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 ایران، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، دانشجوی دکتری تغذیه دام و استاد گروه علوم دامی.2  و1
 ایران، اصفهان، شرکت کشت و دامداری فکا، دکتری تخصصی دامپزشکی.3
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چکیده
 رأس گاو هلشتاین با دو زایش یا بیشتر و فحلی مکرر (کمینه سه تلقیح پی در پی ناموفق) بهطور تصادفی به سه تیمار آزمایشی261 تعداد
 جیره-3  درصد پودر ماهی و2/5  جیره حاوی-2 ،) جیره شاهد (بدون پودر ماهی-1 : تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از.اختصاص داده شد
 درصد5  و2/5 ، تولید شیر خام در تیمارهای شاهد. همه گاوها وارد پروتکل دابل آوسینک و تلقیح اجباری شدند. درصد پودر ماهی5 حاوی
 درصد پودر ماهی معنیدار5  کیلوگرم در روز بود که تفاوت بین تیمار شاهد و تیمار حاوی41/42  و39/92 ،38/49 پودر ماهی به ترتیب
 درصد پودر ماهی نسبت به تیمار شاهد باالتر بود5  درصد چربی برای تیمار حاوی4  تولید شیر تصحیح شده بر اساس.) بودP<0/01(
 غلظت نیتروژن اورهای پالسما بهطور معنیداری. پروتئین و الکتوز شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، درصد چربی.)P<0/05(
 درصد پودر ماهی باالتر از تیمار شاهد بود5  غلظت کلسترول پالسما در تیمار دارای.) تحت تأثیر استفاده از پودر ماهی کاهش یافتP<0/05(
 درصد پودر ماهی نسبت به تیمار شاهد باالتر بود5  غلظت پروژسترون پالسما در روز شانزدهم پس از تلقیح مصنوعی برای تیمار.)P<0/05(
 درصد پودر ماهی5  نسبت آبستنی به تلقیح مصنوعی هم در اولین تلقیح و هم در مجموع اولین و دومین تلقیح برای تیمار حاوی.)P<0/05(
 درصد جیره غذایی گاوهای با فحلی5  نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده پودر ماهی در سطح.)P<0/05( نسبت به تیمار شاهد باالتر بود
.مکرر میتواند باعث بهبود وضعیت آبستنی و افزایش تولید شیر شود
. فحلی مکرر، گاو شیری، پروژسترون، پودر ماهی، باروری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

The objective of this experiment was to determine the effects of fish meal supplementation on productive and reproduction
performance in repeat breeder Holstein cows. Two hundred and sixty-one multiparous Holstein cows with at least three
consecutive unsuccessful inseminations, without clinically detectable reproductive disorders, were randomly allocated to 1
of 3 dietary treatments. Dietary treatments were control, 2.5 or 5% fish meal, that replaced soybean meal. Cows were timed
inseminated following the Double-Ovsynch protocol. Milk yield was (38.49, 39.92, and 41.42 kg/d, for cows fed the
control, 2.5 and 5% FM diets respectively) of which the difference (P<0.01) between the control and 5% FM diets was
significant. Likewise, 4% FCM was higher for treatment 5% FM relative to control (P<0.05). Milk fat, protein and lactose
content (%) were not different among treatment (P>0.05) but milk protein yield was higher (P<0.05) for cows fed the 5%
FM than control and 2.5% FM diets was significant. Plasma and milk urea nitrogen concentrations decreased significantly
(P<0.05) affected fish meal by consumption. Plasma cholesterol concentration was higher for cows fed 5% FM compared to
the control diet (P<0.01). Plasma progesterone concentration at 16 d post artificial insemination was greater for treatment
5% FM relative to control treatment (P<0.05). Pregnancy at the first service and cumulative (1st and 2nd service) for cows fed
5% FM content higher than control diet (P<0.05). These results indicated that supplementation the diet with 5% fish meal
improved fertility and productive performance in repeat breeding cows.
Keyworlds: Dairy cows, fertility, fish meal, progesterone, repeat breeder.
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مقدمه
در دهههای اخیر همراه با افزایش تولید شیر به ازای هر
رأس گاو شیری ،باروری و نسبت آبستنی به تلقیح
کاهش یافته است ( Butler, 2000; Darwash et al.,
 .)1999پس از زایش همراه با تولید شیر باال به سرعت
نیازهای غذایی افزایش مییابد که باعث میشود توازن
منفی انرژی  8-10هفته طول بکشد ).(Butler, 2005
توازن منفی انرژی ) (Lucy, 2001و به دنبال آن کاهش
1
2
گلوکز خون ،انسولین و  ، IGF-Iافت فرکانس پالس LH
و به وجود آمدن کیستهای تخمدانی ( Zulu et al.,
 ،)2002استفاده از سطوح باالی پروتئین برای حداکثر
کردن تولید شیر و در نتیجه سطح باالی نیتروژن اورهای
پالسما و یا شیر ( )Rhoads et al., 2006را میتوان از
جمله دالیل کاهش باروری در مزارع گاو شیری مدرن،
برشمرد .راهبردهای تغذیهای زیادی از جمله استفاده از
منابع چربی ( Rodney et al., 2015; Staples et al.,
 ،)1998بهویژه اسیدهای چرب امگا 3شامل
ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید ( Elis et
 ،)al., 2016; Hadadi et al., 2021آمینو اسیدها
محافظت شده از هضم شکمبهای )،(Lopes et al., 2019
ویتامینها ( )Staples et al., 2005و مواد معدنی
( )Chester-Jones et al., 2013برای بهبود وضعیت تولید
مثل در گاوهای شیری پیشنهاد شده است.
سندرم فحلی مکرر یکی از مهمترین اختالالت
تولیدمثلی به شمار میرود که شیوع آن در مزارع
پرورش گاو شیری تا  24درصد گزارش شده است
( .)Bartlett, 1986در سندرم فحلی مکرر با در نظر
گرفتن دوره انتظار اختیاری 60 3روزه و  3دوره فحلی
به طور میانگین  21روزه پس از زایش ،حیوان در
توازن منفی انرژی نیست .دالیل مختلفی از جمله
مدیریت ،ژنتیک و تغذیه ) )Ayalon, 1978اختالالت
هورمونی ) ،(Katagiri & Takahashi, 2004تعداد و
کیفیت پایین اووسیت ( Gustafsson & Emanuelson,
 ،)2002نقص در تخمکریزی ،نقص در عملکرد لوتئال
و غلطت پایین پروژسترون در فاز لوتئال (Pérez-
1. Insulin-like growth factor-I
2. Luteinizing Hormone
3. Voluntary waiting period

( Villarroel

 )Marín & España, 2007و مرگ رویان
 )et al., 2004به عنوان دالیل اصلی ایجاد فحلی مکرر
در گاو شناخته شده است که مرگ و میر رویان
مهمترین آن میباشد .مرگ و میر رویان در اولین
تلقیح از  10تا  40درصد و در گاوهای با فحلی مکرر
تا  65درصد برآورد شده است ( Bilodeau-Goeseels
 .)& Kastelic, 2003حدود  70تا  80درصد از مرگ
رویان بین روز  8تا  16آبستنی رخ داده است
) (Sreenan et al., 2001که همزمان با دوره مهار
ترشح پروستاگالندین  F2αتوسط رویان میباشد.
ممکن است به علت عدم توسعه رویان ،مقدار
اینترفرون تاو 4ترشح شده توسط رویان کمتر از مقدار
مورد نیاز جهت مهار کردن ترشح پروستاگالندین F2α
( )PGF2αاز اندومتریم رحم باشد ()Bilby et al., 2006
و باعث پسروی جسم زرد و کاهش پروژسترون و از
دست رفتن آبستنی شود .ایکوزاپنتانوئیک اسید و
دکوزاهگزانوئیک اسید به عنوان مهار کننده ترشح
 PGF2αاز سلولهای اندومتریوم گاو شناخته شده است
( .(Mattos et al., 2004این اسیدهای چرب به وسیله
مکانیسمهایی از جمله کاهش فراهمی پیشساز
آراشیدونیک اسید ،افزایش رقابت بین این اسیدهای
چرب با آراشیدونیک اسید برای متصل شدن به آنزیم
پروستاگالندین  Hسنتاز 5و مهارکردن ساخت یا
فعالیت  PGHسنتاز ،ساخت  PGF2αرا مهار میکنند
) .(Mattos et al., 2000مهارکردن ترشح  PGF2αاز
اندومتریوم رحم احتماال پسروی جسم زرد را به
تاخیر اندازد و باروری به وسیله بهبود یافتن زندهمانی
رویان افزایش یابد .اینترفرون تاو بهعنوان یک سیگنال
پاراکرین در محیط رحم عمل میکند و همراه با
پروژسترون ،تولید هیستوتروف به وسیله اندومتریوم
رحم و افزایش مواد مغذی برای رویان را تحریک
میکند ) (Lima et al., 2016هیستوتروف از آمینو
اسیدها ،پروتئینها ،کربوهیدراتها ،چربیها و یونهای
تولید شده توسط غدد اندومتریوم تشکیل میشود و
نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی رویان ایفا
میکند (.)Spencer et al., 2004
4. Interferon tau
5. PGH synthase
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تا زمان شروع النهگزینی رویان که از روز بیستم
اتفاق میافتد ،رویان در محیط داخل رحم شناور باقی
میماند و تا زمان برقراری ارتباط عروقی با مادر به
وسیله کارانکلها ،به طور کامل به ترشحات رحمی
تشکیل شده از هیستوتروف برای توسعه یافتن وابسته
است ) .(Lopes et al., 2019غلظت بیشتر آمینو
اسیدها به ویژه لیزین و متیونین در رحم و لوله
رحمی 1نسبت به پالسما باالتر میباشد
( .)Hugentobler et al., 2007افزایش قابل توجه این
آمینو اسیدها در مایع رحمی ،نزدیک به زمان طویل
شدن رویان نشان میدهد که ممکن است مقدار زیاد
این آمینو اسیدها برای این مرحله از توسعه رویان
حیاتی باشد ) .(Wiltbank et al., 2014پودر ماهی به
عنوان یک منبع اسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید
و دکوزاهگزانوئیک اسید )(Moussavi et al., 2007a
همچنین منبع پروتئین با تجزیه پذیری پایین در
شکمبه و دارا بودن آمینو اسیدها متوازن از لحاظ
لیزین و متیونین نسبت به کل آمینو اسیدهای ضروری
) (F. A. P. Santos et al., 1998و دارا بودن مواد
معدنی پرمصرف و کم مصرف به احتمال میتواند
عاملی برای بهبود وضعیت تولید مثل در جیره گاوهای
شیری ،مورد استفاده قرار گیرد .هدف از انجام این
آزمایش بررسی اثر استفاده از دو سطح  2/5و  5درصد
پودر ماهی در جیره گاوهای هلشتاین با فحلی مکرر بر
روی عملکرد تولید شیر و تولید مثل بوده است.
مواد و روش ها
این آزمایش از ابتدای پاییز سال  1397به مدت  9ماه
در مجتمع کشت و دامداری فکا وابسته به سازمان
تامین اجتماعی کشور واقع در استان اصفهان انجام
شد .تعداد  261رأس گاو هلشتاین با دو زایش یا
بیشتر و کمینه سه تلقیح پی در پی ناموفق به طور
تصادفی به سه تیمار آزمایشی شامل  -1جیره شاهد یا
بدون پودر ماهی ( 87راس) -2 ،جیره با  2/5درصد
پودر ماهی ( 86راس) و  -3جیره با  5درصد پودر
ماهی ( 88راس) اختصاص داده شد .متوسط روزهای
1. Oviduct
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شیردهی به ترتیب  199/19±45/62 ،196±51/09و
 198/75 ± 42/52و متوسط دوره شیردهی به ترتیب
 2/97 ± 1/02 ،2/98 ± 1/01و  3/02 ± 1/05برای
تیمارهای شاهد 2/5 ،درصد پودر ماهی و  5درصد
پودر ماهی بود .اجزای تشکیل دهنده و ترکیبات
شیمیایی جیرههای آزمایشی در جدول  1آورده شده
است و ترکیبات شیمیایی پودر ماهی و کنجاله سویا
در جدول  2نشان داده شده است .گاوهایی که وارد
طرح شدند دارای چرخههای فحلی منظم ،بدون نقص
آناتومیک دستگاه تولیدمثل و بدون سابقه بیماریهای
دستگاه تولیدمثل از جمله متریت بودند ،در این
آزمایش به وسیله سیتوبراش از ترشحات رحمی از
عقب سرویکس (به طرف رحم) نمونه برداری و به
وسیله نوار مخصوص Multistix 10 SG, Bayer
) ،)Corporation, Elkart, INگاوهای دارای
آندومتریت رحمی شناسایی و از طرح خارج شدند.
پس از یک ماه از مصرف جیرههای آزمایشی ،گاوها
وارد پروتکل دبل آوسینک و تلقیح اجباری شدند.
تشخیص آبستنی بین روزهای  30تا  35پس از تلقیح
با استفاده از دستگاه سونوگرافی ( Draminiski, 4VET
 )mini, Polandانجام شد .طی دوره آزمایشی از
خوراک مخلوط به صورت هفتگی نمونه برداری و با
خشک کردن در دمای  60درجه سانتی گراد به مدت
 48ساعت درصد ماده خشک خوراک تعیین شد.
شیردوشی روزانه سه نوبت در ساعتهای ،01:00
 09:00و  17:00انجام شد .تولید شیر در ابتدای شروع
آزمایش پیش از شروع مصرف جیرههای آزمایشی به
عنوان عامل کوارییت ثبت و پس از آن به مدت  3ماه،
تولید شیر روزانه ،هر ماه یک بار اندازهگیری و ثبت
شد .به منظور اندازهگیری ترکیبات شیر از قبیل
چربی ،پروتئین و الکتوز هر ماه یک بار از سه نوبت
متوالی شیردوشی نمونه گیری انجام و با استفاده از
دستگاه الکتواسکن ( CombiFoss 78110; Foss
 )Analytical A/S, Hillerød, Denmarkترکیبات آن
اندازهگیری شد .نمونهگیری از خون به منظور
اندازه گیری غلظت پروژسترون ،نیتروژن اورهای خون
و دیگر فراسنجه های خونی در روز هفتم و شانزدهم
پس از تلقیح ،دو ساعت پس از خوراکدهی صبح به

...  اثر جایگزین کردن کنجاله سویا با پودر ماهی بر تولید شیر:کمالی دهکردی و همکاران

) اندازهگیریMonobind Inc, Lake Forest, CA (
 کلسترول و گلوکز، تعیین غلظت نیتروژن اورهای.شد
Mindray auto-( پالسما به وسیله دستگاه اتوآناالیزر
 ) و با استفاده از کیتهایanalyzer BS200, China
تشخیصی شرکت پارس آزمون ساخت ایران انجام
.شد
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وسیله لولههای هپاریندار تحت خأل از سیاهرگ دمی
) درg(  دور3000  نمونههای خون در.انجام شد
 دقیقه سانتریفیوژ و پالسمای جدا15 دقیقه به مدت
. درجه سانتیگراد ذخیره شدند-20 شده در دمای
غلظت پروژسترون پالسما با استفاده از دستگاه االیزا
) و کیتElisa Biotech ELX800, USA(

 اجزای تشکیل دهنده و ترکیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی دارای پودر ماهی.1 جدول

Table 1. Ingredient and chemical composition of the experimental diets1 containing fish meal (FM)
Control

Diet
2.5% FM

5% FM

Ingredient % of DM
Alfalfa hay
Corn silage
Wheat straw
Beet sugar pulp, dried
Barley grain, rolled
Corn grain, ground, dry

11.07
23.60
2.62
2.92
6.01

11.07
23.60
2.62
2.92
6.01

11.07
23.60
2.62
2.92
6.01

27.34

27.34

27.34

Cottonseed, whole with lint
Soybean meal, solvent
Fish meal
Canola meal
Meat meal
Fat Powder
Urea
Magnesium oxide
Calcium Carbonate
Calcium phosphate-Di
Salt
Sodium bicarbonate
Bentonite
Methionine
Monensin
Vitamin & Mineral premix2

2.40
10.03
4.51
3.98
1.50
0.32
0.21
0.86
0.23
0.46
1.30
0.30
0.05
0.01
0.28

2.40
7.53
2.50
4.51
3.98
1.50
0.32
0.21
0.86
0.23
0.46
1.30
0.30
0.05
0.01
0.28

2.40
5.03
5.00
4.51
3.98
1.50
0.32
0.21
0.86
0.23
0.46
1.30
0.30
0.05
0.01
0.28

17.40
10.80
6.60

17.50
10.50
7.00

17.60
10.20
7.40

30.70

30.10

29.50

17.20

17.00

16.70

39.90
5.00
1.14

39.6
5.55
1.27

39.20
6.10
1.39

0.57

0.63

0.68

1.57

1.59

1.61

Ingredient

Chemical analysis, % of DM
ADF
NDF
NFC4
Ether extract
Ash
Ca
P
Mg
NEL, Mcal/kg
CP
RDP
RUP
NDF
ADF
NFC
EE
Ca
P
NEL, Mcal/kg

. پودر ماهی%5  تیمار دارای، پودر ماهی%2/5  تیمار دارای،) شاهد (بدون پودر ماهی: تیمارهای آزمایشی شامل.1
1. Experimental diets include: Control (Without fish meal), with 2.5% fish meal and with 5% fish meal

: مکمل ویتامینه و معدنی شامل.2
2,000,000 IU of vitamin A/kg, 550,000 IU of vitamin D/kg, and 3,750 IU of vitamin E/kg, 220 mg of Co/kg, 12 g of Cu/kg, 360 mg of I/kg, 23.5g of
Mn/kg, 100 mg of Se/kg, 8.4 g of Zn/kg.
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جدول  .2ترکیبات شیمیایی کنجاله سویا و پودر ماهی
)Table 2. Chemical composition sobyan meal (SBM
)and fish meal (FM
FM
52.50
5.81
21.80
19.20

)DM (%
SBM
47.40
3.45
1.40
24.00
19.42
7.78

Items
CP
)Unavailable protein (%CP
EE
NDF
NFC
Ash

تیمارهای آزمایشی شامل :شاهد (بدون پودر ماهی) ،تیمار دارای %2/5
پودر ماهی ،تیمار دارای  %5پودر ماهی.
Experimental diets include: Control (Without fish meal), 2.5% fish
meal and 5% fish meal.

اکسل ( Excel

دادههای جمعآوریشده در نرمافزار
 )2016مرتب و به وسیله نرم افزار ( SASویرایش )9/3
با رویه  Mixedبا اندازههای تکرارشده در زمان 1تجزیه
و تحلیل آماری شد .مقایسه میانگینها برای هر صفت
به وسیله آزمون توکی انجام شد .دادههای مربوط به
عملکرد تولید مثل شامل درصد گیرایی در اولین
تلقیح و مجموع درصد گیرایی در اولین و دومین
تلقیح با رویه  GLIMMIXبا استفاده از رگرسیون
لجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
سطح معنیداری  P>0/05و سطح  0/1 ≤ P< 0/05در
صفات غیرتولیدمثلی و  0/15 ≤ P< 0/05در صفات
تولیدمثلی تمایل به معنیداری در نظر گرفته شدند.
مدل آماری طرح به صورت زیر است:
=Yijkl
µ+Ti+Pj+Bk+Cl+(Ti×Pj)+(Ti×Bk)+β)xij–x..) +eijkl

که در آن =Yijkl ،مقدار هر مشاهده =µ ،میانگین
مشاهدات =Ti ،اثر تیمار =Pj ،اثر دوره (دوره
نمونهگیری) =Bk ،اثر بلوک (دوره شیردهی) =Cl ،اثر
حیوان(عامل تصادفی) = (Ti×Pj) ،اثر متقابل تیمار و
دوره =(Ti×Bk) ،اثر متقابل تیمار و بلوک= β (xij – x..) ،
اثر کوواریت =eijkl ،اثر باقیمانده
نتایج و بحث
به دلیل تعداد زیاد دام در آزمایش ،امکان خوراکدهی
گاوها به صورت انفرادی وجود نداشت به همین دلیل
ماده خشک مصرفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
1. Repeated measure

275

نگرفت و فقط میانگین مصرف روزانه هر گروه گزارش
شد .تعدادی از پژوهشهای پیشین ( Atwal & Erfle,
 )1992, Bruckental et al., 1989کاهش ماده خشک
مصرفی تحت تأثیر پودر ماهی در خوراک گاوهای
شیری را گزارش کردند .کاهش ماده خشک مصرفی
به دلیل کاهش هضم فیبر در شکمبه یا به دلیل عدم
خوشخوراکی رخ میدهد .محققان دیگر پیشنهاد
کرده اند که در صورتی که مقدار پودر ماهی در جیره
گاوهای شیری پایین تر از  6/5درصد باشد ،کاهش
ماده خشک مصرفی رخ نمیدهد ( Carroll et al.,
 .)1994در پژوهشی دیگر )(Donovan et al., 2000
نتایج نشان داد که استفاده از روغن ماهی به مقدار 1
درصد جیره غذایی ،ماده خشک مصرفی را تحت تاثیر
قرار نمیدهد ،اما زمانی که روغن ماهی تا  3درصد
جیره افزایش یافت باعث کاهش معنیدار )(P>0/01
در ماده خشک مصرفی شد.
در این پژوهش با توجه به مقدار پودر ماهی در
جیره ( 5درصد) ،و درصد چربی پودر ماهی (21/8
درصد) مقدار روغن ماهی موجود در خوراک حدود
 1/09درصد ماده خشک است که مشابه با یافتههای
محققان دیگر تفاوت قابل توجهی در ماده خشک
مصرفی ایجاد نکرده است ( ;Carroll et al., 1994
 .)Santos et al, 1998; Mattos et al, 2002روند
تولید شیر در طول دوره آزمایش در شکل  1و نتایج
مربوط به میانگین تولید و ترکیبات شیر در جدول 3
نشان داده شده است .میانگین تولید شیر روزانه برای
گروه شاهد 2/5 ،و  5درصد پودر ماهی به ترتیب
 39/92 ،38/49و  41/42کیلوگرم در روز بود ،تفاوت
بین تیمارها معنیدار بود ( .(P<0/05تفاوت بین تیمار
شاهد و  2/5درصد پودر ماهی و همینطور بین تیمار
 2/5درصد پودر ماهی و  5درصد پودر ماهی معنیدار
نبود ) (P<0/05و تنها بین تیمارهای شاهد و  5درصد
پودر ماهی معنیدار بود ) .(P>0/01تولید شیر باالتر
تحت تأثیر استفاده از پودر ماهی در جیره گاوهای
شیری در چند پژوهش دیگر مشاهده شده بود
( Atwal & Erfle, 1992; Carroll,1994; Moussavi
 .)et al., 2007bباالتر بودن غلظت انرژی در جیرههای
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دارای پودر ماهی نسبت به جیره شاهد (1/59 ،1/57
و  1/61مگاکالری بر کیلوگرم به ترتیب برای تیمار
شاهد 2/5 ،و  5درصد پودر ماهی) و همینطور درصد
پروتئین باالتر در این جیرهها نسبت به جیره شاهد
( 17/5 ،17/4و  17/6درصد به ترتیب برای تیمار
شاهد 2/5 ،و  5درصد پودر ماهی) میتواند دلیلی برای
بخشی از تولید شیر باالتر در تیمارهای دارای پودر
ماهی باشد.
افزایش جریان آمینو اسیدهای ضروری به دوازدهه
) (O’Mara et al., 1998به ویژه متیونین ( Zerbini et
 )al., 1988که اولین آمینو اسید محدود کننده تولید
شیر به شمار میرود ،با استفاده از پودر ماهی در جیره
گاوهای شیری گزارش شده است که میتواند تولید
شیر باالتر در تیمارهای دارای پودر ماهی را به همراه
داشته باشد .در بعضی از مطالعات اختالف معنیداری
در تولید شیر مشاهده نشد ( Abu-Ghazaleh et al.,
 )2001; Mattos et al., 2002محققان دیگر ( Santos
 )et al., 1998به منظور بررسی اثر پروتئین غیر قابل
تجزیه در شکمبه بر عملکرد گاوهای شیری تعداد 32
پژوهش که در آنها پودر ماهی با کنجاله سویا مقایسه
شده بود را بررسی و مشاهده کردند که افزودن پودر
ماهی به جیره گاوهای شیری با تولید شیر بیش از 30
کیلوگرم آثار سودمند بیشتری بر عملکرد تولید شیر
دارد .بنابراین یک دلیل احتمالی تفاوت مطالعه حاضر
با دیگر مطالعات ( Spain et al., 1990, Zerbini et
 )al., 1988آزمایش بر روی گاوهای پرتولید در
پژوهش ما میباشد .محققان دیگر ( Moussavi et al.,
 )2007bدالیلی شامل متفاوت بودن نسبت علوفه به
کنسانتره ،مرحله شیردهی و تفاوت در ترکیب جیره را
دلیل ختالف در نتایج بین پژوهشهای مختلف
دانستهاند .اثر زمان بر تولید شیر روزانه معنیدار بود
که دلیل آن افزایش روزهای شیردهی میباشد .اثر
تیمار در زمان بر تولید شیر معنیدار نبود .میانگین
تولید شیر تصحیح شده بر اساس  4درصد چربی برای
تیمارهای شاهد 2/5 ،و  5درصد پودر ماهی به ترتیب
 34/76 ،33/55و  35/40کیلوگرم در روز بود ،اختالف
بین تیمارها تمایل به معنیداری داشت ).(P=0/09
این اختالف بین تیمارهای شاهد و  5درصد پودر

ماهی معنیدار بود ) .(P=0/03نتایج ما با یافتههای
پژوهشهای دیگر ) (Bruckental et al., 1989همسو
بود .میانگین تولید شیر تصحیح شده بر اساس 3/5
درصد چربی به طور معنیداری بین تیمار شاهد و
تیمار  5درصد پودر ماهی متفاوت بود (.(P>0/02
میانگین تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی در
تیمارهای دارای پودر ماهی به طور معنیداری باالتر
بود ) ،(P>0/01تفاوت بین تیمار شاهد و  2/5درصد
پودر ماهی معنیدارنبود ) ،(P=0/17اما تفاوت بین
تیمار شاهد و  5درصد پودر ماهی معنیدار )(P>0/01
و تفاوت بین تیمار  2/5و  5درصد پودر ماهی تمایل
به معنیداری ) (P=0/08داشت.
میانگین درصد چربی شیر بین تیمارها تفاوت
معنیداری نداشت ) .(P<0/05در تعدادی از پژوهشها
((Abu-Ghazaleh et al., 2001, Spain et al., 1990
همزمان با استفاده از پودر ماهی یا روغن ماهی در
جیره گاوهای شیری ،کاهش درصد چربی شیر گزارش
شده است .پیشنهاد شده است که خوراندن پودر ماهی
تخمیر شکمبهای را تغییر میدهد و سبب کاهش
نسبت استات :پروپیونات میشود که با کاهش درصد
چربی شیر همراه است (،)Hussein & Jordan, 1991
1
مکانیسمهای درگیر ،شامل محدودکردن ساخت دنوو
اسیدهای چرب ،محدود کردن لیپو پروتئین لیپاز در
غدد پستان و تغییر دادن متابولیسم پس از شکمبه
میباشد .ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک
اسید در غلظتهای به نسبت باال در پودر ماهی و
روغن ماهی وجود دارند که مهارکنندههای قویتر
لیپوژنز نسبت به دیگر اسیدهای چرب با چند پیوند
دوگانه شناخته شدهاند ) .(Jump et al., 1997در
پژوهش حاضر درصد چربی شیر برای تیمار دارای 5
درصد پودر ماهی پایینتر از دو تیمار دیگر بود اما این
اختالف معنیدار نبود نتایج این پژوهش مشابه با نتایج
پژوهشهای دیگر ( Mattos et al., 2002; Moussavi
 )et al., 2007b; Polan et al., 1997بود .میانگین
تولید چربی شیر روزانه گاوها برای تیمار شاهد 2/5 ،و
 5درصد پودر ماهی به ترتیب  1/25 ،1/20و 1/27
1. De novo
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کیلوگرم در روز بود .اثر تیمار معنیدار نبود
) (P<0/05و فقط اختالف بین تیمار شاهد و  5درصد
پودر ماهی تمایل به معنیداری ) (P=0/06داشت.
میانگین درصد پروتئین شیر تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت ) ،(P<0/05نتایج ما با مشاهدات
محققان دیگر مطابقت داشت ( ;Moussavi et al., 2007b
 .)Polan et al., 1997اما میانگین تولید روزانه پروتئین
شیر به طور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
قرار گرفت و برای تیمار 5درصد پودر ماهی باالتر بود به
طوریکه این اختالف بین تیمار شاهد و تیمار  5درصد
پودر ماهی در سطح ) (P>0/01و بین تیمار  2/5و 5
درصد پودر ماهی در سطح ) (P>0/05معنیدار بود.
افزایش درصد و تولید روزانه پروتئین در تعدادی از
پژوهشها گزارش شده است ( Abu-Ghazaleh et al.,
 ،)2001; Akayezu et al., 1997که دلیل آن بهبود در
توازن آمینو اسیدها یا جریان بیشتر نیتروژن به روده
کوچک با افزودن پودر ماهی بیان شده است.
درصد الکتوز شیر بین تیمارهای آزمایشی
مشابه بود ) ، (P<0/05نتایج ما با پژوهشهای دیگر
( Abu-Ghazaleh et al., 2001; Moussavi et al.,
 )2007b; Polan et al., 1997مطابقت داشت .آنالیز
نمونههای شیر نشان داد که شمار سلولهای بدنی
شیر تفاوت معنیداری بین تیمارها آزمایشی نداشت
) .(P<0/05اما روند کاهشی همراه با افزایش درصد
پودر ماهی در جیرههای آزمایشی مشاهده شد که با
نتایج پژوهشگران دیگر ( Amirabadi Farahani et al.,
 )2019که درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در جیره
گاوهای تازهزا افزایش داده بودند ،مطابقت داشت.
پژوهشگران دیگر ( ;Barfourooshi et al., 2018
 )Jolazadeh et al., 2019; Moallem et al., 2020اثر
اسیدهای چرب امگا 3بر روی شمار سلولهای بدنی را
بررسی و کاهش شمار سلولهای بدنی با مصرف این
اسیدهای چرب را مشاهده کردند و دلیل آن را تغییر
پاسخهای ایمنی و التهابی تحت تأثیر اسیدهای چرب
امگا 3ذکر کردهاند.
تغییرات امتیاز وضعیت بدنی برای تیمارهای
شاهد 2/5 ،و  5درصد پودر ماهی به ترتیب ،0/30
 0/28و  0/19بود (جدول  ،)3اختالف بین تیمارها
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تمایل به معنیدار بودن داشت .در یک مطالعه ( Atwal

 )& Erfle, 1992که تاثیر استفاده از پودر ماهی و
کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری را
مقایسه کرده بودند ،محققان تولید شیر باالتر و افزایش
وزن روزانه پایینتر در تیمار پودر ماهی نسبت به
تیمار کنجاله سویا در طول دوره آزمایشی را گزارش
کردند و پیشنهاد کردهاند که خوراندن پودر ماهی به
وسیله افزایش فراهمی آمینو اسیدها ،باعث استفاده
بیشتر از انرژی جهت تولید شیر میشود .در تعدادی از
پژوهشهای دیگر ( Abu-Ghazaleh et al., 2001,
 )Burke et al., 1997اثر معنیداری از پودر ماهی بر
تغییرات امتیاز وضعیت بدنی مشاهده نشد.
غلظت نیتروژن اورهای پالسما با افزایش درصد
پودر ماهی در جیره گاوهای شیری به جای کنجاله
سویا ،به طور معنیداری ( )P>0/05کاهش یافت
(جدول  )4نتایج ما با نتایج مطالعات دیگر (Abu-
)Ghazaleh et al., 2001, Burke et al., 1997
مطابقت داشت .این محققان دلیل این کاهش را
کاهش در کاتابولیسم آمینو اسیدها در کبد دانستهاند
زیرا که تشکیل اوره با تجزیه آمینو اسیدها مرتبط
است .به نظر میرسد پایین تر بودن نیتروژن اورهای
خون با تولید روزانه باالتر پروتئین شیر مرتبط باشد.
در تعدادی از پژوهشهای پیشین تفاوتی در غلظت
نیتروژن اورهای خون مشاهده نشده است
( Calsamiglia et al., 1995; Moussavi et al.,
 .)2007bغلظت باالی نیتروژن اورهای پالسما با کاهش
باروری در گاوهای شیرده همراه است و باعث کاهش
قدرت زندهمانی رویان میشود (.)Rhoads et al., 2006
در پژوهش  )2009( Santos et al.مشاهده شد که با
افزایش نیتروژن اورهای پالسما درتلیسهها توانایی
اووسیتها برای توسعه یافتن به مرحله بالستوسیست
به طور معنیداری کاهش یافت.
غلظت کلسترول پالسما همراه با افزایش درصد
پودر ماهی در جیره به طور معنیداری ()P=0/01
افزایش یافت (جدول  .)4افزایش معنیدار غلظت
کلسترول خون با افزودن روغن ماهی به جیره گاوهای
شیری نسبت به جیره شاهد پیش از این گزارش شده
بود ( .)Ghasemzadeh-Nava et al., 2011اما در
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) .(Hawkins et al., 1995نتایج پژوهشهای درون
آزمایشگاهی )Maillard et al., 2018( 2نشان داد که
دکوزاهگزانوئیک اسید میتواند تکثیر و استروئیدوژنز را در
سلولهای گرانولوزا تحریک کند .در تعدای از پژوهشها
اختالفی بین غلظت پروژسترون تیمارهای آزمایشی
مشاهده نشد ( Plewes et al., 2018; Mattos et al.,
.)2002; Moussavi et al., 2007a
در این آزمایش استفاده از پودر ماهی تأثیری بر
غلظت گلوکز خون نداشت (  .)P>0/05در پژوهش
( )Moussavi et al., 2007bغلظت گلوکز خون در
تیمارهای دریافتکننده پودر ماهی و نمکهای کلسیمی
روغن ماهی نسبت به تیمار شاهد باالتر بود این محققان
دلیل این تفاوت را افزایش تولید پروپیونات در شکمبه
عنوان کردهاند .نتایج ما با مطالعات دیگر ( Adachi et

مشاهدات پژوهشگران دیگر ()Moussavi et al., 2007a
غلظت کلسترول خون تحت تأثیر استفاده از پودر ماهی
قرار نگرفت .به نظر میرسد دلیل اصلی این اختالف،
درصد چربی باالتر در جیرههای حاوی پودر ماهی نسبت
به جیره شاهد در تحقیق ما باشد .در پژوهشهای پیش
از این توسط محققان دیگر افزایش کلسترول همراه با
افزودن چربی به جیره گزارش شده است ( & Grummer
 .)Carroll, 1991ارتباط غلظت باالتر کلسترول پالسما با
کوتاهتر بودن فاصله از زایش تا آبستنی و با احتمال
آبستنی موفق تا  150روز بعد از زایش گزارش شده است
(.)Westwood et al., 2002
میانگین غلظت پروژسترون پالسما در روز هفتم و
شانزدهم پس از تلقیح در جدول  4نشان داده شده
است .با افزایش درصد پودر ماهی در جیره میانگین
غلظت پروژسترون در روز هفتم پس از تلقیح افزایش
یافت اما این افزایش معنیدار نبود ( .)P>0/05آنالیز
نمونههای خون برای غلظت پروژسترون در روز
شانزدهم پس از تلقیح ،افزایش غلظت پروژسترون
پالسما با مصرف  5درصد پودر ماهی در جیره نسبت
به جیره شاهد را نشان داد ( ،)P<0/05اختالف بین
تیمار شاهد و  2/5درصد پودر ماهی تمایل به
معنیداری داشت ( )P=0/10در یک پژوهش Burke
 )1997( et al.مشاهده شد که درصد گاوهایی که
غلظت پروژسترون پالسما باالی  1نانوگرم در
میلیلیتر  48ساعت پس از تزریق  PGF2αداشتند
برای تیمار مصرفکننده پودر ماهی به طور معنیداری
باالتر بود .در پژوهشی دیگر ( & Swanepoel
 )Robinson, 2020گزارش کردند که غلظت
پروژسترون سرم در روز سیزدهم پس از تلقیح در
گاوهای هلشتاین تغذیه شده با روغن ماهی به طور
معنیداری باالتر از گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد
بود .همچنین در پژوهشهای دیگری ( Giller et al.,
 )2018نیز غلظت باالتر پروژسترون با استفاده از روغن
ماهی مشاهده شده است .پیشنهاد شده است که افزایش
غلظت کلسترول ممکن است منجر به افزایش در ساخت
پروژسترون یا کاهش سرعت پاکشدن 1از خون میشود

پودر ماهی یا روغن ماهی در آزمایشهای خود استفاده
کرده بودند مشابه بود.
درصد گیرایی در اولین تلقیح برای تیمارهای
شاهد 2/5 ،و  5درصد پودر ماهی به ترتیب ،25/29
 34/88و  39/77بود (جدول  ،)5اختالف بین تیمارها
تمایل به معنیداری داشت ( )P=0/12اختالف بین
تیمار شاهد و  5درصد پودر ماهی معنیدار بود
( .)P>0/05مجموع گیرایی در اولین و دومین تلقیح
برای تیمارهای دارای پودر ماهی باالتر بود به طوریکه
اختالف بین تیمار شاهد و  5درصد پودر ماهی
معنیدار ( )P>0/05و اختالف بین تیمار شاهد و 2/5
درصد پودر ماهی تمایل به معنیدار بودن داشت
( .)P=0/11احتمال آبستنی در اولین تلقیح و
همینطور در مجموع تلقیح اول و دوم برای تیمار 5
درصد پودر ماهی به طور معنیداری ( )P<0/05باالتر
بود (جدول  .)5افزایش نسبت آبستنی به تلقیح
مصنوعی (درصد) با استفاده از پودر ماهی در جیره
گاوهای شیری گزارش شده است ( Burke et al.,
 .)1997; Burns et al., 2002; Carroll et al., 1994در
مطالعه ما بخشی از بهبود یافتن درصد گیرای ممکن
است به وسیله کاهش نیتروژن اورهای پالسما توضیح

1. Clearance

2. In vitro

 ،)al., 2000; Ghasemzadeh-Nava et al., 2011که از

علوم دامی ایران ،دورة  ،52شمارة  ،4زمستان 1400

داده شود .پیشنهاد شده است که افزایش غلظت
پروژسترون پالسما با بهبود درصد گیرایی در
نشخوارکنندگان شیرده همراه است ( (Staples et al.,
 .1998به نظر میرسد در این پژوهش ،افزایش غلظت
پروژسترون دلیلی برای بهبود وضعیت آبستنی باشد.
 (2002) Burns et al.دلیل افزایش درصد گیرایی به
وسیله استفاده از پودر ماهی در جیره گاوهای شیرده
را کاهش ساخت  PGF2αتحت تأثیر اسیدهای چرب
امگا 3طی دوره تشخیص مادری آبستنی عنوان
کردهاند .در پژوهشی دیگر ( & Swanepoel
 )Robinson, 2020که غلظت پروژسترون در روز
سیزدهم پس از تلقیح برای تیمار روغن ماهی نسبت
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به تیمار شاهد باالتر بود محققان باالتر بودن غلظت
پروژسترون را دلیلی برای موفق بودن محدود کردن
ترشح  PGF2αو افزایش عملکرد لوتئال به وسیله
استفاده از روغن ماهی در جیره گاوهای شیری بیان
کردهاند .پژوهشگران دیگر ((Plewes et al., 2017
گزارش کردند که افزودن پودر ماهی حرکت جانبی
گیرندههای پروستاگالندین  F2αدر غشای پالسمایی
سلولهای لوتئال را افزایش میدهد که ممکن است
حساسیت به پروستاگالندین  F2αرا کاهش دهد و
راهی برای بهبود آبستنی باشد .به نظر میرسد
پژوهشهای بیشتری جهت درک مکانیسم اثر پودر
ماهی بر بهبود وضعیت آبستنی مورد نیاز است.

شکل  .1اثر جیرههای آزمایشی حاوی سطوح متفاوت پودر ماهی بر تولید شیر گاوهای شیری
Figure 1. Effects of experimental diets containing fish meal (FM) on milk yield in dairy cows

جدول  .3ماده خشک مصرفی ،تولید و ترکیب شیر و تغییر امتیاز وضعیت بدنی گاوهای شیری تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر ماهی
)Table 3. Dry matter intake, milk yield, milk composition and BCS change in cows fed diets containing fish meal (FM
Diet*Time
0.69
0.96
0.99
0.91
0.84
0.97
0.22
0.32
0.68
0.98
-

P value
Time
<0.01
0.45
0.07
<0.01
<0.01
0.69
0.01
<0.01
<0.01
0.05
-

SEM
Diet
0.02
0.09
0.02
<0.01
0.88
0.13
0.48
<0.01
0.24
0.92
0.09

0.73
0.60
0.70
0.69
0.06
0.03
0.04
0.02
0.03
13.25
0.05

5% FM
26.31
41.42 a
35.40a
38.48a
39.34a
3.11
1.27
3.07
1.28a
4.65
129.47
0.19

Diet
2.5% FM
26.07
39.92 ab
34.76ab
37.17ab
37.53ab
3.16
1.25
3.00
1.20b
4.59
133.18
0.28

control
26.22
38.49 b
33.55b
35.78b
36.13b
3.14
1.20
3.01
1.16b
4.61
137.15
0.30

Item
)DMI (kg/d
)Milk yield (kg/d
)4% FCM (kg/d
)3.5% FCM (kg/d
)ECM (kg/d
Milk fat %
)Milk fat (kg/d
Milk protein%
)Milk protein (kg/d
Lactose %
SCC, 103/mL
BCS change

تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون پودر ماهی) ،تیمار دارای  2/5درصد پودر ماهی ،تیمار دارای  5درصد پودر ماهی.
 aو  :bدر هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها را نشان میدهد.
Experimental diets include: Control (Without fish meal), with 2.5% fish meal and with 5% fish meal
a, b) Means within same row with different superscripts differ (P ≤ 0.05).
])4% FCM = [0.4 × milk (kg)] + [15 × milk fat (kg
)FCM = (0.432 × kg milk) + (16.23 × kg fat
)ECM = (7.2 × kg protein) + (12.95 × kg fat) + (0.327 × kg milk
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 کلسترول و گلوکز پالسما در گاوهای تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر ماهی، نیتروژن اورهای، غلظت پروژسترون.4 جدول
Table 4. Plasma glucose, Progesterone, plasma urea N (PUN), Cholesterol and Glucose in cows fed diets containing
fish meal (FM)
Items
Progesterone at 7 day after artificial insemination (ng/ml)
Progesterone at 16 day after artificial insemination (ng/ml)
PUN (mg/dl)
Cholesterol (mg/dl)
Glucose (mg/dl)

Control
2.79
5.34b
16.12a
239.83b
58.20

Diet
2.5% FM
5% FM
3.16
3.21
6.55ab
6.90a
14.99b
14.88b
245.58ab
265.08a
54.20
56.50

*

SEM

P value

0.23
0.53
0.35
8.87
3.34

0.34
0.10
0.03
0.01
0.49

. پودر ماهی%5  تیمار دارای، پودر ماهی%2/5  تیمار دارای،)تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون پودر ماهی
. در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها را نشان میدهد:b  وa
 خطای استاندارد میانگینها:*
Experimental diets include: Control (Without fish meal), with 2.5% fish meal and with 5% fish meal
a, b) Means within same row with different superscripts differ (P ≤ 0.05).
*: Standard error of means

 عملکرد تولید مثلی و درصد آبستنی گاوهای تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر ماهی.5 جدول
Table 5. Reproductive performance of dairy cows fed diets containting fish meal
Items

Control

Total no, cows
Conception rate at 1st service (%)

87
25.29b
(22)
Reference

Odds ratio (95% CI)

Reference
Cumulative conception rate at 1st and 2nd
service (%)
Odds ratio (95% CI)

36.77b
(32)
Reference
Reference
-

Diet
2.5% FM

5% FM

SEM*

Pvalue

86
34.88ab (30)

88
39.77a (35)

0.05

0.12

1.58 (0.823.05)
-

-

-

0.17

1.95(1.02-3.71)
3333.3333333.2.15)
1.23(0.66-2.28)
53.41a (47)

-

0.04

0.05

0.50
0.08

-

-

0.10

1.97 (1.07-3.60)
1.20 (0.66-2.17)

-

0.03
0.55

Reference
48.84ab (42)
1.64 (0.893.01)
Reference

. پودر ماهی%5  تیمار دارای، پودر ماهی%2/5  تیمار دارای،)تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون پودر ماهی
. در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها را نشان میدهد:b  وa
 خطای استاندارد میانگینها:*
Experimental diets include: Control (Without fish meal), with 2.5% fish meal and with 5% fish meal
a, b) Means within same row with different superscripts differ (P ≤ 0.05).
*: Standard error of means

سپاسگزاری
با سپاس ا ز پرسنل محترم شرکت کشت و
دامداری فکا به ویژه مدیر عامل محترم وقت جناب
آقای مهندس جلیل نژاد و مدیر تولید محترم وقت
جناب آقای مهندس میرزاخانی که در اجرای این
 تشکر و قدردانی،آزمایش ما را یاری نمودند
.می گردد

نتیجهگیری

 استفاده از پودر ماهی باعث افزایش،در پژوهش حاضر
تولید شیرخام روزانه و شیر تصحیح شده بر اساس
چربی و همینطور تصحیح شده بر اساس انرژی بدون
تأثیر بر درصد ترکیبات شیر گردید و مشاهده شد که
استفاده از پودر ماهی میتواند عملکرد تولید مثلی
.گاوهای با فحلی مکرر را بهبود بخشد
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