعیت مواد معدنی خاک و هایریگاندازهتشخیصی محدود 

دام  یشناختبیآستغییرات بالینی و بر  تمرکزو اهمیت  گیاه

درمانگاهی و پاتولوژیکی  در اغلب موارد عالیم حال،است. با این

شباهت بالینی دارای موارد اغلب  در ومختص مواد معدنی نبوده 

 ی میکروبی یا انگلیهاعفونتی و اهیتغذهای  با سایر ناهنجاری

. تشخیص عدم تعادل مالیم مواد معدنی هستنددستگاه گوارش 

بهبود توان را میو معتبرترین معیار تشخیص  بودهسخت 

سالمت و قدرت تولید بعد از فراهم نمودن یک مکمل معدنی 

-با ایناست.  ی مناسبطراحی و اجرا باخاص در یک آزمایش 

 ناشی از کمبود یک ماده معدنی بالینی و پاتولوژیکی عالیم حال،

 ت یکحیوانابه شدت حتی در  تواندیم هایا اثرات متقابل آن

 در شروع دام به سن شدت متغیر بوده و وابستهنیز به گونه

 است.کمبود مواد معدنی 

 ی بیوشیمیایی محرومیت مواد معدنیهاشاخص

واد م کمبودپاتولوژیکی و بالینی  عالیمغیراختصاصی بودن 

ا هبافت غلظت مواد معدنی دربه تغییرات  ، اهمیت توجهمعدنی

از این توان میعالوه، دهد. بهحیوانات را نشان می و مایعات بدن

-یمی عدم تعادل مواد معدنی نیبالشیپتغییرات در تشخیص 

 در شرایطبیوشیمیایی رخدادهای توالی توان استفاده نمود. 

( تخلیه: در طول 6فاز  4محرومیت یا کمبود مواد معدنی شامل 

: که ( کمبود4؛ ابندییمی ماده معدنی کاهش ارهیذخآن منابع 

( اختالل 3؛ ابدییمدر این فاز ذخایر انتقالی ماده معدنی کاهش 

در عملکرد: هنگامی که عملکردهای وابسته به مواد معدنی دچار 

 ناهنجاری های ( ناهنجاری: در طول آن 4؛ و شوندیماختالل 

طلب م ؛ است.بالینی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهند بود

ها و مایعات تفاده از ترکیب مواد معدنی بافتهنگام اسمهم در 

ز اپرهیز حیوان جهت نشان دادن کیفیت تغذیه عناصر معدنی، 

 .ستای )رشد( اتوسعهاثرات تداخلی تغییرات فیزیولوژیکی و 

ر دسلنیوم و مس  همانند مواد معدنیبرخی ترکیب  برای مثال

حیوان تازه متولد شده  در ید سرمعنصر کبد و بافت خون و 

عالوه، بهدارد. با استانداردهای یک فرد بالغ  های زیادیتفاوت

در طی زایمان به صورت ناگهانی و اغلب مواد معدنی غلظت 
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ی در این زمان فقط برای بردارنمونهو  نمودهمختصر تغییر 

 های  حاد متابولیسم کلسیم و منیزیم مناسب است.ناهنجاری

بافت و مایعات بدن جهت آنالیز بسته به ماده معدنی نوع انتخاب 

و اهدف تحقیق متفاوت است. خون، ادرار، بزاق و مو  نظرمورد 

 از .است به دام بیآسکمترین  و ی سادهمزیت دسترس دارای

ی به منظور اگستردهکل خون، پالسما و سرم به طور 

 نیا. با شودیمی نمونه برداری معدنمواد  تیوضعی ریگاندازه

  ؛شودیمسرم به منظور انجام آنالیز انتخاب  معموالًحال 

مواد معدنی با مقدار مصرف ماده معدنی  یو مدفوع یدفع ادرار

. دفع منیزیم و سدیم داردیا وضعیت ماده معدنی همبستگی 

 افزایش خطرادراری غیرعادی به وضوح اشاره به مصرف کم و 

-هدهندنشانناهنجاری دارد. در حالی که باالرفتن فلوئور ادراری 

وه عالبه. فراخوانی فلوئور استخوان باشد یاسمیت فلوئور  ی

مربوط  عوامل ریتأثتحت مواد معدنی ادرار و مدفوع  غلظت های 

 پذیریو گوارش یمصرفی مثل مقدار آب ارهیجعوامل و  به دام

 .ردیگیمجیره قرار 

ی ربردانمونههای بدن، کبد و استخوان اغلب جهت بین بافت در

برای چندین ماده معدنی  ایرهیذخ اندامزیرا  شوندیماستفاده 

ی کبد و ایجاد وپسیب همانندساده  هایروشبوده و همچنین با 

ت غلظ. برای مثال شوندیمی بردارنمونهسواخ در استخوان دنده 

( در کبد B64 نیتامیوغیرعادی آهن، مس و کبالت ) های 

ی اولیه و تخلیه این عناصر است. ارهیجکمبود  دهندهنشان

 تواندیمغیرعادی کلسیم و فسفر در استخوان  غلظت های 

را نشان دهد و سطوح باالی  Dکمبود کلسیم، فسفر یا ویتامین 

 .ئور استفلوئور در استخوان نشان دهنده مقدار مصرف مازاد فلو

 ادامه دارد....
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گذاری شده خود را از آیا شما بخشی از پول سرمایه

 دهید؟دست می

ها با تصمیم مهم و پیامدهای اقتصادی آن 11این مقاله مروری بر 

گذاری شده شما است. هدف بهبود درآمد به ازای هزینه سرمایه

دتی اقتصادی بلند متوانند آثار تصمیمات اتخاذ شده بر این اساس می

ها، از جمله زمانی که های شما داشته باشند. در تمامی زمانبر فعالیت

ای هگذاری پایین شیر و یا افزایش هزینهحاشیه سود به دلیل قیمت

 های شیریمختلف از جمله هزینه خوراک پایین است، صاحبان گله

ممکن است تغییراتی در تصمیمات مربوط به فرایندهای مختلف 

خوراکدهی و مدیرتی در گله اتخا نمایند. باتوجه به بروز شرایط مشابه 

در حال حاضر در عمده مناطق کشور و دست به گریبان بودن عمده 

ها با حاشیه سود پایین ناشی از عدم تناسب در قیمت تعیین گاواری

های ها و هزینههای جاری گله از جمله نهادهشده برای شیر و هزینه

فع توانند از نظر اقتصادی به نرگری، مرور تصمیماتی که میفراینده کا

 دامدار باشند، بسیار حیاتی است.

هرگز اجازه کاهش تولید شیر را ندهید. ضریب تبدیل  قانون اول؛

برابر به ازای  5/2تا  2خوراک به شیر در گاوهای شیری پرتولید 

احتیاجات که تأمین هرواحد خوراک مصرفی است. باتوجه به این

کیلوگرم ماده  5نگهداری گاوهای شیری فرایندی دایمی است )حدود 

خشک برای تـأمین نیاز نگهداری در روز برای نژادهای بزرگ جثه 

تر مثل جرسی(، کیلوگرم برای نژادهای کوچک 5/3همانند هلشتاین و 

هزنه  برداری بهینه ازافزایش سطح تولید دام سبب افزایش سود و بهره

 ری صرف شده خواهد بود. نگهدا

با توجه به هزینه خوراک )( و قیمت کنونی شیر،  پیامد اقتصادی؛

به ازای هرکیلو خوراک مصرفی،  2و درنظر گرفتن ضریب تبدیل 

کیلوگرم شیر به ازای هر کیلو خوراک مصرفی افزایش  2افزایش تولید 

تولیدی  ریافته، سبب افزایش حاشیه سود به میزان   به ازای هر لیتر شی

 شود.و    به ازای هر کیلوگرم خوراک مصرفی بیشتر می

باتوجه به ارتباط متقابل بین میزلت شیرتولیدی و میزان  قانون دوم؛

مواد جامد مختلف موجود در شیر )چربی، پروتئین، و سایر ترکیبات( و 

ذاری گاین که در اغلب موارد شیر بر اساس اجزای شیر تولیدی قیمت

زم است تولیدکنندگان همواره میزان تولید شیر را با میزان شوند، المی

 اجزایش شیر تولید متناسب نمایند. 

توجه به ایم نورد ضرروی است که همواره رسیدن  پیامد اقتصادی؛

به حداکثر میران شیرتولید سبب تضمین حداکثر سودآوری نیست. برای 

رسیدن به این  پوند تولید شیر، اگر 01مثال در یک گله با میانگین 

سطح از تولید سبب افت میزان چربی و پروتئین به ترتیب به میزان 

سنت  51پتانسیل ژنتیکی گله شما شود، شما روزانه حدود  1/1و  2/1

 به ازای هر رأس گاو در گله از دست خواهید داد.

کارایی استفاده از خوراک؛ در شرایط بینه کارایی  قانون سوم؛

درصد  5/3کیلوگرم شیر با  5/1گله شما باید  استفاده از خوراک در

-چربی به ازای هر کیلوگرم خوراک مصرفی باشد. این شاخص را می

منظور ارزیابی کارایی استفاده از خوراک در گله مورد راحتی بهتوان به

 استفاده قرار داد.

اگر شما قادر به بهبود کارایی مصرف خوراک از  پیامد اقتصادی؛

ای گله، بهبود نرخ های تغذیهطریق بهبود در برنامهاز  5/1به  4/1

شیر  های سوماتیکگیرایی تلقیح و آبستنی و یا کاهش تعداد سلول

سنت به ازای هر  42صورت، افزایش سودآوری به میزان باشید، در این

 توان انتظار داشت.گاو در هر روز را می

آبستنی  ها را در جهت بهبود وضعبتتمامی تالش قانون چهارم؛

گله اعمال نمایید. کاهش نرخ آبستنی منجر به افزایش تعداد روزهای 

موقع زایش نداشته باشند، شود. گاوهایی که بهشیردهی در گله می

دارای تعداد روزهای شیردهی بیشتر و تولید کمتری در هر دوره 

نند. در کشیردهی نسبت به حیواناتی خواهند بود که به موقع زایش می

ان توجه به این امر ضروری است که بهبود نرخ آبستنی در گله این می

های مختلفی سبب بهبود کارایی استفاده از خوراک تواند با مکانیسممی

 و درنتیجه بهبود درآمد به ازای واحد هزینه خوراک شود. 

باید توجه داشت مه به ازای هر روز افزایش در  پیامد اقتصادی؛

 25/1رایند بهینه گله قادر به کاهش حدود روزهای شیردهی فراتر از ف

 2پوند شیر به ازای هر رأس در هر روز شود. برآوردهای دیگر از ضرر 

-دالری به ازای هر رأس در هر روز فراتر از میانگین گله حکایت می

روز و تعداد  121کند. برای مثال اگر تعداد معمول روزهای باز در گله 
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شد، این گاو  سبب تحمیل ضرر روز با 151روزهای باز یک گاو 

دالری در بازه یک ماهه شود. توجه به این نکته ضروری  61اقتصادی 

است که در برخی موارد هزینه مازاد افزایش در تعداد روزهای باز 

 دالر در روز افزایش یابد.  0تا  5تواند به می

-های غذایی تسریع کننده رشد گوسالهاستفاده از رژیم قانون پنجم؛

را در دستور کار گله قرار دهید. بهترین شاخص در ارتباط با ارزیابی  ها

میزان رشد گوساله های ماده جایگزین گله، دو برابر شدن وزن تولد 

ای هترین سیستمدر زمان از شیرگیری است. در بهترین و یهینه

ها هدف فراهم نمودن دو درصد وزن بدن از مدیریت تغذیه گوساله

کیلوگرمی  41ر است. به عبارت بهتر یک گوساله ترکیبات جامد شی

گرم پودر شیر یا مواد جامد شیر در روز است. با  011نیازمند دریافت 

واند تحال، افزایش بیشتر در میزان شیر یا جایگزین شیر مصرفی میاین

سبب افت میزان دریافت خوراک آغازین و درنتیجه تعویق رشد شود. 

روزگی، مصرف  45یزان دریافت شیر تا توصیه عملی در ارتباط با م

کیلوگرم شیرکامل به همراه دسترسی آزاد به  9-11روزانه حدود 

کیلوگرم در  6خوراک آغازین و کاهش تدریجی شیر مصرفی به حدود 

روز و در نهایت از شیرگیری در هنگام مصرف روزانه یک کیلوگرم 

مهم، توجه خوراک آغازین به مدت یه روز متوالی است. مطلب قابل 

 ساعت ابتدایی پس از تولد است.  12به مصرف مقادیر کافی آغوز در 

ریع های تسهای ماده جایگزین که با رژیمگوساله پیامد اقتصادی؛

تا  511های شیردهی متعاقب اند، در دورهکننده رشد پرورش داده شده

طلب ملیتر شیر بیشتری تولید نمایند. عالوه بر این توجه به این  011

ر ای تسریع کننده رشد قادهای تغذیهضروری است که استفاده از رژیم

 های ناشی از داروبه بهبود وضعیت ایمنی گوساله ها و کاهش هزینه

 های جایگزین گله خواهد بود.در فرایند پرورش گوساله

ع موقشرایط الزم برای زایش و آغاز تولید شیر به قانون ششم؛

ا هرید. بهترین زمان برای آغاز تولید شیر تلیسهها را فراهم آوتلیسه

ماهگی از زمان تولد برای نژاد هلشتاین یا نژادهای بزرگ جثه  24-23

. تری همانند جرسی استتر برای نژادهای کوچک جثهو سنینن پایین

مطلب قابل توجه این است که تنها راه دستیابی به سود حاصل از 

ها، آغاز تولید شیر آنهاست. تلیسهگذاری در فرایند پرورش سرمایه

 011-911های هلشتاین حدود مقادیر بهینه افزایش وزن در تلیسه

موقع و اجتناب از جایگزینی بافت منظور بلوغ و زایش بهگرم در روز به

 چربی با بافت پارانشیمی ترشحی در بافت پستانی است.

 2حدود  ماهگی 24هزینه تأخیر در زایش بعد از  پیامد اقتصادی؛

دالر به ازای هر رأس در هر روز است. الزم به توجه است که افازیش 

های خوراک قادر به افزاسیش هزینه اضافی ناشی از تأخیر در هزینه

توان گفت به ازای هر ماه تأخیر در زایش پس زایش است. بنابراین می

ا، هدالری ناشی از تغذیه تلیسه 61از دو سالگی عالوه بر تحمیل هزینه 

گذاری تأخیر در درآمدزایی و افزایش در مدت زمان بازیابی سرمایه

ها را نیز باید به آثار اقتصادی عدم منظور پرورش تلیسهانجام شده به

 ها افزود.موقع تلیسهزایش به

ها؛ هزینه انتخاب و استفاده هوشمندانه از افزودنی قانون هفتم؛

توجه به میزان و نوع افزودنی های توان با استفاده از افزودنی ها را می

سنت به ازای هز رأس در هر روز دانست. در  31تا  3مورد استفاده 

ها به شرایط فعلی گله و لزوم دستیابی به هنگام انتخاب افزودنی

معیارهای ارایه شده در تحقیقات توجه نمایید. پیشسنهادات مختلفی 

ظر نحال، بهد دارد. با اینمنظور استفاده از افزودنی ها در خوراک وجوبه

رسد، استفاده از موننسین، ترکیبات مخمری، ترکیبات تلقییحی می

 ها(، انواعسیلو، مواد معدنی فراهم شده به شکل آلی )انواع کیالت

منظور تأمین شرایط بهینه در شکمبه و بافرهای مورد استفاده به

هوشمندانه در اغلب هایی همانند بیوتین، را بتوان انتخابی مکمل

شرایط دانست. این توصیه بر اساس مطالعات دانشگاهی، تضمین 

بازگشت هزینه، عملکرد این ترکیبات در دام و نتایج واغعی در شرایط 

 شود.ای انجام میمزرعه

بهترین استراتژی انتخاب در ارتباط با افزودنی  پیامد اقتصادی؛

زان سود متصوره بر مبنای توان انتخاب بر اساس میهای خوراک را می

ر گگذاری دانست. نتایج حاصل از تحقیات مختلف نشانمیزان سرمایه

بهبنه بودن انتخاب یک افزودنی در شرایطی است که نسبت سود به 

 5 گذاریتوان گفت درصورت سرمایهباشد. بنابراین می 5به  1هزینه 

سنتی  31د توان درآمهای مورد استفاده در جیره، میسنتی در مکمل

سنتی در هر روز به ازای هرگاوی که به مصرف مکمل  24یا سود 

 دهد، انتظار داشت.پاسخ می
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های مواد معدنی؛ توجه برنامه بهینه مصرف مکمل قانون هشتم؛

صرف مبه این نکته الزم است که فراهمی مقادیر کافی مواد معدنی کم

ری در و پرمصرف عاملی اساسی در عملکرد مناسب گاوهای شی

خصوص تولید شیر، رشد و عملکرد مناسب سیستم ایمنی است. باوجود 

 گرم و گرم در روزاین که این ریزمغذی ها به ترتیب به میزان میلی

کیرند نباید اهمیت آنها در حمایت از تولید و مورد استفاده قرار می

سالمتی دام نادیده انگاشته شود. در میان انواع ترکیبات معدنی 

ده تنها برای گاوهای شیرن از تأمین مقادیر کافی مواد معدنی نهاطمینا

های درحال رشد نیز حیاتی بلکه در خصوص گاوهای خشک و تلیسه

است. استفاده از منابع آلی روی، مس، منگنز و سلنیوم در جیره گاوهای 

تواند عاملی حیاتی در بهبود وضعیت سالمتی خشک و غیرآبستن می

 زا و بهبود کارایی تولیدمثلی گله داشته باشد.زهو ایمنی گاوهای تا

باتوجه به هزینه های بسیار باالی تأخیر در  پیامد اقتصادی؛

ها یا کاهش در پاسخ ایمنی، کاهش آبستنی، عدم رشد مناسب تلیسه

ها )حذف یک نوع مکمل یا گذاری شده در مکملهزینه سرمایه

به کاهش تولید شیر، ایجاد تر( منجر جایگزین کردن آن با انواع ارزان

های مختلف ایمنی و سالمتی و درنهایت حذف زودهنگام دام چالش

 از گله تولیدی شود.

تضمین سالمت سم. توجه به این نکته ضرور ایت که  قانون نهم؛

تواند عاملی موثر در کاهش موارد چینی میبرنامه مدون و منظم سم

له ش میزان حذف دام از گابتال به لنگش، افزایش نرخ آبستنی و کاه

باشد. تحقیقات نشان دهنده این است که در گاوی با امتیاز وضعیت 

 3و  5، میزان تولید شیر و ماده خشک مصرفی به ترتیب 3حرکتی 

برابر احتمال  4یابد. عالوه بر این همچنین گاوی درصد افزایش می

شتری برابر احتمال بی 0و  4بیشتری برای رسیدن به امتیاز حرکتی 

 آل حرکتی دارد.برای حذف از گله نسبت به گاوی با شرایط ایده

ه بیش تواند بهزینه یک گاو مبتال به لنگش می پیامد اقتصادی؛

 دالر به ازای هر گاو برسد. 121از 

های بدنی ها برای کاهش میزان سلولتمامی تالش قانون دهم؛

های بدنی شیر سبب افزایش توان تولید شیر انجام شود. کاهش سلول

شیر، کاهش میزان مواد مغذی موردنیاز و حفظ و افزایش توان سیستم 

درصدی  41تا  31ایمنی شود. مطلب قابل توجه امکان افزایش 

 احتیاجات نگهداری در مواقع بروز چالش ایمنی است. 

به لحاظ اقتصادی، هر واحد کاهش در شمارش  پیامد اقتصادی؛

 5/2تا 2صورت خطی سبب افزایش حدود های بدنی شیر بهسلول

پوندی شیر تولیدی بدون تحمیل هزینه اضافی شده و عالوه بر این 

 یابد.کیفیت شیر تولید هم افزایش می

 

گیری : توجه به برخی عوامل ظاهرا کم اهمیت در نتیجه

تغذیه گاوهای شیری همانند استفاده متناسب از انواع 

تالش در جهت حفظ و بهبود سیستم ایمنی با ها، افزودنی

ی ها و پیشگیراکسیدانهای مختلف از جمله انواع آنتیروش

از بروز شرایط استرس اعم از استرس اکسیداتیو و متابولیک، 

قادر خواهد بود عالوه بر افزایش توان تولیدی و کارایی 

 تولید شیر، هزینه نگهداری دام را نیز کاهش دهد.

 

 



 

 

6  

 ماهنامه علمی

 بنیان کیمیا دانش الونددانششرکت 

 سومشماره  -سال اول

 www.persiafat.ir 5936 خردادماه

 

در جیره گاوهای شیری هایچرباستفاده از 
های قبلی توضیحاتی همانند نوع و مقدار در شماره……

های چربی در جیره گاوهای ها و انواع مکملاستفاده از چربی

ای در ارتباط با عالوه بر این توضیحات اولیهشیری ارایه شد. 

متابولیسم انواع اسیدهای چرب در شکمبه ارایه شد. در این 

 در خصوص ، مطالب جدیدیشماره با مرور کلی بر مطالب قبلی

 ارایه خواهد شد.ای اسیدهای چرب متابولیسم شکمبه

 مکمل های چربی 

چرب  بندی انواع اسیدهایهای مختلف طبقهباوجود روش

ی تأثیر اسیدهای های غذایی، درک نحوهموجود در ترکیب جیره

-ای و طبقههای چربی بر فرایند تخمیر شکمبهچرب و مکمل

ی تأثیرگذاری بر فرایند های چربی بر اساس نحوهبندی مکمل

گوارش و تخمیر شکمبه ای، یک روش کاربردی در این ارتباط 

های کلسیمی د نمکهای تجاری چربی همانناست. برخی مکمل

های چربی هیدروژنه، عالوه بر وجود اسیدهای چرب و مکمل

مزایایی همانند داشتن حالت جامد و تسهیل حمل و نقل، 

منظور اجتناب از ها، بهنگهداری و کاربرد آنها در ترکیب جیره

ایجاد اختالل در فرایند تخمیر و گوارش پذیری الیاف طراحی 

توان چربی های خنثی در شکمبه را میاند در اغلب موارد، شده

چربی های عبوری نیز نامید. گروه دوم مکمل های چربی 

های غذایی نشخوارکنندگان شامل مورداستفاده در جیره

ترکیبات فرآوری نشده و دارای توان بالقوه در ایجاد درجات 

مختلف اختالالت گوارشی حاصل از منابع گیاهی همانند روغن 

 یدانه های روغنی کامل همانند تخم پنبه و دانهسویا و کانوال، 

کامل سویا و منابع حیوانی همانند پیه ذوب شده و چربی 

دلیل توانایی آن ها در ایجاد تغییرات وسیع کشتارگاهی بوده و به

در اکوسیستم میکروارگانیسمی و فرایند تخمیر شکمبه، منابع 

ج باتوجه به نتای حالنام دارند. با این "فعال در شکمبه  "چربی 

ها سطوح طبیعی ای که در آنبرخی مطالعات و مشاهدات مزرعه

برخی منابع چربی محافظت نشده همانند پیه بدون ایجاد 

ند، ااختاللت گوارشی در ارتباط با الیاف مورد استفاده قرار گرفته

توان مرزبندی دقیقی در ارتباط با منابع چربی فعال و نمی

داشت. در برخی موارد، کاربرد دانه های  غیرفعال در شکمبه

 یواسطهکامل روغنی درمقایسه با منابع روغن آزاد گیاهی، به

دهی اسیدهای چرب غیراشباع مضر برای پوشش

های شکمبه در پوشش خارجی دانه و آزادسازی میکروارگانیسم

-تدریجی آن، به کمتر شدن شدت اختالالت گوارشی منجر می

-همانند جویدن و نشخوار کردن و فرآوری شود. عوامل مختلفی

هایی همانند اکسترود کردن و آسیاب کردن، سبب ایجاد آسیب 

ی فراهم نمودن امکان واسطهدر ساختار پوششی دانه شده و به

های گیاهی حاوی مقادیر باالی اسیدهای آزادسازی سریع روغن

چرب غیراشباع، سبب افزایش ریسک اختالالت گوارشی در اثر 

ای هیجاد تغییرات بالقوه در ساختار جمعیتی میکروارگانیسما

های فرآوری حال توانایی برخی از روششوند. با اینشکمبه می

همانند تفت دادن در دماهای مختلف با کاهش سرعت 

آزادسازی اسیدهای چرب غیراشباع، سبب کاهش میزان زیست 

 هیدروژن دار شدن، گزارش شده است. افزایش سطوح مصرف

-بندی انواع مکملتر طبقههای چربی سبب فهم مناسبمکمل

های چربی از نظر میزان و نوع تأثیر بر محیط و عملکرد شکمبه 

ی افزایش اختالالت گوارشی دهندهشده و نتایج تحقیات نشان

در اثر استفاده از سطوح باالتر منابع محافظت نشده همانند پیه 

های چربی های خنثی در لو دانه های روغنی درمقایسه با مکم

 باشند.شکمبه می

منظور تولید فرآورده های فرعی حاصل از صنایع تخمیر ذرت به

های چربی های فعال در شکمبه پرمصرف اتانول، از دیگر مکمل

های غذایی گاوهای شیری است. تقطیر و استفاده از در جیره

نیروی شدید گریز از مرکز متعاقب فرایند تخمیر ترکیبات 

ی ذرت به منظور تولید سوخت های زیستی از مختلف بر پایه

جمله اتانول سبب تولید دو نوع عمده از محصوالت فرعی شده 

صورت خشک یا مرطوب به عنوان تفاله تقطیری و بخش جامد به

رسد. تغلیظ بخش مایع تولیدی سبب تولید موادی به فروش می

 صورت مخلوط باتواند عالوه بر فروش مسقیم بهشود که میمی

 یتفاله تقطیری خشک یا مرطوب، تفاله خشک غالت به اضافه

ی مواد و تفاله مرطوب غالت به اضافه (DDGS)مواد محلول 

های غذایی مورد استفاده قرار گیرد. در جیره (WDGS)محلول 

گیری نمود که فرآورده های گونه نتیجهتوان اینبنابراین می

ی ذرت، محصوالتی فرآوری تخمیری دانهفرعی حاصل از صنایع 

غنی از انرژی و پروتئین و حاوی درصد باالیی از چربی غنی از 

اسیدهای چرب غیراشباع باچند پیوند دوگانه و با قابلیت 
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آزادسازی سریع در شکمبه بوده و لذا دارای توان بالقوه باالیی 

ی طهواسدر ایجاد مشکالت مرتبط با فرایند تخمیر شکمبه، به

ای هایجاد تغییرات شدید در ساختار جمعیتی میکروارگانیسم

حال تغیرات زیادی از نظر میزان چربی . با اینشکمبه هستند

موجود در محصوالت فرعی تولیدی بین واحدهای مختلف تولید 

و نیز دفعات مختلف تولید در یک واحد وجود داشته و اخیرا 

ر محصوالت تمهیداتی درجهت کاهش درصد روغن موجود د

منظور کاهش خطر ناشی از مقادیر باالی فرعی نهایی تولیدی به

 غذایی گاوهای شیری اندیشیده شده است. روغن در جیره

 های غذایی و مزایای آن های چربی در جیرهکاربرد مکمل

ی غذایی گاوهای شیری قادر استفاده از مکمل چربی در جیره

تولیدمثلی گاوهای شیری با استفاده به افزایش بازده تولیدی و 

ثرات . اتبط با انرژی فراهمی استهای مرتبط و غیرمراز مکانیسم

های چربی حاصل غلظت و بازده باالتر انرژی انرژی زایی مکمل

منابع چربی در مقایسه با منابع پروتئینی و کربوهیدراتی بوده و 

ن . افزواثر خالص آن افزایش میزان یا بازدهی تولید شیر است

براین، اثرات منابع چربی در بهبود کارایی تولید مثلی و تغییر 

ر، با تمنظور تولید محصوالت سالمالگوی اسیدهای چرب شیر به

تر اسیدهای چرب مضر از جمله اسیدهای چرب مقادیر کم

اشباع، که در برخی موارد غیرمرتبط با اثرات مرتبط با انرژی 

ها له اثرات فراسودمندی آنتوان ازجمهاست، را میچربی

های دانست. بخش زیادی از اثرات سودمند غیرانرژی مکمل

ی تأمین مقادیر کافی ، به عنوان دو واسطهتوان بهچربی را می

ها دانست. این اسید چرب غیر اشباع  ضروری در سطح بافت

ترکیبات به عنوان اسیدهای چرب ضروری، عواملی موردنیاز در 

ول سلول، ازجمله در فرایندهایی همانند حفظ حفظ وظایف معم

های بدن قادر به حال بافتکارایی غشا مدنظر هستند. با این

دار نهیدروژباشند. فرایند زیستها نمیسنتز مقادیر کافی از آن

تر در این ارتباط صحبت شد، به عنوان ای که پیششدن شکمبه

تشکل از های کامال مخلوط معامل اصلی عدم کفایت خوراک

ها و ترکیبات متراکم در تأمین نیاز اسیدهای چرب علوفه

رغم غنای باالی این ترکیبات در ساختار مواد ضروری، علی

های غذایی است. بهبود خوراکی مورداستفاده در ترکیب جیره

ی مکمل چربی در کارایی تولیدمثلی حیوانات دریافت کننده

یش اسیدهای چرب توان به افزاها را میشماری از پژوهش

 ضروری خروجی از شکمبه مرتبط دانست.

 
های های چربی در جیرهموارد استفاده و منافع حاصل از کاربرد مکمل

 مزایا مورد استفاده غذایی دام

افزایش تولید شیر و گوشت، بهبود  افزایش غلظت انرژی جیره غذایی

کاهش گرد و غبار و افزایش  امتیاز وضعیت بدنی

اجزای خوراک های چسبندگی 

 کامال مخلوط

تسهیل حمل و نقل و افزایش 

ضریب اطمینان به عدم ایجاد 

 های گوارشیناهنجاری
تغییر الگوی اسیدهای چرب شیر 

 و گوشت

تولید محصوالت مبتنی بر سالمت 

مصرف کننده و افزایش مصرف 

 محصوالت دامی
افزایش مقدار اسیدهای چرب 

 غیراشباع در بافت ها

لکرد متابولیکی و بهبود عم

فیزیولوژیکی و افزایش ایمین و 

 توان تولید شیر
 افزایش ترکیبات شیر افزایش تولید چربی شیر

 

 تعاریف کلیدی در ارتباط با متابولیسم چربی در شکمبه 

فرایند هیدرولیز پیوند بین اسیدهای چرب و  لیپولیز:

های لیپاز تولیدی توسط گلیسرول با استفاده از آنزیم

های موجود در ترکیب های شکمبه یا آنزیممیکروارگانیسم

گیاهان به عنوان اولین مرحله فرایندهای متابولیسمی چربی در 

ام نشکمبه موردتوجه است. در شکمبه یک میکروارگانیسم به

آنروویبریو لیپولتیکا به عنوان میکروارگانیسمی با توان تولید 

 آنزیم لیپاز شناسایی شده است.

 یدروژن دار شدن )بیوهیدروژناسیون(:زیست ه

ای در تبدیل اسیدهای چرب غیر اشباع به فرایندی چندمرحله

فرآورده های نهایی اشباع ، توسط میکروارگانیسم های شکمبه 

با استفاده از مسیدهای اختصاصی برای اسیدهای چرب مختلف 

 تری ازی وسیعبا تعداد پیوند دوگانه متفاوت توسط محدوده

-های شکمبه که دارای توان اختصاصی در پیشارگانیسممیکرو

برد مراحل مختلف این فرایند هستند. فرایند مورداشاره کامل 

نبوده و عالوه بر تولید و تجمع برخی محصوالت حدواسط از 

صورت جمله اسیدهای چرب ترانس، بخشی از اسیدهای چرب به

زیست شوند. نخورده و غیراشباع از شکمبه خارج میدست

دار شدن نیازمند حضور اسیدهای چرب آزاد و هیدروژن

غیراستریفه و انتهای کربوکسیلی آزاد بوده و درصورت استفاده 

پیش  یآسیل گلیسرولی، لیپولیز به عنوان مرحلهاز منابع تری

 نیاز این فرایند موردنظر است. 

ایزومرها واشکال هندسی و فضایی  :اسیدلینولئیک مزدوج

نوع( از اسیدهای چرب مزدوج در شکمبه  42یش از متعددی )ب

های ایزومراز دار شدن توسط آنزیمطی فرایند زیست هیدروژن

ی کاهش فاصله بین واسطههای شکمبه، بهمیکروارگانیسم
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پیوندهای دوگانه در اسیدهای چرب غیراشباع ورودی به 

شناخته  66 –، ترانس 7-شوند. ایزومر سیس شکمبه، ایجاد می

ترین ایزومر اسید لینولئیک مزدوج تولیدی در شکمبه هشد

 است. 

با توان ایجاد افت چربی شیر  اسیدلینولئیک مزدوج

(CLAMFIنتایج مطالعات پژوهشی نشان :)ی اثر منفی دهنده

سه ایزومر اسیدلینولئیک مزدوج در بین ایزومرهای متعدد 

رون دتولیدی در شکمبه، در مهار سنتز  اسیدلینولئیک مزدوج

 بافتی چربی شیر در بافت پستان و افت چربی شیر  است.

-: این ترکیب در اثر پیشبرد فرایند هیدروژن C18:1 –ترانس 

دار شدن متعاقب تولید ایزومرهای اسیدلینولئیک مزدوج  در 

شکمبه ایجاد شده و ایزومرهای مختلف ساختاری آن از نظر 

زیست محل پیوند دوگانه از مهمترین ترکیبات حد واسط 

 شوند.ای محسوب میشکمبه هیدروژن دار شدن

 
 

 

 

 

 

 

 لیپولیز و زیست هیدروژن دار شدن در شکمبه 

ا، هنگاری باحضور تعداد بی شماری از انواع باکتری –شکمبه 

ها، اولین بخش هضمی دستگاه گوارش پس از پروتوزوآ و قارچ

ی مری به منظور ورود خوراک مصرفی دهان و لوله

فرایند تخمیر و تولید محصوالت نشخوارکنندگان و محل اناجم 

-نهایی تخمیر میکروبی جهت استفاده توسط حیوان میزبان به

منظور رفع نیازهای مختلف نگهداری، تولید و رشد بافت های 

بدن است. طی فرایند ورود و خروج مواد خوراکی به شکمبه، 

تغییرات ساختاری، محتوایی و عملکردی بسیار وسیعی توسط 

نیسمی شکمبه در ساختار انواع ترکیبات جمعیت میکروارگا

دهد. فرایند ها رخ میمغذی ورودی به شکمبه، ازجمله چربی

 یتغییر صورت گرفته بر روی منابع چربی خوراک دربردارنده

منظور آزادسازی اسیدهای چرب از ساختار فرایند لیپولیز به

هایگیاهی یا منابع چربی حیوانی و گلیسرولی موجود در یافت

منظور تبدیل به زیست هیدروژن دار شدنعاقب آن، فرایند مت

اسیدهای چرب غیر اشباع به محصوالت اشباع شده با هدف 

-مانی میکروارگانیسمها بر عملکرد و زندهکاهش اثرات سو آن

های شکمبه است. گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد محصوالت 

یپاز ی لهاتولیدی حاصل از فرایند لیپولیز چربی توسط آنزیم

به های شکمهای تولیدی توسط میکروارگانیسمگیاهی و آنزیم

هستند. توان لیپولیزی شکمبه باال و سرعت و وسعت آن تحت 

تأثیر عواملی همانندمیزان فراهمی اسیدهای چرب در ساختار 

ی غذایی و سرعت و رفتار آزاد شدن گلیسرولی توسط جیره

های چرب آزادشده قطرات چربی از منابع خوراکی است. اسید

دار شدن شده و یا بدون توانند وارد فرایند زیست هیدروژنمی

تغییر از شکمبه عبور نمایند. گلیسرول تولیدی طی فرایند 

لیپولیز، وارد فرایندهای تخمیری شده و منجر به تولید 

به اسیدلینولئیک شود. تبدیل اسیدهای چرب فرار می

زیست هیدروژن در فرایند ی آغازین ، مرحلهمزدوجایزومرهای 

( است. در این 4ای اسید لینولئیک ) شکل شکمبه دار شدن

مرحله، تعداد پیوندهای دوگانه ثابت باقی مانده، ولی موقعیت 

یکی از پیوندهای دوگانه توسط آنزیم های ایزومراز 

تر کهمدیگر نزدیمیکروارگانیسمی تغییر و پیوندهای دوگانه به

اسیدلینولئیک دو پیوند اشباع بین دو شوند. در ساختار می

پیونددوگانه متوالی وجود داشته و عمآلنزیم ایزومراز سبب 

شود. رومنیک اسید کاهش این تعداد به یک پیوند اشباع می

ترین ترکیب مزدوج تولیدی ( معمول66 -ترانس،7-)سیس 

زیست هیدروژن دار ای طی فرایند تحت شرایط عادی شکمبه

ساز نهای زمیلئیک است. تغییر شرایط شکمبهاسید لینو شدن

ی تولید انواع مختلفی از ایزومرهای مزدوج با اثرات بالقوه

های مختلف حیوان میزبان است. با متفاوت در شکمبه و بافت

پیشرفت مراحل، پیوندهای دوگانه موجود در ترکیبات حد 

، به اسیدهای چرب ترانس با یک اسیدلینولئیک مزدوجواسط 

ی نهایی، آخرین پیوند پیوند دوگانه هیدروژنه شده و در مرحله

دوگانه در اثر هیدروژناسیون از بین رفته و اسید استئاریک به 

  .عنوان فرآورده نهایی تولید می شود

 

 

 

 

 

لینولئیک اسید

رومنیک اسید

واکسنیک اسید

استئاریک اسید

مراحل اصلی بیوهیدروژناسیون 

شکمبه ای اسید لینولئیک و تولید 

 استئاریک اسید

 ترانس

 سیس

در  تفاوت ساختاری سایدهای چرب دارای پیوند دوگانه

 موقعیت سیس و ترانس
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هیدروژن حول پیوند دوگانه به های موقعیت قرارگیری  اتم

ترتیب در یک سمت و در دو سمت مخالف در ارتباط با 

اسیدهای چرب سیس و ترانس، تنها تفاوت فیزیکی و ساختاری 

اندک موجود بین اسیدهای چرب سیس و ترانس است که 

درنهایت سبب ایجاد تفاوت های بسیار بزرگ در خصوصیات 

- اسید واکسنیک یا ترانسشود. فیزیکی و متابولیکی آنها می

ی علوفه، های برپایهای با جیره، در شرایط معمول تغذیه 66

یات شکمبه است. ین اسید چرب ترانس موجود در محتوترعمده

 ینوبههای فعال موجود در شکمبه که بهنوع میکروارگانیسم

ی غذایی، عوامل مدیریتی و عوامل خود تحت تأثیر ترکیب جیره

ترین عامل در تعیین سرعت قرار دارد، عمدهمحیطی شکمبه 

ای، مسیرهای شکمبه زیست هیدروژن دار شدنفرایند 

متابولیکی مورد استفاده و نوع و مقدار ترکیبات حدواسط 

تولیدی است. افزایش غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع در 

ترکیب جیره و افزایش قابلیت تخمیر جیره غذایی، با کند نمودن 

، سبب فعال شدن زیست هیدروژن دار شدنمسیر معمول 

مسیرهای جایگزین و تولید انواع ترکیبات حدواسط نامعمول در 

ی اثرات شکمبه شده و درنهایت زمینه را برای مشاهده

 نمایند. متابولیکی این فرایندها فراهم می

 ادامه دارد....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


