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چکیده
 پیش21  بررسی اثر جایگزینی الیاف سلولزی (کاه گندم) با الیاف غیر سلولزی (تفاله چغندرقند) در جیره گاوهای شیری دوره انتقال (از روز،هدف این پژوهش

 کیلوگرم و697±59/6  راس گاو هلشتاین چند شکم زایش با میانگین وزن36  از، روز پیش از زایش21 ، بدین منظور. پس از زایش) بود42 از زایش و تا روز

، درصد تفاله چغندرقند7/17  درصد کاه گندم و یا7/17  گاوها به دو گروه تقسیم شدند و جیرههای دارای، پیش از زایش. استفاده شد3/3±0/22 نمره بدنی
 نتایج نشان دادند که. درصد کاه گندم یا تفاله چغندرقند دریافت کردند5  پس از زایش نیز هر گروه به دو زیرگروه تقسیم شد و جیرهای بر پایه.دریافت کردند
 ولی گوارشپذیری ماده خشک و ماده آلی و دیوارۀ سلولی در گاوهایی، تأثیری بر مصرف خوراک در دوره پیش از زایش نداشت،تفاوت در منبع الیافی جیره
 ) در گاوهایی کمتر بود که درP =0/06(  ) و دیواره سلولیP =0/05(  گوارشپذیری ماده خشک. بیشتر بود،که جیره دارای تفاله چغندرقند مصرف کرده بودند
 شیر تصحیحشده بر پایۀ چربی و انرژی و همچنین درصد چربی شیر در گاوهایی که. کاه گندم مصرف کرده بودند،دورههای پیش از زایش و نیز پس از زایش
 میتواند، نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه منابع الیافی غیرسلولزی.)P =0/09(  تمایل به افزایش داشت،پیش از زایش تفاله چغندرقند دریافت کردند
.عملکرد گاوهای دوره انتقال را بهبود بخشد
. گوارشپذیری، کاه گندم، دوره انتقال، تولید شیر، تفاله چغندرقند:دواژهها
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Abstract
This study was conducted to compare the effect of a cellulosic (wheat straw; WS) and non-cellulosic (beet pulp; BP) forage source on high producing
dairy cows during the transition period (three weeks before to six weeks after calving). Multiparous Holstein cows (n=36) with mean body weight of
697±59.6 kg and body condition score of 3.3±0.22 were used in the experiment. Before calving, the cows received diets containing 7.17% WS (n=18)
or BP (n=18). After calving, the cows in each group were divided into two subgroups (n=9), and received the diets containing 5% BP or WS.
Prepartum dry matter intake (DMI) was similar between dietary treatments but prepartum digestibility of DM (P=0.05) and neutral detergent fiber (P=
0.06) was lower in cows feeding on the WS diet. The yield of energy-corrected milk, 4% fat-corrected milk and milk fat percentage tended to be
higher in the cows fed with the BP diet during the prepartum period (P = 0.09). In conclusion, the results showed that feeding non-cellulosic forages
during the transition period may improve the performance in dairy cows.

Keywords: Digestibility, Milk production, Sugar beet pulp, Transition period, Wheat straw.
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علی نرگس خانی ،علی محرری ،حسین مهربان ،محمد جواد ضمیری

مقدمه 

انرژی و افزایش سطح اجسام کتونی میگذارد [ 21و .]15

دوره انتقال یکی از حساسترین دورههای زندگی گاو

به باور برخی پژوهشگران ،تغذیه سطوح انرژی

شیری است و میتواند سالمت و عملکرد تولیدی و

کنترلشده با جیرههای پر الیاف و کمانرژی در دوره

تولیدمثلی گاو را تحت تأثیر قرار دهد [ .]10انتقال از

خشکی ،متابولیسم و سالمت حیوانات را در دوره پس از

مرحله آبستنی سنگین به مرحله تولید شیر منجر به

زایش بهبود میبخشد [ 13و .]25

تغییرات شدید فیزیولوژیک میشود و بنابراین تنظیم دقیق

اهمیت منابع الیافی غیرسلولزی در تغذیه گاوهای

متابولیسم گلوکز و چربی در بدن دام به منظور سازگاری

شیری روزبهروز افزایش مییابد و زمانی که این ترکیبات

متابولیکی و سپریکردن موفق این دوره ضروری است

در جیره استفاده شوند ،نسبت کربوهیدراتهای با منبع

[ .]19در این دوره ،گاوها مستعد ابتال به بیماریهای

سلولزی و نشاسته در جیره کاهش مییابد [ .]16یافتهها

عفونی و متابولیکی مانند تب شیر ،کتوز ،جفت ماندگی،

نشان دادهاند که جایگزینکردن تفاله چغندر قند بهعنوان

متریت و بهجایجابهجایی شیردان هستند [ .]19تصور می

یک منبع الیافی غیرسلولزی بهجای  25درصد دانه جو

شود شدیدترین چالشی که بر سالمت حیوان و تولید آن

مصرف خوراک و تولید شیر را بهبود بخشید [.]22

اثر میگذارد تأمین مواد مغذی ،بهویژه انرژی ،در دوره

همچنین ،جایگزینکردن پوسته سویا بهعنوان منبع الیاف

انتقال است ،در این دوره نیاز رحم آبستن به مواد مغذی

غیرسلولزی پیش از زایش سبب افزایش غلظت انسولین و

افزایش قابلتوجهی دارد ،در حالیکه مصرف خوراک در

کاهش غلظت اسیدهای چرب استریفیهنشده خون در کل

سه هفته پایانی آبستنی کاهش مییابد به گونهای که

دوره انتقال شد [.]11

بیشترین کاهش در هفته آخر دیده میشود [.]10

بنابراین ،بهنظر میرسد افزودن منابع الیافی

تغذیه و مدیریت گاوها در دوره انتقال توجه زیادی را

غیرسلولزی به جیره گاوهای دوره انتقال بتواند آثار

در سال های اخیر بهخود اختصاص داده است .پژوهش

سودمندی بر سالمت و تولید گاوهای شیری پرتولید

های تغذیهای در دوره انتقال بیشتر بر بیشینهشدن مصرف

داشته باشد .از اینرو ،هدف پژوهش کنونی مقایسه اثر

انرژی در دوره انتظار تمرکز داشتهاند ،این در حالی است

منابع الیاف سلولزی (کاه گندم) و الیاف غیرسلولزی (تفاله

که پژوهشهای پیشین پیشنهاد کردند که درجۀ کاهش

چغندرقند) بر عملکرد و گوارشپذیری مواد مغذی در

مصرف خوراک در مقایسه با افزایش مقدار مصرف

گاوهای دوره انتقال بود.

خوراک و انرژی در نزدیکی زایش بیشترین تأثیر را بر
سالمت حیوان در دوره انتقال دارد [ .]10یافتهها نشان می

موادوروشها 

دهند که استفاده از سطوح باالی انرژی در اوایل دوره

این پژوهش در شرکت کشت و دام فضیل اصفهان و با

خشکی اثر منفی بر متابولیسم حیوان در نزدیکی زایش

 36راس گاو هلشتاین خشک آبستن سنگین چند شکم

داشته [ ]7و به افت شدیدتر مصرف خوراک در اوایل

زایش با میانگین وزن  697±59/6کیلوگرم و نمره

زایش منجر شده است [ .]16افزایش سطح انرژی در جیره

بدنی 3/3±0/22اجرا شد .این آزمایش از  21روز پیش از

های پیش از زایش میتواند منجر به افزایش ذخایر بدنی

زایش و تا  42روز پس از آن ادامه یافت .گاوها با میانگین

شود که پس از زایش اثر شدیدتری بر شدت توازن منفی

تولید مشابه در دوره شیردهی پیشین و اسکور بدنی مشابه
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و بدون مشکالت تولیدمثلی در زایشهای پیشین ،به

با جیرۀ دارای  7/17درصد کاه گندم یا تفاله چغندر قند

جایگاه انتظار منتقل و بهطور تصادفی به دو گروه 18

بهصورت انفرادی تغذیه شدند .پس از زایش ،گاوهای هر

رأسی تقسیم و با دو جیره متفاوت از نظر نوع الیاف تغذیه

گروه به دو زیرگروه تقسیم و با جیرههای دارای پنج

شدند (جدولهای  1و  .)2در دوره پیش از زایش ،گاوها

درصد کاه گندم یا تفاله چغندر قند تغذیه شدند.

جدول  .1مواد خوراکی جیرههای آزمایشی
جیره پیش از زایش
اقالم خوراکی(درصد ماده خشک)

جیره پس از زایش

پر شیر

کاه گندم

تفاله چغندر

کاه گندم

تفاله چغندر

ذرت سیلو شده

32/89

32/89

19/26

19/26

21/14

علوفه یونجه

14/41

14/41

19/86

19/86

10/57

کاه گندم

7/17

-

5

-

-

-

7/17

-

5

8/91

دانه جو

8/14

8/14

9/42

9/42

7/57

دانه ذرت

17/86

17/86

23/07

23/07

26/49

کنجاله کلزا

6/29

6/29

1/69

1/69

3/57

کنجاله سویا

4/54

4/54

9/67

9/67

9/23

پودر گوشت

1/86

1/86

2/35

2/35

2/8

سویا تفت داده

1/36

1/36

2/79

2/79

-

پنبه دانه

1/38

1/38

2/84

2/84

1/79

مکمل ویتامینی1

0/74

0/74

0/54

0/54

0/39

مکمل معدنی2

0/74

0/74

0/54

0/54

0/39

بیکربنات سدیم

-

-

1/22

1/22

1/32

کربنات کلسیم

0/490

0/49

0/85

0/85

0/79

منیزیم اکسید

0/1

0/1

0/18

0/18

0/2

نمک

-

-

0/3

0/3

0/33

دایکلسیم فسفات

-

-

0/12

0/12

0/1

کلسیم کلراید

0/94

0/94

-

-

-

منیزیوم سولفات

0/84

0/84

-

-

-

بنتونیت

0/25

0/25

0/3

0/3

0/39

پودر چربی

-

-

-

-

1/48

اوره

-

-

-

-

0/16

کنجاله کتان

-

-

-

-

2/38

تفاله چغندرقند

 .1هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی :ویتامین  2000.000 IU :Aویتامین  15000 IU :Eویتامین  5000.000 IU :Dبیوتین 200 ppm :موننسین.ppm 3000 :
 .2هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی :کلسیم:

ppm

 200.000منیزیوم:

ppm

 15300مس:

ppm

 3200منگنز 8500 ppm :روی:

ید 190 ppm :سلنیوم.80ppm :
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ppm

 11250کبالت105 ppm :
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جدول  .2ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد مادۀ خشک)
جیره پیش از زایش

ترکیبات شیمیایی

جیره پس از زایش

پر شیر

کاه گندم

تفاله چغندرقند

کاه گندم

تفاله چغندرقند

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)

1/5

1/56

1/65

1/70

1/8

پروتئین خام (درصد)

14/3

14/7

16/3

16/6

15/8

پروتئین محلول (درصدی از پروتئین خام)

33/9

34/9

31/9

32/6

35/36

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد)

24/1

21/9

20/6

19/05

17/1

الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)

39/4

36/5

33/7

31/7

29/3

 30 NDFDساعت (درصدی از )NDF

21/22

23/06

15/70

20/82

…

 288 NDFDساعت (درصدی از )NDF

67/2

66/7

61/7

62/5

…

کربوهیدرات های غیر الیافی (درصد)

35/05

38/4

39/3

41/3

42/62

3

3

3/8

3/8

6

خاکستر (درصد)

10/7

10/45

10/3

10/1

9/3

نشاسته (درصد)

23/5

23/5

26

26

28/4

چربی خام (درصد)

بدین ترتیب ،گاوها در چهار تیمار دستهبندی شدند
 -1گاوهایی که پیش و پس از زایش جیره دارای کاه

تفاله چغندرقند و گروه کاه گندم) تغذیه شدند و پس از
آن ،به جایگاههای انفرادی منتقل شدند.

گندم دریافت کردند -2 ،گاوهایی که پیش از زایش

مقدار خوراک مصرفی و پسماند آن برای هر گاو،

جیره دارای کاه گندم و پس از زایش جیره دارای تفاله

روزانه اندازهگیری و نمونهبرداری از آنها ،هفتگی بود.

چغندرقند دریافت کردند -3 ،گاوهایی که پیش از زایش

نمونههای دو هفته متوالی با هم مخلوط شدند و ترکیب

تفاله چغندرقند و پس از زایش کاه گندم دریافت کردند

شیمیایی آنها اندازهگیری شد .گوارشپذیری خوراک

و  -4گاوهایی که پیش و پس از زایش جیره دارای تفاله

مصرفی ،با استفاده از نمونههای خوراک و مدفوع گاوها

چغندرقند دریافت کردند .گاوها تا روز  21پس از زایش

که از داخل راست روده هر گاو ،برای چهار روز پیاپی در

با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند و از روز  22همه

روزهای شش ،هفت ،هشت و نه پیش از زایش و

گاوها جیره مشابه و مناسب برای گاوهای پرتولید

روزهای  20 ،19 ،18و  21پس از زایش اخذ شده بود،

دریافت کردند .گاوها تا روز  42در جایگاه انفرادی

انجام شد .روز قبل و همچنین در روزهای نمونهگیری

نگهداری شدند .جیرهها با نرمافزار جیرهنویسی گاو

برای گوارشپذیری ،از خوراک و پسماند آن نمونهگیری

شیری دانشگاه کرنل تنظیم و بهصورت جیرههای کامالً

انجام شد .ماده خشک نمونههای خوراک و مدفوع پس از

مخلوط و در حد اشتها تغذیه شدند .پیش از زایش،

خشککردن آنها در آون در دمای  65درجه سانتیگراد و

جیرهها یکبار در روز و پس از زایش دو بار در اختیار

بهمدت  48ساعت بهدست آمد .نمونههای خشک ،با

گاوها قرار داده شدند .در خالل آزمایش ،آب تمیز و

آسیاب دارای توری یک میلیمتری ( Wiley,s pulverizer for

تازه همواره فراهم بود .گاوها تا  10روز پیش از تاریخ

)laboratory, Orgaw Seiki Co., Ltd., Tokyo, Japan

مورد انتظار زایش بهصورت دو گروه جداگانه (گروه

آسیاب شدند .نمونههای آسیابشده برای اندازهگیری
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پروتئین خام ،چربی خام و خاکستر بهروش استاندارد []3

آزمون توکی مقایسه شدند .بهجز برهمکنش بین جیره

و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بهروش

پیش از زایش و پس از زایش که همیشه در مدل حضور

متداول تجزیه شدند [ .]24خاکستر نامحلول در اسید برای

داشت ،دیگر برهمکنشها زمانی که معنیدار نبودند ،از

نمونههای خوراک و مدفوع بهعنوان نشانگر داخلی برای

مدل حذف شدند .برای دادههای مربوط به گوارشپذیری

اندازهگیری ضریب گوارشپذیری مورداستفاده قرار گرفت

قبل از زایش فقط اثر تیمار قبل از زایش در مدل میباشد.

[ .]23غلظت کربوهیدراتهای غیرالیافی ) (NFCجیرههای

یافتهها بهصورت میانگین حداقل مربعات و خطای

کامالً مخلوط ،با استفاده از رابطه ( )1برآورد شد:

استاندارد میانگین گزارش شدند .اثر عوامل اصلی در مدل

رابطه )1
که در

= NFC
100 - (% NDF + % CP + % EE + % Ash
این رابطه ،NFC ،کربوهیدراتهای غیرالیافی؛

در سطح احتمال کمتر یا مساوی  0/05معنیدار و تمایل
به معنیداری  0/05-0/10درصد در نظر گرفته شد.
رابطه )2

Yijkl = µ + Ci + PRj + POk + (PR×PO)jk +

 ،NDFالیاف شوینده خنثی؛  ،CPپروتیین خام؛  ،EEچربی

Tl + (PR×T)jl + (PO×T)kl + (PR×PO×T)jkl + Ɛijkl
Yijkl=µ+Ci+PRj+POk+(PR×PO)jk+Ɛijk
رابطه )3

پس از زایش ،گاوها سه بار در روز در ساعتهای

که در این رابطهها =Yijkl ،هر یک از مشاهدات برای

 16:00 ،:08:00و  24:00با دستگاه شیردوش اتوماتیک

هر صفت موردمطالعه؛  =µمیانگین جامعه؛  =Ciاثر

شیردوشی شدند .شیر تولیدی روزانۀ هر گاو تا  35روز پس

تصادفی iامین گاو در تیمار؛  =PRjاثر ثابت  jام جیره پیش

از زایش ثبت و نمونهگیری از شیر برای اندازهگیری ترکیبات

از زایش (کاه گندم یا تفاله چغندرقند)؛  =POkاثر ثابت kام

شیر (چربی ،پروتئین ،الکتوز و کل مواد جامد) یک روز در

جیره پس از زایش (کاه گندم یا تفاله چغندرقند)؛

هفته تا  21روز پس از زایش و پس از آن در روز پایانی

 =(PR×PO)jkاثر ثابت  jkام برهمکنش بین جیره قبل و

آزمایش ( 42روز پس از زایش) ،بهعمل آمد .نمونهبرداری از

بعد از زایش؛  =Tlاثر ثابت lام زمان؛  =(PR×T)jlاثر ثابت

شیر ،در ظروف پالستیکی دارای دیکروماتپتاسیم صورت

jlام برهمکنش جیره پیش از زایش در زمان؛ =(PO×T)kl

Milk-O-Scan, Foss

اثر klام برهمکنش جیره پس از زایش در زمان؛

خام و  ،Ashخاکستر هستند.

گرفت و با دستگاه میلکواسکن (

 )Electric, Denmarkآزمایش شدند.

 =(PR×PO×T)jklاثر ثابت  jklام برهمکنش جیره پیش از

واکاوی آماری آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و
به شیوه فاکتوریل ( 2×2فاکتور اول نوع جیره قبل از

زایش در جیره پس از زایش در زمان و  =Ɛijklاثر  ijklام
خطای آزمایشی بود.

زایش و فاکتور دوم نوع جیره بعد از زایش) اجرا شد.
دادهها جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری

SAS

نتایجوبحث 

(نسخه  )8/1توسط رویۀ مختلط واکاوی شدند .دادههای

یکی از راهکارهای مقابله با توازن منفی انرژی درگاوهای

تکرارشده در زمان شامل مصرف خوراک ،مصرف انرژی،

تازه زا ،افزایش انرژی جیره (بهطور عمده از طریق

تولید شیر ،تولید شیر تصحیحشده برای چربی و انرژی،

نشاسته) برای تأمین کافی پیشسازهای گلوکز است .اما

ترکیبات شیر و بازده خوراک ،با استفاده از رابطه ( )2و

در برخی از مطالعات ،سطوح باالی نشاسته در جیره پس

برای دادههای گوارشپذیری از رابطه ( )3و میانگینها با

از زایش ،باعث کاهش مصرف خوراک و افزایش تجزیه
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چربیهای بدن شده است [ 2و  ،]12که احتماالً بهدلیل

تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (جدول  .)3برهمکنش

افزایش حساسیت گاوها به اسیدوز تحت بالینی بهعلت

بین زمان و نوع جیره در دوره پیش از زایش برای مصرف

تغذیه با سطوح باالی نشاسته است.

ماده خشک ( )P=0/06و انرژی ( )P=0/07تمایل به

راهکار تغذیهای دیگر ،جایگزینی منابع الیاف سلولزی با

معنیداری داشت ،بهطوریکه در روزهای هفت تا پنج پیش

الیاف غیرسلولزی است .منابع الیاف غیرسلولزی نسبت به

از زایش مصرف خوراک و انرژی در گروه مصرفکننده تفاله

الیاف سلولزی حاوی مقدار لیگنین کمتر ،تخمیر سریعتر و

چغندرقند باالتر از تیمار مصرفکننده کاه گندم بود .پیش از

گوارشپذیری بهتر هستند .بهطور کلی ،گوارشپذیری الیاف

این ،گزارش شده بود که جایگزینی  15تا  45درصد الیاف

شوینده خنثی در الیاف غیرسلولزی نسبت به منابع سلولزی

غیرعلوفهای بهجای علوفه میتواند ماده خشک مصرفی را

باالتر ،اما در مقایسه با میزان تخمیر مواد نشاستهای و قندها

به میزان  1/5تا  3/5کیلوگرم در روز افزایش دهد [.]11

پایینتر است .بنابراین ،جایگزینی الیاف سلولزی با منابع

همچنین ،جایگزینی الیاف غیرعلوفهای بهجای علوفه ،بهویژه

غیرسلولزی بایستی از لحاظ نظری بتواند سبب افزایش ماده

در گاوهایی که در دوره خشکی با جیرههای حجیم تغذیه

خشک مصرفی و گوارشپذیری جیره شود و از طرفی

شدند ،اثر مثبتی بر ماده خشک مصرفی داشت [ .]5از دالیل

مشکالت مربوط به اسیدوز تحت بالینی را نیز نداشته باشد.

مربوط به افزایش مصرف خوراک در تیمارهایی که تفاله

از اینرو ،در پژوهش کنونی که تفالۀ چقندرقند

چغندرقند مصرف کردند ،میتوان به کاهش الیاف نامحلول

بهعنوان منبع الیاف غیرسلولزی جایگزین علوفه کاه گندم

در شوینده خنثی ،اندازه قطعات و افزایش نرخ عبور اشاره

بهعنوان منبع الیاف سلولزی شده است ،کامالً آشکار است

کرد [ .]11جیره دارای تفاله چغندرقند در دوره پیش از زایش

که تغییراتی در اثر این جایگزینی در ترکیب شیمیایی

دارای الیاف نامحلول در شوینده خنثی هضمنشده پس از 30

جیرهها بهوجود میآید که به ماهیت مواد خوراکی

و  288ساعت کمتری در مقایسه با جیره دارای کاه گندم

جایگزینشونده مربوط میشود .بنابراین ،اگر با تغییر سایر

بوده است (جدول  )2و این موضوع میتواند یک احتمال

اقالم خوراکی مواد مغذی جیرهها تصحیح میشدند،

برای مصرف خوراک بیشتر در تیمارهای دارای تفاله

تفکیک نتایج حاصل به فرض آزمایش ،شدنی نبود [.]6

چغندرقند باشد .نشان داده شده است که با افزایش این بخش

زیرا هرگونه تغییر را میشد به افزایش یا کاهش سایر مواد

از خوراک ،مصرف ماده خشک کاهش مییابد [.]23

خوراکی که بهعنوان مثال برای ایزونیتروژنوسکردن یا

همچنین افزایش سطح الیاف نامحلول در شوینده خنثی

ایزوکالریککردن جیرهها بهکار برده شده بود ،نسبت داد.

هضمنشده در ساعت  240میتواند بهعنوان یک شاخص

از طرفی ،به همین دلیل بحث آماری مداخلهگری

خوب برای پرشدگی شکمبه در نظر گرفته شود که با

میتوانست مانع از نتیجهگیری صحیح و دقیق شود.

مصرف خوراک رابطه منفی دارد [.]23

ازآنجاکه هر دو جیره پیش از زایش و پس از زایش کامالً

در آزمایش کنونی ،جیرههای دارای کاه گندم نزدیک به

مشابه بودند و فقط در مادۀ خوراکی کاه گندم یا تفالۀ

سه درصد کربوهیدرات غیرالیافی کمتری داشتند و مصرف

چغندرقند با هم تفاوت داشتند .بنابراین ،هرگونه تفاوت

خوراک کمتری را در دوره پیش از زایش موجب شدند.

احتمالی را میتوان به جایگزینی منابع علوفهای نسبت داد.

گزارش شده است که ارتباط مثبتی بین مصرف

مصرف خوراک و مصرف انرژی پیش از زایش تحت

کربوهیدرات غیرالیافی و مصرف خوراک وجود دارد [.]10
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اثر منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک و انرژی ،گوارشپذیری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال

جدول  .3تأثیر جیرههای آزمایشی دارای  7/17درصد تفاله چغندرقند یا کاه گندم بر مصرف ماده خشک و انرژی ،و گوارشپذیری
مواد مغذی در دوره پیش از زایش در گاوهای شیری
جیرههای آزمایشی

سطح معنیداری

خطای استاندارد

تفاله چغندرقند

کاه گندم

میانگین

جیره

زمان

برهم کنش جیره و زمان

مصرف ماده خشک (کیلوگرم درروز)

13/9

13/5

0/38

0/44

0/23

0/06

مصرف انرژی (مگاکالری)

21/5

20/3

0/58

0/16

0/26

0/07

فراسنجه ها

گوارشپذیری (درصد ماده خشک)
ماده خشک

77/6

70/0

2/57

0/05

-

-

ماده آلی

80/7

76/6

2/62

0/07

-

-

پروتئین خام

77/2

74/8

2/92

0/56

-

-

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

71/0

60/9

3/65

0/06

-

-

کربوهیدرات های غیر الیافی

96/6

96/8

1/53

0/92

-

-

سطوح باالتر از  43درصد از الیاف غیرعلوفهای

در جیرههای دارای تفاله چغندرقند بیشتر بود (جدول .)3

میتواند اثرات منفی بر مصرف خوراک در دوره پیش از

الیاف غیرعلوفهای ،ترکیبات مغذی با تخمیرپذیری

زایش داشته باشد ،اما در آزمایش کنونی ،غلظت

بیشتری را در شکمبه دارند و تخمیر یکنواختتری را

کربوهیدراتهای غیرالیافی بین  35تا  38/5درصد و کمتر

سبب میشوند که میتواند سبب بهبود وضعیت شکمبه در

از بیشینه توصیه شده بود [ .]22یکی دیگر از دالیل افزایش

مقایسه با دیگر منابع علوفهای شود [ .]1الیاف غیرعلوفهای

مصرف خوراک در تیمارهای دارای تفاله چغندرقند می

معموالً اندازه ذرات کوچکتری دارند ،پیوند میکروبهای

تواند افزایش خوشخوراکی جیره (بهویژه در جیرههای

سلولوالیتیک را تسهیل میکنند ،و از سویی ،لیگنین کمتر

پرعلوفه و بد خوراک مانند جیرههای آزمایش کنونی) باشد

و الیاف قابلهضم بیشتری دارند و بنابراین،

[ .]22همچنین ،جیرههایی که دارای تفاله چغندرقند بودند

جایگزینکردن آنها با بخشی از منبع سلولزی جیره می

گوارشپذیری الیاف بیشتری داشتند که میتواند دلیل

تواند بر گوارشپذیری خوراک اثر بگذارد .این در حالی

احتمالی بر افزایش نرخ عبور مواد خوراکی و مصرف

است که پاسخ گوارشپذیری مواد مغذی به جایگزینی

خوراک بیشتر باشد [ .]10بنابراین ،افزودن تفاله چغندرقند

تفاله چغندرقند بهجای بخشی از سلولز جیره هماهنگ

به جیره ،زمانی که الیاف جیره باال باشد ،ممکن است اثر

نبوده است .برای نمونه ،جایگزینی تفاله چغندرقند بهجای

مثبت بیشتری بر مصرف خوراک و گوارشپذیری داشته

ذرت سیلوشده در سطوح صفر 12 ،8 ،و  16درصد ماده

باشد [ ،]10که با نوع جیرههای آزمایشی در پژوهش کنونی

خشک تأثیری بر مصرف خوراک و گوارشپذیری مواد

که در آن جیرهای با سطح باالی علوفه و الیاف نامحلول

مغذی خوراک نداشت [ .]18همچنین ،نتایج نشان داد که

بیشتر تغذیه شد ،هماهنگی دارد.

گوارشپذیری پروتئین خام و کربوهیدراتهای غیرالیافی

گوارشپذیری ماده خشک ( ،)P=0/05ماده آلی
( )P=0/07و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ()P=0/06

در جیرههای دارای کاه گندم یا تفاله چغندرقند در دوره
پیش از زایش و پس از زایش مشابه بود (.)P>0/05
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یافتههای مصرف خوراک و گوارشپذیری مواد مغذی

در پژوهش کنونی ،گوارشپذیری ماده خشک تیمارها

در دوره پس از زایش در جدول ( )4نشان داده شده است.

بیش از  67درصد بود ،اما گاوهایی که پیش و پس از

در دوره پس از زایش ،مصرف خوراک و انرژی تحت تأثیر

زایش جیره دارای کاه گندم دریافت کرده بودند کمترین

نوع جیره پیش از زایش و پس از زایش و برهمکنش آنها

گوارشپذیری ماده خشک را داشتند که نشان میدهد

قرار نگرفت .برهمکنش بین نوع جیره پس از زایش و زمان

محدودیت مصرف خوراک در اثر جیره حجیم بهعلت

بر مصرف خوراک و انرژی پس از زایش معنیدار بود که

دارابودن کاه گندم تا اندازهای وجود داشته است .پاسخ

نشاندهنده افزایش مصرف خوراک در تیمارهای

گوارشپذیری گاوها به جایگزینی کاه گندم با تفاله

دریافتکننده تفاله چغندرقند در روزهای  12تا  20پس از

چغندرقند در دوره پس از زایش با آنچه که پیش از

زایش بود .در پژوهشی که بر روی گاوهای شیری در

زایش مشاهده شد تا اندازهای متفاوت بود .برخالف

گامههای پایانی شیردهی انجام شد ،جایگزینی تفاله

تصور ابتدایی که پیشبینی میشد گوارشپذیری تیمارهای

چغندرقند با سطوح افزایشی کاه گندم از صفر تا  9درصد،

دارای تفاله چغندرقند در دوره پس از زایش بیشتر از

ماده خشک مصرفی را به شیوه خطی از  26/9به 25/4

تیمارهای دریافتکننده کاه گندم باشند ،گوارشپذیری

کیلوگرم در روز کاهش داد [ .]9این پژوهشگران ،دلیل

ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمار

کاهش مصرف خوراک در پاسخ به مصرف کاه گندم را به

تفاله-کاه بیشترین و در تیمار کاه-کاه کمترین بود

نقش کاه خردشده در ایجاد انباشتگی در شکمبه ،بهدلیل

(وجود برهمکنش بین جیرههای پیش از زایش و پس از

تخمیرپذیری کمتر و آهستهتر آن ،نسبت دادند .در

زایش) .یکی از دالیل احتمالی تفاوت در گوارشپذیری

خوراکهای حجیم و کم انرژی ،محدودیت گنجایش

پیش و پس از زایش میتواند تفاوت در مقدار مصرف

شکمبه میتواند مصرف خوراک را کاهش دهد .اثر انباشتگی

خوراک در این دو دوره باشد .در دوره پس از زایش

خوراک به عواملی مانند نرخ گوارشپذیری و اندازه قطعات

مصرف خوراک بیشتر بود و مقدار علوفه کمتر و میزان

وابسته است که میتواند منجر به گوارش آنها یا عبور آنها

عبور با آنچه پیش از زایش دیده میشود ،متفاوت است.

از شکمبه به بخشهای بعد از شکمبه شود [ ،]2که هر دوی

پیشنهاد شده است که میزان عبور منابع الیاف غیر سلولزی

این عوامل باعث کاهش حجم مواد غذایی در شکمبه و یا

میتواند به مصرف خوراک مربوط باشد [ ]8و احتماالً

جذب آنها میشوند .هماهنگ با یافتههای آزمایش کنونی،

افزایش مصرف خوراک در دوره پس از زایش ( 19/8در

جایگزینی بخش سلولزی جیره با منابع الیاف غیرسلولزی

برابر  13/7کیلوگرم در روز) میتواند با تغییر میزان عبور

مصرف خوراک را در دوره اوایل شیردهی بیشتر کرد [.]17

بر گوارشپذیری تأثیرگذار باشد.

این پژوهشگران بهبود در مصرف خوراک را تا حد زیادی

یافتههای تولید و ترکیب شیر در جدول ( )5نشان داده

به افزایش گوارشپذیری نسبت دادند .نکتهای که از آزمایش

شده است .تولید شیر خام در  17روز آغازین دوره شیردهی

حاضر میتوان برداشت کرد این است که نوع کربوهیدرات

تحت تأثیر جیره پیش از زایش ،پس از زایش و برهمکنش

جیره در دوره پیش از زایش بر مصرف خوراک پس از زایش

آنها قرار نگرفت .این در حالی بود که برهمکنش بین جیره

تأثیری نداشت که تنها تا اندازهای تحت تأثیر جیره پس از

پیش از زایش در زمان ،تمایل به معنیداری داشت ()P=0/06

زایش قرار گرفت.

و اشاره به آن دارد که در روزهای  10تا  12شیردهی ،تولید

دوره   23شماره   3پاییز 1400

 444

اثر منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک و انرژی ،گوارشپذیری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال

شیر گاوهایی که پس از زایش جیره دارای تفاله چغندرقند

است که جایگزینی یک منبع کربوهیدرات غیرسلولزی

دریافت کردند نسبت به آنهایی که کاه گندم دریافت کردند،

بهجای علوفه گراس در دوره پیش از زایش توانست تولید

بیشتر بود .هماهنگ با این یافتهها ،در پژوهشی گزارش شده

شیر را نزدیک به  5کیلوگرم افزایش دهد [.]5

جدول  .4تأثیر جیرههای آزمایشی بر مصرف خوراک و گوارشپذیری مواد مغذی در دوره پس از زایش در گاوهای شیری
2

1
جیرههای آزمایشی
خطای
یک دو سه چهار استاندارد میانگین پیش پس پیش×پس پیش×زمان پس×زمان زمان

سطح معنیداری

فراسنجه
مصرف ماده خشک (کیلوگرم درروز)
مصرف انرژی (مگاکالری)
گوارشپذیری (درصد)
ماده خشک
ماده آلی
پروتئین خام
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
چربی
کربوهیدرات های غیر الیافی

19/3 19/9 20/2 20/0
31/9 33/6 33/2 33/8

0/89
1/48

0/83 0/62
0/47 0/62

0/62
0/65

70/8
74/8
72/5
49/4
62/6
94/7

1/80
2/83
2/22
3/02
4/9
2/32

0/77
0/62
0/60
0/98
0/75
0/58

0/10
0/27
0/20
0/01
0/13
0/97

74/8
76/8
77/0
58/7
70/7
94/4

77/7
81/7
78/9
67/4
80/7
93/1

74/8
76/8
76/9
58/0
69/3
96/1

0/09
0/27
0/20
0/01
0/08
0/50

0/99
0/95

0/05
0/04

0/01
0/01

 .1جیره یک :گاوهای دریافتکننده تفاله چغندر قند پیش و پس از زایش ،جیره دو :گاوهای دریافتکننده تفاله چغندرقند پیش از زایش و کاه گندم پس از زایش ،جیره
سه :گاوهای دریافتکننده کاه گندم پیش از زایش و تفاله چغندر قند پس از زایش و جیره چهار :گاوهای دریافتکننده کاه گندم پیش و پس از زایش.
 .2پیش :اثر جیره پیش از زایش ،پس :اثر جیره پس از زایش.

جدول  .5تأثیر جیرههای آزمایشی بر تولید و ترکیبات شیر و بازدهی خوراک پس از زایش در گاوهای شیری
2

1

جیرههای آزمایشی
فراسنجه

یک

تولید شیر
روز 17-1
روز 35-18
روز  36تا 42
شیر تصحیحشده چربی
شیر تصحیحشده انرژی
چربی (درصد)
پروتئین (درصد)
الکتوز (درصد)
مواد جامد بدون چربی (درصد)
چربی (کیلوگرم)
پروتئین (کیلوگرم)
الکتوز (کیلوگرم)
مواد جامد بدون چربی(کیلوگرم)
نسبت بازدهی خوراک

37/9
51/5
50/8
52/5
50/5
5/22
2/97
4/18
8/23
2/20
1/29
1/82
3/58
2/15

دو
37/5
46/9
50/6
50/5
48/1
5/15
3/07
4/21
8/42
2/10
1/25
1/72
3/42
2/13

سه
36/8
48/9
50/0
47/7
44/9
4/46
2/96
4/29
8/32
1/86
1/24
1/81
3/55
2/18

سطح معنیداری

چهار خطای استاندارد میانگین پیش پس پیش×پس پیش×زمان پس×زمان زمان
1/58
1/75
1/04
1/98
1/95
0/25
0/05
0/05
0/09
0/10
0/05
0/06
0/12
0/06

36/6
48/6
47/8
48/0
45/7
4/89
2/98
4/21
8/32
1/96
1/22
1/72
3/41
2/14

0/58
0/82
0/08
0/07
0/06
0/06
0/37
0/30
0/59
0/03
0/47
0/95
0/89
0/70

0/85
0/21
0/26
0/66
0/69
0/51
0/27
0/70
0/69
0/97
0/57
0/22
0/26
0/66

0/94
0/09
0/34
0/54
0/43
0/23
0/44
0/26
0/10
0/33
0/87
0/92
0/95
0/88

0/02
0/45

0/06
0/26

0/36
0/29
0/45
0/75
0/80
0/83
0/31
0/72
0/78
0/61

0/92
0/86
0/19
0/64
0/01
0/01
0/63
0/05
0/01
0/01
0/08

0/01
0/01
0/01
0/01
0/04
0/01
0/01
0/03
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

 .1جیره یک :گاوهای دریافتکننده تفاله چغندر قند پیش و پس از زایش ،جیره دو :گاوهای دریافتکننده تفاله چغندرقند پیش از زایش و کاه گندم پس از زایش ،جیره
سه :گاوهای دریافتکننده کاه گندم پیش از زایش و تفاله چغندر قند پس از زایش و جیره چهار :گاوهای دریافتکننده کاه گندم پیش و پس از زایش.
 .2پیش :اثر جیره پیش از زایش ،پس :اثر جیره پس از زایش.
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علی نرگس خانی ،علی محرری ،حسین مهربان ،محمد جواد ضمیری

این پژوهشگران ،بهبود در تولید شیر را به افزایش
مصرف خوراک در تیمارهای دریافتکننده منبع

نسبت به گروهی که در دوره پیش از زایش کاه گندم
دریافت کردند ،تولید کردند (.)P>0/05

کربوهیدرات غیرالیافی نسبت به تیمار دریافتکننده علوفه

متأسفانه پژوهش های اندکی به بررسی تأثیر

گرامینه نسبت دادند .از سویی ،در پژوهشی که در آن تفاله

جایگزینی منبع الیاف غیرسلولزی به جای منبع الیاف

چغندرقند و خوراک گلوتن ذرت جایگزین بخشی از

سلولزی در دورۀ انتقال پرداخته اند .با این وجود

علوفه و غله جیره شد ،این جایگزینی تأثیری بر مصرف

گزارش شده است که جایگزینی منبع الیاف غیر

خوراک گاوها در گامههای آغازین و میانه شیردهی

سلولزی به جای علوفه گرامینه در جیره پیش از زایش

نداشت ولی تولید شیر را در اواخر دوره شیردهی کاهش

که حاوی مکمل موننزین بوده اند ،توانسته چربی شیر را

داد [ .]20تفاوت در گامههای فیزیولوژیک رشد ،نوع

در آغاز شیردهی افزایش دهد ،اما این پاسخ در

علوفه و غله ،سطح نشاسته و الیاف جیره و همچنین نوع

حیواناتی که مکمل موننزین دریافت نکرده بودند ،دیده

منبع الیاف غیرسلولزی میتواند بر پاسخ تولیدی گاوها

نشد [ .]5هم چنین نشان داده شده است که کاهش

مؤثر باشد [.]11

سطح الیاف شوینده خنثی در منبع سلولزی از  21به

برهمکنش بین جیرههای پیش از زایش و پس از

 17/4درصد ماده خشک در جیره پیش از زایش

زایش بر تولید شیر از روز  18تا  35تمایل به معنیداری

توانست مقدار تولید شیر و شیر تصحیح شده بر پایه

نشان داد ( )P=0/09و در گاوهایی که پیش و پس از

چربی را به ترتیب  2/7و  2/3کی لوگرم در روز در

زایش تفاله چغندرقند مصرف کرده بودند نسبت به بقیه

گاوهای تحت تنش گرمایی ،بیش تر کند [ .]14این

تیمارها ،بهویژه گاوهایی که پیش از زایش تفاله چغندرقند

پژوهش گران گزارش کردند که بهبود مصرف خوراک

و پس از زایش کاه گندم دریافت کرده بودند ،بیشتر بود.

در دوره پیش از زایش در گاوهای تحت تنش ،باعث

با توجه به اینکه مصرف خوراک در این دوره در

تغییر در کارایی متابولیسم کبدی در دوره پس از زایش

تیمارهای مختلف با هم برابر بود و از سویی

می شود که اثر مثبتی بر رشد پستان داشته و تولید شیر

گوارشپذیری پس از زایش در تیمار دریافتکننده تفاله

را بهبود داده است .در این پژوهش ،برخالف این که

چقندرقند در دوره پیش و پس از زایش کمتر از تیمارهای

گاوهایی که پیش از زایش تفاله چقندرقند دریافت

دیگر بود بهنظر میرسد مواد مغذی گوارشپذیر

کرده بودند ،در این دوره وزن بیش تری از دست داده

فراهمشده برای این تیمار کمتر از تیمارهای دیگر بوده

بودند ،اما در دوره پس از زایش وزن کم تری از دست

است و بنابراین ،بهبود تولید شیر در این گروه ممکن

دادند ( 31در مقابل  41کیلوگرم) که شاید بتوان آن را

است به عوامل دیگری مربوط شود .شیر تصحیحشده بر

با بهبود متابولیسم کبدی م رتبط دانست .یافتههای

پایه چربی و انرژی و همچنین چربی شیر تحت تأثیر

پژوهش کنونی این باور را که چربی شیر بیش تر در

جیره پس از زایش و همچنین برهمکنش بین جیره پیش و

اوایل دوره شیردهی با افزایش بسیج چربی در ارتباط

پس از زایش قرار نگرفت .از سویی گاوهایی که پیش از

است ،را تأیید نمی کند .البته دالیل احتمالی افزایش

زایش جیره دارای تفاله چغندرقند دریافت کردند چربی

چربی شیر در پی جایگزینی منبع الیاف غیرسلولزی نیاز

شیر و شیر تصحیحشده بر پایه چربی و انرژی بیشتری

به پژوهشهای بیش تری دارد.
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غلظت پروتئین شیر نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی

پیش از زایش ،پس از زایش و برهمکنش آنها قرار نگرفت

قرار نگرفت .هماهنگ با یافتههای آزمایش کنونی ،در

که نشان میدهد افزایش تولید شیر با افزایش مصرف

پژوهشی جایگزینی تفاله چغندرقند و پوسته سویا بهجای

خوراک متناسب بوده است .پژوهشهای پیشین نشان دادند

بخش سلولزی جیره بر غلظت چربی ،پروتئین و شیر

که افزایش الیاف نامحلول در شوینده خنثی از منشأ سلولزی

تصحیحشده بر پایه چربی در جیرههای بر پایه ذرت

در دوره پیش از زایش تأثیری بر بازدهی خوراک پس از

سیلوشدۀ معمولی تأثیری نداشت ،اما در جیرههای بر پایه

زایش نداشت [ .]12در پژوهش دیگری نیز گزارش شده

ذرت سیلوشده با رگبرگ قهوهای ،مقدار چربی و پروتئین

است که بازدهی خوراک با جایگزینی تفاله چغندرقند با

شیر با افزودن الیاف غیرسلولزی کاهش یافت [.]12

سطوح افزایشی کاه گندم تغییر نکرد [.]9

برهمکنش بین جیره پس از زایش در زمان ،بر الکتوز و

بهطورکلی یافتههای این آزمایش نشان داد که تغذیۀ

مواد جامد بدون چربی شیر معنیدار بود و در روز 14

گاوهای دورۀ انتقال با مواد خوراکی حاوی الیاف

شیردهی گاوهایی که جیره دارای تفاله چغندرقند دریافت

غیرسلولزی در دوره پیش از زایش ،میتواند سبب بهبود

کردند ،درصد الکتوز و مواد جامد بدون چربی بیشتری

مصرف خوراک و گوارشپذیری ماده خشک ،ماده آلی و

نسبت به گاوهایی که جیره دارای کاه گندم مصرف کردند،

الیاف نامحلول در شوینده خنثی نسبت به گاوهایی شود

تولید کردند .این نتایج همسو با نتایج بهدستآمده از تولید

که صرفاً با جیرههای حاوی الیاف سلولزی تغذیه شدهاند.

شیر در هفته دوم میباشد که تیمارهای دارای تفاله

این بهبود وضعیت در دورۀ پس از زایش نیز ادامه یافته و

چغندرقند تولید شیر بیشتری نسبت به تیمارهایی که جیره

خود را با افزایش شیر تصحیحشده بر پایه چربی و انرژی

دارای کاه گندم دریافت کردند ،تولید کردند .الکتوز بهعنوان

تولیدشده بیشتر از طریق شیر نشان میدهد .بنابراین ،با

اصلیترین تنظیمکننده فشار اسمزی شیر و تولید شیر است

تکیه بر یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان توصیه

[ .]4بنابراین دور از انتظار نیست که افزایش تولید شیر در

کرد که تغذیه تفاله چغندرقند بهعنوان منبع الیافی

تیمارهای دریافتکننده تفاله چغندرقند در دوره پس از

غیرسلولزی میتواند ضمن تأمین الیاف الزم برای تضمین

زایش ناشی از افزایش ساخت الکتوز باشد ،اما پرسش

فعالیت مناسب شکمبهای ،عملکرد تولیدی گاوهای دورۀ

اصلی اینجاست که چه عاملی باعث افزایش تولید الکتوز

انتقال را نیز سبب شود.

در تیمارهای دریافتکننده تفاله چغندرقند شده است.
هماهنگ با یافتههای پژوهش کنونی ،در پژوهشی گزارش

تشکروقدردانی

شده است که در جیرههای بر پایه ذرت سیلوشده با رگبرگ

از مدیریت و کارکنان شرکت کشت و دام فضیل اصفهان

قهوهای ،جایگزینی تفاله چغندرقند و پوسته سویا بهجای

بهخاطر همکاری در اجرا و از حوزه معاونت پژوهشی و

بخش سلولزی جیره منجر به افزایش غلظت الکتوز شیر

تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهرکرد برای به انجامرسیدن

شد ،در حالیکه این پاسخ در زمان جایگزینی منابع الیاف

این پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.

غیرسلولزی بهجای الیاف سلولزی در جیرههای بر پایه
تعارضمنافع 

ذرت سیلوشدۀ معمولی دیده نشد [.]12
بازدهی خوراک در دوره پس از زایش تحت تأثیر جیره

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
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