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چکیده
پروتئینکمهايجیرهدرعبوريهايپروتئینحاويکنسانترهتجاريهايمخلوطپیشاثربررسیآزمایشاین ازهدف

پژوهشایندر. بودشیردهیاواسطدرهلشتاینشیردهگاوهاينیتروژنبازدهیوعملکردبراسیدهاآمینواساسبرشدهمتوازن
یرهج3با یدر قالب طرح کامًال تصادف80±10شیردهیروزهايمیانگینبازایششکمسههلشتاینشیردهگاورأس24از

درصد5/15و5/16، 5/17ي(حاویشیآزمایرهجسهاز یکیبه یطور تصادفگاوها بهشد. استفاده روز46مدت بهویشیآزما
برابر یشیآزمايهاجیرهدرشکمبهدرپذیرتجزیهپروتئینبهناپذیرتجزیهپروتئیننسبت. شدنددادهاختصاص) خامپروتئین

یشافزایرهخام جینبا کاهش سطح پروتئخشکمادهمصرفکهدادنشاننتایجشد.تنظیمخام یندرصد از پروتئ63به 37با 
کنندهدریافتگروه).=048/0P(نشان دادند راداريمعنیاختالفخامیندرصد پروتئ5/15و 5/17یمارتیکهطورهبیافته
شدهتصحیحشیر) و FCM(درصد5/3چربیاساسبرشدهتصحیحشیربیشترینخامپروتئیندرصد5/16حاويهايجیره

ینپروتئتولیدتنها. )=038/0P(دادرا نشانيداریتفاوت معنیگرکه نسبت به دو گروه دکردندتولیدرا )ECM(انرژياساسبر
)05/0P=( نیتروژنبازدهو)03/0P=(بودیشتربکنترلنسبت به گروه خامپروتئیندرصد5/16یمارتيدار برایطور معنبهشیر .

ینوآمینهنسبت بهینو تأم)NRC)2001شده یهتوصیربا مقادیسهخام در مقاینکاهش سطح پروتئکه داد مطالعه نشاناین
دهد. یشرا افزایتروژننیبازدهید،تواند ضمن حفظ تولیممحدود کننده اسیدهاي

شیريگاوشیر،تولیدنیتروژن،بازدهخوراك،بازدهعبوري،پروتئینمخلوط،پیش: کلیديهايواژه

مقدمه
گاوهايجیرهدر) کنسانتره(متراکمموادازاستفادهامروزه

هايسیستمپیشرفتوژنتیکیپتانسیلافزایشدلیلبهشیري
مناسب یدتول،مطلوبرشدبراي. استیافتهاهمیتايتغذیه

تا باشدمتوازن غذاییجیرهبایستییوان،حیو حفظ سالمت
) 3(بئومر.گیردقرارحیواندسترسدرنیازموردمغذيمواد 

ترینمهماز یکیخوراك یکنواختیکرد که گزارش
تغذیه امروزه.باشدمیخوراك یددر تولیفیتکهايمالك

بهتولیدپرگاوهايدرآننیازواهمیتبهتوجهباپروتئین
بااليتغذیهمضراتاز.استشدهتبدیلبزرگچالشی
وتولیدعملکرد،سالمتبرمنفیاثراتبهتوانمیپروتئین

اضافی،نیتروژندفعبرايانرژياتالفداممثلیتولید
خوراك،هزینهافزایشزیست،محیطبهنیتروژندفعیشاافز

راشیرپروتئینکیفیتکاهشوخوناورهسطحافزایش
شکمبهدرتجزیهقابلغیرپروتئین)،4(کردذکرتوانمی
حیوانسازوسوختقابلپروتئیندرصد50تاتواندمی

اصلیچالشبنابراین،)4(دهدتشکیلراکننده نشخوار
گاوهايباارتباطدرپروتئینبااليحوسطتغذیهمضرات

گاوهاپاسخکهکردندگزارش،هشگرانپژو.باشدمیتولیدپر
دریند شدهآفرسویايکنجالهیرنظعبوريپروتئینمنابعبه

تولیددر دارمعنیافزایشسببسویا،کنجالهجیرهبامقایسه
در عبوريپروتئینکمییت). عالوه بر اهم12(شودمیشیر

مهم ینهآماسیدهاييالگواز نظر یزآن نیفیتکها،جیره

لیزینشیرتولیدمحدودکنندهاسیدآمینهو دومیناولیناست.
).26(هستندمتیونینو

،)19(آمریکاملیتحقیقاتانجمنگزارشاساسبر
تواندمیغذاییجیرهطریقازلیزینومتیونینتأمینبهبود

متفاوتینتایجاگرچهشود،شیرچربیدرصدافزایشموجب
ساختدرلیزینومتیونیناست ممکن.استشدهگزارش

وکوتاهزنجیرهچرباسیدهايافزایشواسطهبهشیرچربی
هايلیپوپروتئینوهامیکرونکیلوافزایشواسطهبهیامتوسط

رسد با بهبود ینظر مبه.)13(باشندداشتهنقشکمچگالیبا
یسمقابل متابولینپروتئیقشده از طرفراهمینواسیديتوازن آم

توان سبب یمیزنیرهخام جینبا کاهش پروتئیحتیرهج
یمطالعه بررسینشد. لذا هدف از انجام اینبهبود بازده پروتئ

بر يعبوريهاینپروتئيحاويتجاريهامخلوطیشاثر پ
ینهلشتایريشيخوراك در گاوهایتروژننیعملکرد و بازده

. باشدیمیردهیشیلاوا

هامواد و روش
آزمایشانجاممکانوزمان
یانگین(میشسه شکم زاینهلشتایردهرأس گاو ش24از
و 80±12، میانگین روزهاي شیردهی کیلوگرم50±598وزن 

کیلوگرم در روز) در قالب 34/39±2/1میانگین تولید شیر 
ینا.تکرار استفاده شد8و یمارتسهطرح کامالً تصادفی با 
و یرشیدتولمجتمعدر 1396بهاریپژوهش در فاصله زمان

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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28........................................ هلشتاینشیريهايگاوخونیهايسنجهفراوعملکردبرهاي تجاريپیش مخلوطاستفاده از جیره با پروتئیناثر کاهش سطح

یمارهر تيگاوهاشد. انجامگوشت لبن واقع در استان تهران 
آخور و آبشخور يکه هرکدام دارايانفرادهايجایگاهدر

گروه 3به یصورت کامًال تصادفبههادامشدند. یهبودند، تغذ
در نظر يروز دوره سازگار14در شروع آزمایششدند. یمتقس

آب .یافتادامهروز42مدتبهآزمایشسپسوگرفته شد
خوراك سه بار در .قرار گرفتهادامدسترسآزاد در صورتبه

يجیرههمچنین ها ارائه شد.دامبه 1TMRصورت بهروز 
TMRتاوعلوفهدرصد40وکنسانترهدرصد60اساسبر

.گرفتقرارگاوهااختیاردراشتهاحد
آمینوکاافزارنرمباآزمایشیهايجیره

)AminoCow (AC) version 3.5.2; Evonik AG
Industries, Hanau, Germany (ترکیب .شدتنظیم

یناز نظر سطح پروتئیبوده ولتیکانرژیایزوهاي آزماجیره
ترتیببه3و 2هاي جیرهو 5/17يحاوشاهد یرهج،خام
یننسبت پروتئخام بودند.یندرصد پروتئ5/15و 5/16يحاو
شکمبهدرپذیرتجزیهپروتئینبه)RUP(یرناپذیهتجز

)RDPنسبت شد. یمتنظ63به 37بابرابر یمارهاتیه) در کل

با استفاده از دو یونینبه متیزینليضروراسیدهايآمینوینهبه
در شرکت سپاهان دانه پارسیانساختتجاريمخلوطپیش

5/15يحاویرهو در ج1به 3خام یندرصد پروتئ5/16یرهج
ترکیب مواد مغذي شد. تنظیم 1به 8/2درصد پروتئین خام 

دواست.نشان داده شده1پیش مخلوط تجاري در جدول 
هاي معدنی و ویتامینی، حاوي: مکملآزمایشیپیش مخلوط

کلسیم فسفات، کربنات سدیم، دياکسید منیزیم، بنتونیت، بی
عبوري ذرت، سبوس گندم، نمک، کربنات کلسیم و پروتئین 

با سیستم موجود در پیش مخلوطکلیه اقالم استفاده شد.
کشی شده و اختالط مواد کامًال اتوماتیک میکرودوزینگ وزن
میکسر و سپس میکس پس از میکس اولیه توسط میکرو

اي توسط میکسر افقی پدالی به حجم رسانده شدند. مرحله
هاي گیريضریب تغییرات مواد مغذي نظیر سدیم پس از اندازه

در نهایت شد. درصد ثبت 5مستمر در پیش مخلوط کمتر از 
بندي شده و پس از ارسال به انبار تولید محصول بسته

کنسانتره گاوداري در تهیه جیره حاوي پیش مخلوط مورد 
استفاده قرار گرفتند. 

هاي تحت آزمونترکیب مواد مغذي پیش مخلوط- 1جدول 
Table 1. Composition of nutrients of experimental premixes

گرم آهن، میلی268گرم کلر، 24گرم سدیم، 53گرم منیزیم، E ،25ویتامین D3،IU560ویتامین A ،kIU20ویتامین kIU93هرکیلوگرم پیش مخلوط کنسانتره حاوي: 
گرم ید.میلی11گرم کبالت، میلی2گرم سلنیوم، میلی5/5گرم منگنز، میلی1180گرم مس، میلی295گرم روي، میلی1180

*NFC = 100 − (% NDF − NDIN × 6.25) − % CP − % fat − % ash

گیريها و رکوردآوري نمونهجمع
و سه بار در روز TMR(1(مخلوطکامًالصورتبههاجیره

یماندهگاوها قرار گرفت و باقیاردر اختیدوشیرپس از ش
شد و ینو توزيآورصورت روزانه از آخور جمعخوراك به

خوراك یماندهشده با باقیختهماده خشک ریزانتفاوت م
یهمنظور تجزاز خوراك بهیريگنمونهشد. روزانه ثبت یمصرف

ام گرفت. گاوها سه بار در روز انجیصورت هفتگبهیمیاییش
یرشیزانشدند و میردوشیش22و 14، 6يهاساعتدر
یرعنوان شسه نوبت بهیديتولیرشمجموعثبت شد. یديتول

یباتترکیینتعيبرایراز شیريگ. نمونهیدروزانه ثبت گرد
با دستگاه یرشیباتگرفت. ترکصورت روزانه انجامبهیرش
Fossساخت شرکت ،78110Minor(مدل یلکواسکنم

(با فرض یرشیدتوليبرایتروژنشد. بازده نییندانمارك) تع
یانگینمیم) با تقسیبدنیتروژننیزاسیوننشدن و موبلیرهذخ

هر گاو يبرایمصرفیتروژننیانگینبر میديتولیرشیتروژنن
يهالولهبا خونگیرينمونه.یدبر حسب درصد محاسبه گرد

4و یشدوره آزمايانتهادریدمیددار از ورینخأل هپار
انجامجداگانهطوربهگاوهرازصبحوعدهساعت پس از 

بهگیرينمونهازبعدبالفاصلهخونهاينمونهگرفت
وگلوکزشاملخونیهايفراسنجهوشدارسالآزمایشگاه

BUN2پالسما با استفاده از دستگاه يپس از جداساز
یرنظییهافراسنجهینعالوه بر اشدگیرياندازهیزراتوآناال

NEFA3 وBHBA4کیت شرکت با استفاده ازیزنRandox
.شدندتعیینخونپالسمايدرالیزادستگاه ابا 

2پیش مخلوط 1پیش مخلوط ماده مغذي
968/95ماده خشک (درصد هوا خشک)

4/04/0کالري بر کیلوگرم)انرژي خالص شیردهی (مگا 
1010پروتئین خام (درصد از ماده خشک)

7/457/44پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (درصد از پروتئین خام)
95/095/0عصاره اتري (درصد از ماده خشک)
8/113/12دیواره سلولی (درصد از ماده خشک)

3/363/37کربو هیدرات غیر الیافی (درصد از ماده خشک)*
4/444/36متیونین (درصد از پروتئین قابل متابولیسم)
4/174/14الیزین (درصد از پروتئین قابل متابولیسم)
6/48/3لوسین (درصد از پروتئین قابل متابولیسم)

1/25/1هیستیدین (درصد از پروتئین قابل متابولیسم)
15/04/0نسبت الیزین به متیونین

66(درصد از ماده خشک)کلسیم
6/16/1(درصد از ماده خشک)فسفر

1- Total mixed ration              2- Blood Urea Nitrogen              3- Non Esterified Fatty Acid              4- Beta Hydroxybutyric Acid
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بر اساس درصد در ماده خشکآزمایشیهايجیرهترکیب- 2جدول
Table 2. Ingredients and chemical composition (% of DM) of experimental diets

*آزمایشیهايجیره
2تیمارخوراکیمواد 1تیمار کنترل

20 20 20 شدهسیلوذرت
15 15 15 خشکیونجه

4/0 4/0 4/0 گندمکاه
5 5 5 قندچغندرتفاله
20 20 20 شدهآسیابذرتدانه
12 10 12 شدهآسیابجودانه
5 7 10 سویاکنجاله
3 5 6 کلزاکنجاله
3 3 3 شدهفرآوريسویايدانه
4/2 4/2 4/2 ذرتگلوتن
3/1 3/1 3/1 چربیپودر

1 - - گندمسبوس
- - 1 کلسیمکربنات
- - 3/0 فسفاتکلسیمدي
- - 2/0 نمک
- - 1 شیرینجوش
- - 25/0 منیزیماکسید
- - 85/0 بنتونیت
- - 5/0 ویتامینیمکمل
- - 5/0 معدنیمکمل
- 6 - 1مخلوطپیش
6 - - 2مخلوطپیش

آزمایشیهايجیرهشیمیاییترکیب
53 54 53 1)درصد(خشکماده

68/1 67/1 68/1 Mcal/kg(2(شیردهیخالصانرژي

5/15 5/16 5/17 1)خشکمادهازدرصد(خامپروتئین

37 37 37 2)خامپروتئینازدرصد(شکمبهدرپذیرناتجزیهپروتئین

2/4 4/4 2/4 1)خشکمادهازدرصد(اتريعصاره

5/29 5/29 29 1)خشکمادهازدرصد(خنثیشویندهدرنامحلولالیاف

39 39 40 2)خشکمادهازدرصد(الیافیغیرکربوهیدرات

27/2 15/2 8/1 2)متابولیسمقابلپروتئینازدرصد(متیونین

35/6 45/6 5/6 2)متابولیسمقابلپروتئینازدرصد(الیزین

8/2 3 61/3 2متیونینبهالیزیننسبت

9/0 85/0 9/0 1)خشکمادهازدرصد( ئکلسیم

45/0 4/0 45/0 1)خشکمادهازدرصد(فسفر

310 310 295 2)کیلوگرمدرواالناکیمیلی(جیرهآنیون-کاتیونتعادل

درصد پروتئین خام5/15با 2درصد پروتئین خام ، تیمار5/16با 1پروتئین خام، ، تیمار درصد 5/17*جیره کنترل با 
مقادیر حاصل از تجزیه آزمایشگاهی: 1
)19(NRCگرم) با کالري بر کیلوبرآورد شده (مگامقادیر: 2

:آماريمدل
کاملطرحتحقیقاینبراياستفادهموردآماريطرح
.بودزیرشرحبهآنریاضیمدلوتصادفی

Yij=μ+Ti+eij
Yij هر مشاهده: مقدار
μ : کلمیانگین

Ti : رهیجاثر
eijیخطاي آزمایش: ا

هادادهتحلیلوتجزیهابزاروهاوشر
Excelافزارنرمدرابتداآزمایشازحاصلنتایج

GLMیهبا روSASافزارنرمکمکبهسپسوبنديدسته
باهامیانگینو) 24(گرفتقرارآماريتحلیلوتجزیهمورد

.شدندمقایسهدانکنايدامنهچندآزمون

و بحثنتایج
خوراكبازدهوتولیديشیرمصرفی،خوراك

تولید شیر و ترکیبات آن مصرفی،خوراكبهمربوطنتایج
ننشا3جدولدرو همچنین ضریب تبدیل تولید شیر 

2یمارو تکنترلگروهبینخشکمادهمصرف.شدداده
کههمانطور).=048/0P(دادنشانداريمعنیاختالف
خشکمادهکیلوگرم71/23(با 2تیمارشودمیمشاهده
سایربهنسبترامصرفبیشترینطور عددي نیزبه)مصرفی

.داشتآزمایشیتیمارهاي
ها یمارتینبیرشیدتولیانگینماگرچهنتایج،بهتوجهبا

کیلوگرم69/40با 1تیماراما ،ندادنشاندار یاختالف معن
شیرچربیاساسبرشدهتصحیحشیر(FCM1بیشترین

(شیر ECM2بیشترین کیلوگرم95/40با و) 5/3%
.)=038/0P(دادنشانراتولیديتصحیح شده از نظر انرژي) 

یمارهاتخوراكبازدهبیناختالفهاي موجوددادهبهتوجهبا
که چرا با این. نبوددارمعنیآماريلحاظازFCMس اسابر

کاهش سطح پروتئین خام جیره، ماده خشک مصرفی افزایش 
یافته است دقیقاً مشخص نیست. نتایج مربوط به اثر کاهش 
سطح پروتئین روي ماده خشک مصرفی متفاوت است. 

1- Faty corrected Milk                                                                      2- Energy corrected Milk

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
11

.2
7.

27
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.11.27.27
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1016-fa.html


30........................................ هلشتاینشیريهايگاوخونیهايسنجهفراوعملکردبرهاي تجاريپیش مخلوطاستفاده از جیره با پروتئیناثر کاهش سطح

با کاهش سطح پروتئین جیره اثري )15و همکاران (لئوناردي
رسد وجود نظر میمصرفی مشاهده نکردند. بهبر ماده خشک 

طول مدت آزمایش ها در مصرف ماده خشک بهاین تفاوت
یابد.مربوط باشد که با افزایش طول دوره این اثر کاهش می

همچنین در مطالعه دیگر افزایش سطح پروتئین جیره تاثیري 
ها گزارش بعضی پژوهش).14بر ماده خشک مصرفی نداشت (

تواند سبب که تأمین اسیدهاي آمینه محدود کننده میاند کرده
. از طرفی نیز گزارش )29(تحریک مصرف ماده خشک شود

است که با متوازن کردن جیره از نظر اسیدهاي آمینه ماده شده
محققان یبرخ. همچنین )29یابد (خشک مصرفی افزایش می

یفراهمیشهمراه با افزایرهجینبا کاهش سطح پروتئ
شاهد یسمقابل متابولیندر پروتئيضرورینوسیدهايآم

.)20،1اند (بودهیديتولیرمصرف ماده خشک و شیشافزا
باسویاکنجالهسازيمکمل) هنگام18همکاران (ونیکولز

درتفاوتی،شیريگاوهايجیرهدرشدهمحافظتمتیونین
مشاهدهتیمارهابینروزانهشیرتولیدوخوراكمصرفمقدار

نکردند.

منابعسازيمکملوفرآورينوعاثرات متفاوتهرحال،به
خوراك،مصرفسطحبهبستگیآمینواسیدوپروتئینی

هاگزارش). 31دارد (پروتئین جیرهماهیت کربوهیدارت و
درکنندهمحدوديهاآمینواسیدتأمینباکهدهندمینشان

قابلپروتئینکاراییوافزایشمتابولیسمقابلپروتئین
تولیددرکنندهمحدودعاملیپروتئینسطحکاهشمتابولیسم،

نتایجمحققان.)5،26(بودنخواهدآنترکیباتوشیر
فرآوريپروتئینمنابعکنندهیافتگاوهاي دردرمختلفی را

یدتوليبر رودارپوششهايپروتئینجملهعبوري ازوشده
) 25(همکارانواسکاتتحقیقاتاند. نتایجکردهگزارشیرش

وسویادانهفرآوريتأثیرتحتشیرتولیدکهدهدمینشان
درسویاکنجالهباشدهفرآوريسویايجایگزینی دانهنیز

) 23(همکارانوریکسنتایجبانتیجهاین.تنگرفقرارجیره
سویايمصرفبایز) ن6(و همکارانچویینارد.باشدمیهمسو

بامقایسهدرشدهبرشتهواکسترودصورتبهه شدفرآوري
نکردند.مشاهدهشیرتولیدبرخام، اثريسویاي

مصرف ماده خشک، تولید و ترکیبات شیر اثر تیمارهاي آزمایشی روي - 3جدول
Table 3. Effects of experimental treatments on dry matter intake, production and composition of milk

کاهش سطح پروتئین خام جیره همراه با توازن اسیدهاي 
ها تأثیري بر شیر کننده متیونین و الیزین در جیرهآمینه محدود

پروتئینتولیدمقداراما . نداشتشیرترکیباتغلظت تولیدي و 
در روز یلوگرمک28/1یبترتبه1یماردر تشیرنیتروژنبازدهو

تفاوتکنترلبه گروه نسبتکهشدثبتدرصد 17/33و 
)12ایفاراگور و همکاران (.)=03/0P(دادنشانراداريمعنی
تا 600گاوهاي پر تولید در اوایل شیردهی به دادند که نشان
درصد 5/16تا 16گرم نیتروژن در روز نیاز دارند (حدود 650

در البته آنها این مقدار از پروتئین خام جیره را ،پروتئین خام)
،اسیدهاي جیرهو آمینوها کربوهیدراتمناسبتوازن صورت

شده روي هاي انجامنتایج پژوهشمطلوب ارزیابی کردند. 
کاهش سطح پروتئین جیره گاوهاي شیرده و اثر آن بر تولید و 

رسد روزهاي نظر میبه).7،8،17ترکیبات شیر متفاوت هستند (

شیردهی گاوهاي آزمایش شده، اختالفات سطح پروتئین خام 
جیره و سطح تولید حیوان RDP/RUPهاي جیره، نسبت

).8ها باشند (پژوهشگذار بر نتایج این ترین عوامل تأثیرمهم
یکبهسهسطحبه1یماردر تمتیونینبهالیزیننسبت

ینعنوان اولبهیونینسطح مت2یمارو در تشدنزدیک
افزایش 1در جیره نسبت به تیمارمحدودکننده ینهآمیداس

درکاهشیآمینه،اسیدهاياینمطلوبسطحدلیلبهویافت
پروتئین،نسبتکاهشباآزمایشیتیمارهايشیرتولید

اسیدهايازمناسبیالگويکهزمانیدیگرعبارتبه. ندادرخ
مصرفبازدهباشد،دامنیازبامطابقواختیاردرآمینه

کاهشمازاد پروتئینبهدامنیازویافتهافزایشجیرهپروتئین
).26،4(یابدمی

*آزمایشیهايجیرهفراسنجه
1SEMP-value 2تیمار1تیمارکنترل

b60/22ab44/23a71/23355/00482/0(DMI)مصرفی خشکماده
)روزدرکیلوگرم(تولید شیر و ترکیبات آن 

20/4162/4290/40546/00679/0تولید شیر
29/137/130/1121/02572/0چربی
b15/1a28/1ab18/1032/00494/0ینئپروت

02/207/298/1050/06819/0الکتوز
2b66/38a69/40b78/38601/00523/0درصد5/3چربیاساس برشدهیححتصشیرتولید
3b42/38a95/40b70/38486/00376/0انرژياساسبرشدهیححتصشیر تولید

ترکیبات شیر (درصد)
12/322/318/3091/08768/0چربی
80/201/388/2083/01031/0ینئپروت

90/486/485/4050/09387/0الکتوز
36/1521/1598/14260/04901/0لیتر)دسیدرگرمشیر (میلیاياورهنیتروژن

ضریب تبدیل غذایی
3.5% FCM/DMI(کیلوگرم بر کیلوگرم)71/174/164/1244/07788/0

b17/29a17/33ab05/32850/00320/0(درصد)نیتروژن شیربازده
خامپروتئیندرصد5/15با2تیمارخام،پروتئیندرصد5/16با1تیمارخام،پروتئیندرصد5/17کنترل با یرهج: *
میانگین خطاي استاندارد-1

2FCM = [0.4324 × milk yield (kg)] + [16.216 × milk fat (kg)]. )1(
3ECM = [12.82 × fat yield (kg)] + [7.13 × protein yield (kg)] + [0.323 × milk yield (kg)] )1(
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31.................. ...............................................................................................................................1399/ بهار 27پژوهشهاي تولیدات دامی سال یازدهم/ شماره 

بیندرشیرشد غلظت ترکیباتهمانگونه که اشاره
تولید اما را نشان نداد، داريمعنیتفاوتمختلفتیمارهاي

طور به1یمارتيبراینپروتئیدتولاز جملهیرشیباتترک
اساساً. )P=05/0(بودیشترنسبت به گروه کنترل بيداریمعن

. باشدمیبیشترآنچربیبهنسبتشیرپروتئیندرصدثبات
طریق تغییرازشیرپروتئیندرصدتغییراتعبارت دیگر به

میزانشیرچربیبامقایسهدرولیبودهممکنجیره،ترکیب
نشان داده شد که بهبود توازن ).12(استکمترتغییراتاین

ها خصوص متیونین و الیزین در جیرهبهاسیدهاي آمینه
کازئین شیر جب افزایش تولید پروتئین حقیقی و تواند مومی

مهمی به عنوان اسیدآمینه آغازگر ). متیونین نقش 2،21گردد (
بین ). از آنجاییکه تولید شیر 2کند (در ساخت پروتئین ایفا می

و تولید پروتئین شیر در تیمارداري نداشتتیمارها تفاوت معنی
است، کاهش دفع نیتروژن و درنتیجه افزایش بیشتر بوده1

بود. بازده نیتروژن در این گروه از گاوها دور از انتظار نخواهد
اسمزيفشارکنترلعواملازمهمترینیکیشیرالکتوز

میزان کمتريبهشیرپروتئینوچربیبهنسبتکهاستشیر
تغییراتچراکهگیرد،میقرارعواملسایروتغذیهتأثیرتحت

شیرداخلبهآبدر جریانتغییراتباالکتوزشدنساختهدر
مقدارافزایشیاکاهشبابنابرایناست،همراهپستاندرون

چندین. دیابمیافزایشیانیز کاهششیرتولیدالکتوز،
همراه با پروتئینسطحکاهشباکهانددادهنشانمطالعه

درنیتروژنبازدهیکننده اسیدهاي محدودبهبود توازن آمینو
يهایرهدر ج).4،12،26(یابدمیافزایششیريگاوهاي

گاو احتماًال یازمورد نیسمقابل متابولینپروتئینمعمول با تأم
ینمازاد مواجه خواهد شد که با ایداسینوآمینبا چندیوانح

یندفرآیرا طینواسیدهامازاد آمیردام مجبور است مقادیطشرا
مازاد یتروژندر آورد و نيانرژیدکردن به مصارف تولینهدآم

در .گرددمیدفعادرارطریقازودرآمدهاورهشکل در کبد به
خواهد شد. یروارد شيکمترینیپروتئیتروژننیطیشراینچن

یهبا تغذیرهدر جيضرورینهآمیدهايبا بهبود توازن اس
و يضرورینواسیدهايآمینو تأمRUPسطوح مناسب 

یافتکاهش خواهد یاضافینواسیدهايکننده سطح آممحدود
در ؛یدممکن خواهد رسیزانبه حداقل میدياسینواتالف آم

در توافق با .یابدمییشافزایتروژننیبازدهیطیشراینچن
آزمایش حاضر بهبود توازن اسیدهاي آمینه محدود کننده 

.)1،5،7(شودسبب بهبود بازده نیتروژن در شیر می
یخونهايفراسنجه
جدولدرخونبیوشیمیاییهايفراسنجهبهمربوطنتایج

گلوکز،شاملخونبیوشیمیايهايفراسنجه.استشدهارائه4
اسیدبوتیریکبتاهیدروکسی،(BUN)اياورهنیتروژن

(BHBA)غیراستریفیهچرباسیدهاي، و(NEFA)،اختالف
همانطور.ندادنشانمختلفتیمارهايبیندرراداريمعنی

خونی هايفراسنجهآیدمیبرحاضرتحقیقنتایجازکه
NEFA،،گلوکزBUNهايمخلوطپیشازاستفادهبا

بینداريمعنیاختالفونگرفتهقرارتأثیرتحتتجاري
.نشدمشاهدهمختلفتیمارهاي

پروپیونیکنشخوارکنندگاندرخونگلوکزاصلیمنبع
هاي متفاوتی از هاي مختلف گزارش. نتایج پژوهشاستاسید

سطح پروتئین جیره تغییرات سطح گلوکز خون در اثر کاهش 
گزارش کردند )9اند. بطوریکه گیالونگو و همکاران (ارائه داده

عوامل مختلفی نظیر وضعیت فیزیولوژیک گاو، روزهاي که
ول ومنابع پروتئین جیره مسشیردهی، میزان نشاسته جیره و

تی در سطح گلوکز خون گاوهاي شیريچنین اختالفا
واسیدبوتیریکبتاهیدروکسیگلوکز،واقعدر.باشندمی

وانرژياز وضعیتنماديخون،غیراستریفیهچرباسیدهاي
درانرژيشاخصعنوانبهوبودهدامدرسازوسوخت
اهمیتشیردهیوزمان آبستنیدروروندمیشماربهپالسما

).28(کنندمیپیداتشخیص
آمونیاکینیتروژنبینکهاستآنازحاکیهاگزارش

بااصوالً).10(داردوجودارتباط(BUN)خوناورهوشکمبه
عبورافزایشیاوشکمبهمایعدرآمونیاکینیتروژنکاهش

عبوروجذبکاهشباو همچنینباریکرودهبهآن
شکاهنیزخوناورهمیزانشکمبه،دیوارهازآمونیاك

واورهتغذیهکردندگزارش)،27(و همکارانشین. یابدمی
افزایشباعثشکمبه،درشوندهتجزیهپروتئینیغذایید موا

در مطالعه دیگر استفاده . می شودخوناوره پالسمايغلظت
از اسید آمینه متیونین و لیزین در تنظیم پروتئین جیره باعث 

).16کاهش اوره خون گردید (
وضعیتبیانگرNEFAوگلوکزکناردرBHBAحتوايم

مقادیردرتغییربنابراین).28است (دامدرانرژيمتابولیسم
ومتابولیسمدرتغییرازنشانحیوان،خوندرمواداین

شرایطدرکهطوريبه. حیوان استدرانرژيسازوسوخت
انرژي،منفیتوازنبخاطردامشیردهی،اوایلیاغذاییفقر

کمبودجبرانبرايغذایی،جیرهازشدهتأمینانرژيبرعالوه
نیزبدنهايبافتدرشدهذخیرهچربیازنیاز،موردانرژي

تجزیهازحاصلچرباسیدهاي. کندمیاستفاده
کهشودمیآزادخونداخلبهچربیبافتدرگلیسیریدهاتري

ازکتونیاجسامتولیدکبددرآنهااکسیداسیونسوختن وبا
در بیشترحیوانچقدرهرکهگیردمیصورتBHBAجمله

اینمیزانباشدشیردهیاوایلدرانرژيمنفیمعرض تعادل
درچرباکسیداسیون اسیدهايوشکستننتیجهدراجسام

البته. بودخواهدبیشترخونجریانداخلبهآنهاجریانوکبد
چرب اسیدهايکتوژنزونشخوارکنندگان، اکسیداسیوندر

نیزشکمبهاپیتلیومبافتدرچربیبرعالوهاسید)(بوتیریک
.)22دهد (میرخ

گلوکزمناسبمیزانبهتوجهبانیزضر حاآزمایشدر
بهتجاري نیازمخلوطپیشازشدهاستفادهتیمارهايدرخون

سويازاحتمالیانرژيکمبودجبرانبرايبیشترانرژي
پایینکه میزاناستکمترهاچربیاکسیداسیونوشکستن

مؤیدتواندمیاحتماًالشده،ذکرتیمارهايدرفراسنجهاین
.باشدمطلباین
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Table 5. Biochemical parameters of blood in experimental treatments

داد که کاهش سطح پروتئین جیره نتایج این آزمایش نشان
ویژه همراه با اصالح توازن اسیدهاي آمینه محدود کننده به

در اوایل شیردهی متیونین و الیزین در جیره گاوهاي شیرده
رغم علیماده خشک شده و فسبب تحریک مصرتواندمی

ضمن حفظ تولید شیر منجر به افزایش کاهش پروتئین جیره
زیست ، لذا نیتروژن کمتري به محیطشودشیر نیتروژنبازده 
خواهد شد. دفع 
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Abstract
   The aim of this experiment was to evaluate the effects of concentrate premixes containing of
by-pass proteins (BP) in balanced low protein diets for essential amino acids on performance,
blood metabolites and nitrogen efficiency of lactation Holstein dairy cows. Twenty-four
multiparous Holstein cows (in 3rd parity and DIM 80±10) randomly were divided to three
experimental rations including, 1) control ration with 17.5% CP based on NRC 2001
recommendations, 2) Low protein ration containing concentrate premix with 16.5% CP and 3)
Low protein ration containing concentrate premix with 15.5% CP. The ratio of the rumen
undegradable protein (RUP) to rumen degradable protein (RDP) in experimental diets was
37:63 and the ratio lysine to methionine was adjusted by concentrate premix up to 3:1 and 2.8:1
in the diet 16.5% and 15.5% CP, respectively. The results showed that the dry matter intake
(DMI) increased linearly with a reduction of CP in the diets (P=0.048). The highest 3.5% fat
corrected milk yield (FCM) and energy corrected milk (ECM) was recorded for 16.5% CP diet
that showed a significant difference than other groups (P=0.038). Milk protein yield and milk
nitrogen efficiency (MNE) showed significantl difference between control and 16% CP diets
(P=0.05 and P=0.03, respectively). This study showed that decreased in CP levels compared to
recommended NRC values (2001), and providing an optimal ratio of limiting amino acids can
increase nitrogen yield while maintaining production.

Keywords: Pre-Mixed, Bypass Protein, Feed Efficiency, Nitrogen Efficiency, Milk Production,
Dairy Cattle
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