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مقاله پژوهشی
کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده شکمبهای بر
عملکرد و متابولیتهای خونی در گاوهای تازهزای هلشتاین
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چکیده
) بر مصرفpLys( ) و لیزین محافظتشده شکمبهایpMet( هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاهش سطح پروتئین خام جیره با افزودن متیونین
 رأس گاو هلشتاین تازهزا با وضعیت امتیاز بدنی و16  تعداد. وضعیت متابولیکی و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای تازهزای هلشتاین بود، تولید شیر،خوراک
 گرم در روز) و متیونین131(  جیرهها مقادیر برابری از لیزین.تعداد زایش مشابه بالفاصله پس از زایش بهصورت تصادفی به دو جیره آزمایشی اختصاص یافتند
pLys  وpMet  درصد پروتئین بدون افزودن18/35  تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار با سطح باالی پروتئین حاوی. گرم در روز) را فراهم کردند40(
 نمونههای. خوراک مصرفی و تولید شیر طی دوره تازهزا ثبت شدند.)LPML( pLys  وpMet  درصد پروتئین حاوی16/45 وتیمار با سطح پایین پروتئین حاوی
 خوراک مصرفی تحت تأثیر. پس از زایش جهت اندازهگیری مواد معدنی و متابولیتهای سرم جمعآوری شدند21  و14 ، هفت، سه،خون در روز زایش
HP  در گاوهایMUN  چربی و، الکتوز، مقدار پروتئین.)P>0/01(  باالتر بودLPML  در مقایسه باHP  اما تولید شیر در گاوهای.تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت
 غلظتهای پایینتری از نیتروژن اورهای خون و غلظتهای باالتری از پروتئین کل و گلوبولین سرمLPML  گاوها در.)P>0/05(  باالتر بودLPML در مقایسه با
 کاهش سطح پروتئین جیره گاوهای تازه¬زا همراه با حفظ عرضه اسیدهای آمینه، براساس نتایج حاصل.)P>0/01(  داشتندHP در مقایسه با گاوهای
. عملکرد تولیدی و بازده استفاده از خوراک را کاهش میدهد،محدودکننده
. متیونین، لیزین، گاو تازهزا، عملکرد،پروتئین خام:کلیدواژهها


The effect of decreasing dietary protein content with supplementing protected
methionine and lysine on performance and serum metabolites in Holstein
fresh
cows
1
2
3*
4
Fateme Ahmadi , Hamid Amanlou , Najme Eslamian Farsuni , Tahere Amirabadi

1. Ph.D. Candidate, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan,Iran.
2. Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Animal Science, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, AREEO, Shahrekord, Iran.
4. Assistant Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Received: April 28, 2021
Accepted: August 3, 2021
Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of decreasing dietary protein content with supplementing protected methionine (pMet) and
lysine (pLys) on intake, milk yield, metabolic status, and apparent digestibility of nutrients in Holstein fresh cows. Immediately after calving, 16 cows
with the similar BCS and parity were randomly assigned to two treatments. Experimental diets provided equal amounts of lysine (132 to 133 g/d) and
methionine (40 to 43 g/d). The treatments were: a diet containing 18.35 % CP without supplementing pMet and pLys (HP); and a diet containing
16.45 % CP with supplementing rumen-protected amino acids (LPML). Individual dry matter intake and milk yield were recorded daily during fresh
period. Blood samples were collected at 0, 3, 7, 14 and 21 d after calving to determine the serum concentrations of mineral and metabolites. Feed
intake was not affected by experimental diets but milk yield was higher for HP cows than cows in LPML (P < 0.01). The yield of milk protein,
lactose, fat and concentration of milk urea nitrogen (MUN) were higher in HP cows compared to LPML (P < 0.05). Compared to HP cows, cows in
LPML had lower blood urea nitrogen (BUN) and higher serum concentrations of total protein and globulin (P < 0.01). Based on the results of the
present study, reducing dietary protein content while maintaining the supply of limiting amino acids decreased lactational performance and feed
efficiency of Holstein fresh cows.
Keywords: Crud protein, Fresh cow, Lysine, Methionine, Performance
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مقدمه 

درصد از پروتئین خام جیره را به شیر تبدیل میکنند و

پس از زایش ،گاوها توازن منفی انرژی و پروتئین را

باقیمانده  Nرا از طریق کود دفع میکنند که مشکالت

تجربه میکنند ،زیرا تقاضا برای تولید شیر بیش از مصرف

مدیریتی و محیطی را ایجاد میکند .افزایش نگرانیهای

مواد مغذی است .این امر منجر به آزادشدن مواد مغذی

محیطی منجر به تمایل به کاهش درصد پروتئین در جیره

(اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه) از بافت برای حمایت

گاوهای شیری شده است .خوراندن پروتئین جیره در

از تولید شیر طی اوایل دوره شیردهی میشود .آزادشدن

سطوحی پایینتر از مقادیر توصیهشده [ ]16مؤثرترین راه

بیشاز حد این مواد از بافت منجر به ناهنجاریهای

برای افزایش مورداستفاده قرارگرفتن نیتروژن برای تولید

متابولیکی میشود که تولید شیر را محدود میکنند،

پروتئین شیر در گاوهای شیری است ،اما کاهش دادن

بنابراین مدیریت تغذیهای طی دوره انتقال بسیار مهم

سطوح پروتئین جیره و مصرف آن پایینتر از نیاز واقعی

است .یک راهکار برای کاهش بیشاز حد آزادشدن

گاو همیشه با خطر کاهش خوراک مصرفی ،تولید شیر،

اسیدهای آمینه پس از زایش ،خوراندن سطوح باالی

تولید پروتئین شیر یا ترکیبی از اینها همراه بود .افزودن

پروتئین جیره است .برخی پژوهشگران گزارش کردند که

اسیدهای آمینه ویژه به جیرهها با پروتئین پایین یک راهبرد

افزایش یافتن پروتئین خام از  16به  19درصد با استفاده

نویدبخش برای خنثیکردن اثرات منفی بالقوه کمبود

از مکملهای پروتئینی غیرقابل تجزیه در شکمبه در

پروتئین قابل متابولیسم روی توان تولیدی گاوهایشیری

گاوهای تازهزا ماده خشک ،انرژی خالص شیردهی و

است .بهطوریکه خوراندن یک جیره با یک پروفایل

پروتئین خام مصرفی را افزایش میدهد ،اما پروتئین خام

اسیدآمینهای ایدهآل برای سنتز پروتئین شیر میتواند به

بیش از  19درصد ،اثری بر مصرف ماده خشک و انرژی

کاهش شدت آزادشدن اسیدهای آمینه در گاوهای پس از

خالص شیردهی مصرفی ندارد .همچنین ،آنها گزارش

زایش کمک کند .عرضه پروفایل اسیدآمینه بهبودیافته

کردند که گاوهای تغذیهشده با  19و  21درصد پروتئین

بازده استفاده از اسیدآمینه جیرهای برای سنتز پروتئین شیر

خام شیر بیشتری نسبت به گاوهای تغذیهشده با 16

را درنتیجه صرفهجویی در ذخایر پروتئینی بدن افزایش

درصد پروتئین خام تولید کردند [ .]2در پژوهش دیگر نیز

میدهد.

[ ]6مصرف جیرهای با پروتئین  18/4در مقایسه با جیرهای

لیزین و متیونین بهعنوان اسیدها آمینه محدودکننده

با پروتئین  16/3درصد سبب افزایش شیر تصحیحشده

شناخته شدهاند [ .]16خوراندن جیرههای حاوی لیزین و

براساس انرژی شد .در همین مطالعه ،عرضه پروتئین قابل

متیونین محافظتشده از شکمبه در دورههای قبل و بعد از

متابولیسم بیشتر به گاوهای تازه زا آزادشدن -3متیل

زایش میتواند تولید شیر و تولید پروتئین شیر گاوهای

هیستیدین را در مقایسه با جیره کنترل کاهش داد که

دوره انتقال را افزایش دهد [ .]24برخی مطالعات گزارش

آزادشدن اسیدآمینهای ماهیچه کمتر را نشان میدهد ،اما

کردند که عرضه متیونین محافظتشده از شکمبه طی دوره

خوراندن سطوح باالی پروتئین به گاوها دفع نیتروژن کود

پیش و پس از زایش تولید شیر و تولید پروتئین شیر را در

را افزایش داد (بهویژه دفع ادراری) که منجر به

دوره پس از زایش افزایش داد [ .]4در پژوهش دیگر []15

نگرانیهای زیستمحیطی میشود [14و .]6

اثر خوراندن لیزین و متیونین محافظتشده از شکمبه را

در مزارع گاوشیری ،گاوهای شیرده حدود  20تا 35

پیش یا پس از زایش و یا خوراندن پیوسته آن قبل از
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تازهزای
تهای خونی در گاوهای 
شکمبهای بر عملکرد و متابولی 

کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده
هلشتاین

زایش تا پس از زایش را بر عملکرد و متابولیتهای خونی

حومه شهر زنجان در بهار  1394انجام شد .شانزده

گاوهای دوره انتقال بررسی کردند .آنها مشاهده کردند که

رأس گاو هلشتاین تازهزا با نمره وضعیت بدنی

خواندن لیزین و متیونین بهطور پیوسته قبل و پس از زایش

( )3/6±0/1و دوره شیردهی ( )2/69±0/06مشابه در

عملکرد تولیدی را تحت تأثیر قرار نداد ،اما عرضه لیزین و

قالب طرح کامالً تصادفی بالفاصله پس از زایش به دو

متیونین محافظتشده طی دوره پیش از زایش سالمت پستان

تیمار آزمایشی اختصاص یافتند و به مدت  21روز پس

و وضعیت ایمنی دام زا بهطور مثبتی تحت تأثیر قرار داد.

از زایش موردمطالعه قرار گرفتند .پس از مشاهده

با وجود اثرات سودمند گزارششده از افزایش عرضه

نشانه های زایش گاوها به باکس های زایش منتقل

پروتئین بالفاصله پس از زایش بر توان تولیدی و

شدند ،بالفاصله پس از زایش در جایگاههای به صورت

شاخصهای متابولیسم انرژی و پروتئین ،نگرانیهای

تایاستا ل نگهداری شدند .جایگاه ها مسقف و دارای

زیستمحیطی در رابطه با خوراندن سطوح باالی پروتئین

تهویه مناسب و مجهز به سیستم روشنایی بودند .کف

همچنان وجود دارد .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر

جایگاه از جنس بتن و بستر آن پوشیده از کود خشک

بررسی کاهش سطح پروتئین همراه با افزودن لیزین و

بود که به صورت روزانه تمیز شدند .در طول آزمایش

متیونین محافظتشده از شکمبه طی  21روز اول دوره

گاوها دسترسی آزاد به آب داشتند .خوراک به صورت

شیردهی بر مصرف خوراک ،تولید شیر ،وضعیت

جیره کامالً مخلوط سه بار در روز در ساعت های ،7:00

متابولیکی و قابلیت هضم مواد مغذی بود.

 15:00و  23:00با هدف پنج تا  10درصد باقیمانده
خوراک در آخور عرضه شد .ترکیبات مواد خوراکی

موادوروشها 


استفاده شده درجیره های آزمایشی در جدول ( )1آورده

پژوهش حاضر در یک گاوداری خصوصی واقع در

شده است.

جدول  .1ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی مورد استفاده در جیرههای آزمایشی
درصدی از ماده خشک

مواد خوراکی

ماده خشک

پروتئین خام

خاکستر

عصاره اتری

فیبر نامحلول در شوینده خنثی

24/5

9/4

5/3

4/2

50

93

14/9

10/9

2/1

51

ذرت دانهای

90/6

8/4

1/5

4

10/8

کنجاله سویای حاللی

90/6

45

7

2

16

پودر گوشت

93/6

56

30/8

13

-

90

29

-

3

14

90

7

-

3/5

13/7

ذرت سیلوشده
یونجه

2

مکمل پروتئینی بدون آمینواسید
3

مکمل آمینواسیدی

 .2مکمل ویتامینه و معدنی ،کنجاله گلوتن ذرت ،جوش شیرین ،کربنات کلسیم ،اکسید منیزیم ،نمک ،دیکلسیم فسفات.
 .3مکمل ویتامینه و معدنی ،دانه ذرت آسیاب شده ،جوش شیرین ،کربنات کلسیم ،اکسید منیزیم ،نمک ،دیکلسیم فسفات ،اسیدهای آمینه محافظتشده لیزین و
متیونین (.)Vetagro CO., Italy
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جدول  .2اجزای تشکیلدهنده جیرههای آزمایشی (براساس درصدی از ماده خشک)
1

جیرههای آزمایشی

اقالم خوراک

HP

LPML

21/4

21/4

ذرت سیلوشده

25

25

دانه ذرت

28

28

10/1

10/1

7/5

7/5

یونجه

کنجاله سویا
پودر گوشت
مکمل پروتئینی

2

8

مکمل آمینواسیدی

3

8

ترکیب شیمیایی
4

انرژی خالص شیردهی (مگا کالری در کیلوگرم)
پروتئین خام (درصدی از ماده خشک)

2

پروتئین قابلتجزیه در شکمبه (درصدی از ماده خشک)

1/64

1/63

18/35

16/5

10/51
2

پروتئین غیر قابلتجزیه در شکمبه (درصدی از ماده خشک)

9/80

7/84

6/70

1984

1821

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصدی از ماده خشک)

16/06

15/98

الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصدی از ماده خشک)

26/55

26/48

کربوهیدراتهای غیر الیافی (درصد ماده خشک)

42/53

44/32

40

43

132

133

4

پروتئین قابل متابولیسم (گرم در روز)

4

متیونین (گرم در روز)
4

لیزین (گرم در روز)

4

1/53

1/52

کلسیم (درصدی از ماده خشک)
4

0/75

0/74

چربی (درصدی از ماده خشک)

3/47

3/66

فسفر (درصدی از ماده خشک)

 .1جیره با سطوح باالی پروتئین ( )18/35و عرضه  132و  40گرم در روز لیزین و متیونین بدون افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه ()HP؛ جیره با سطوح
پایین پروتئین ( )16/5و عرضه  133و  43گرم در روز لیزین و متیونین با افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه (.)LPML
 .2مکمل پروتئینی (پیش مخلوط پروتئینی تازه زا  :)RTZCO %15انرژی خالص شیردهی  1/2مگا کالری در کیلوگرم ،پروتئین خام  29/63درصد ،پروتئین
قابلتجزیه در شکمبه  11/70درصد ،پروتئین غیر قابلتجزیه در شکمبه  17/93درصد ،عصاره اتری  3/11درصد ،خاکستر  42/8درصد ،الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی  9/06درصد ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی  14/46درصد ،کربوهیدراتهای غیر الیافی  24/56درصد ،متیونین  0/72درصد ،لیزین 0/61
درصد ،کلسیم  3/6درصد ،فسفر  0/82درصد ،منیزیم  1/06درصد ،سدیم  4/12درصد ،کلر  2/11درصد ،روی  ،1311/7500ppmمس  ،262/3500 ppmمنگنز
ppm

 ،715/5000ید

ppm

 ،9/9749سلنیوم

ppm

 ،7/1550کبالت

ppm

 ،7/1550ویتامین

A

 159000واحد بینالمللی در کیلوگرم ،ویتامین

D3

 23850واحد

بینالمللی در کیلوگرم ،ویتامین  795 Eواحد بینالمللی در کیلوگرم ،آنتیاکسیدانت .79/5000 ppm
 .3مکمل آمینواسیدی (پیشمخلوط پروتئینی تازه زا  :)RTZCO %15انرژی خالص شیردهی  1/1مگا کالری در کیلوگرم ،پروتئین خام  6/54درصد ،پروتئین
قابلتجزیه در شکمبه  2/87درصد ،پروتئین غیر قابلتجزیه در شکمبه  3/67درصد ،عصاره اتری  3/84درصد ،خاکستر  42/6درصد ،الیاف نامحلول در شوینده
اسیدی  8/1درصد ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی  14/08درصد ،کربوهیدراتهای غیر الیافی  46/81درصد ،متیونین  0/53درصد ،لیزین  0/43درصد ،کلسیم
 3/71درصد ،فسفر  0/7درصد ،منیزیم  1/1درصد ،سدیم  4/28درصد ،کلر  2/18درصد ،روی  ،1311/7500ppmمس
 ،715/5000ید

ppm

 ،9/9749سلنیوم

ppm

 ،7/1550کبالت

ppm

 ،7/1550ویتامین

A

 159000واحد بینالمللی در کیلوگرم ،ویتامین

بینالمللی در کیلوگرم ،ویتامین  795 Eواحد بینالمللی در کیلوگرم ،آنتیاکسیدانت .79/5000 ppm
 .4براساس شورای تحقیقات ملی آمریکا [.]16
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ppm

 ،262/3500منگنز
D3

ppm

 23850واحد

تازهزای
تهای خونی در گاوهای 
شکمبهای بر عملکرد و متابولی 

کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده
هلشتاین
4

تیمارهای آزمایشی شامل جیره با پروتئین باال ()HP؛
 18/35درصد پروتئین 10/51 ،درصد پروتئین قابلتجزیه در

میانگینهای نمره وضعیت بدنی جهت تجزیهوتحلیل آماری
دادهها استفاده شد.

شکمبه 7/84 ،درصد پروتئین غیرقابلتجزیه در شکمبه132 ،

نمونهگیری از سیاهرگ دمی توسط لولههای تحت خأل

گرم در روز لیزین و  40گرم در روز متیونین و جیره با

بافاصله چهار ساعت پس از خوراکدهی صبح در روز

پروتئین پایین حاوی اسیدهای آمینه محافظتشده لیزین و

زایش و سه ،هفت 14 ،و  21پس از زایش انجام شد و

متیونین ()LPML؛  16/50درصد پروتئین 9/80 ،درصد

نمونهها بالفاصله جهت جداسازی سرم با  3000دور در

پروتئین قابلتجزیه در شکمبه 6/7 ،درصد پروتئین

دقیقه بهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ (

SIGMA 10,

غیرقابلتجزیه در شکمبه 133 ،گرم در روز لیزین و  43گرم

 )Germanyو سرمهای بهدستآمده در دمای  -20درجه

در روز متیونین بودند .جیرهها برای تأمین نیاز گاوهای تازهزا

سانتیگراد تا زمان آنالیز آزمایشگاهی نگهداری شدند.

با میانگین وزن بدن  650کیلوگرم و تولید شیر  40کیلوگرم

فراسنجههای خونی از قبیل آلبومین ،پروتئین کل خون،

مطابق با شورای ملی تحقیقات [ ]16با نرمافزار Aminocow

کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،کلسترول ،نیتروژن اورهای خون و
آمینوترانسفراز

()AST

توسط

دستگاه

(نسخه  )3/5فرموله شدند .اجزای تشکیلدهنده و ترکیب

آسپارتات

شیمیایی جیرههای آزمایشی در جدول  2ارائهشده است.

اسپکتوفتومتری ( )Perkin-Elmwr-35, USAبا استفاده از

در تایاستالها ،پیش از ریختن وعده صبح ،باقیمانده

کیتهای شرکت پارس آزمون اندازهگیری شدند و گلوکز

خوراک از آخور بهطور روزانه جمعآوری و برای تعیین ماده

خون در زمان خونگیری از گاوها با دستگاه گلوکوزسنج

خشک توزین شد .نمونهگیری از مواد خوراکی مورداستفاده

( )Gloco Trand–2, Germanyو کیت اکیوچک

(ACCU-

در جیرهها پیش از شروع آزمایش ،نمونهگیری از جیره کامالً

 )CHEK, Germanyاندازهگیری شد .مقدار گلوبولین از

مخلوط و پسآخور بهطور هفتگی جهت اندازهگیری ماده

کسر مقدار آلبومین از پروتئین کل بهدست آمد.

خشک ،پروتئین خام ،عصاره اتری و خاکستر مطابق با

ماده خشک مصرفی ،تولید شیر ،ترکیبات شیر و

روشهای استاندارد [ ]3انجام شد .فیبر نامحلول در شوینده

متابولیتهای خون با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه )9/3

خنثی [ ]3و شوینده اسیدی [ ]22نمونههای خوراک نیز

رویه  Mixedبا انجام اندازههای تکرارشده (

Repeated

اندازهگیری شد .شیردوشی سه بار در روز در ساعتهای

 )measurementبرای مدل ( )1تجزیه و میانگینها با استفاده

 14:00 ،6:00و  22:00انجام شد و تولید شیر در هر وعده

آزمون توکی مقایسه شدند .مدل آماری شامل اثرات ثابت

بهصورت روزانه ثبت و نمونهبرداری از شیر به جهت آنالیز

تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار در زمان و اثر تصادفی گاو در

ترکیبات شیر (درصد چربی و پروتئین و الکتوز) انجام شد

داخل تیمار بود .براساس کوچکترین معیار اطالعاتی بیزین،

(.)Combifoss 5000 Foss Electric, Hillerqd, Denmark

معیار اطالعاتی آکیک و معیار اطالعاتی آکیک تصحیحشده،

تولید شیر تصحیحشده براساس چهار درصد چربی مطابق با

مناسبترین ساختار کوواریانس برای هر متغیر آنالیز استفاده

شورای ملی تحقیقات [ ]16محاسبه شد .گاوها توسط دو

شد .فراسنجههای خونی اندازهگیریشده در روز زایش

کارشناس مجرب در آغاز و پایان آزمایش جهت تعیین نمره

بهعنوان عامل کووریت وارد مدل شدند در صورت عدم

وضعیت بدنی براساس مقیاس  1تا  5امتیازدهی شدند و از

معنیداری ( )P0/1از مدل خارج شدند.
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فاطمه احمدی ،حمید امانلو ،نجمه اسالمیان فارسونی ،طاهره امیرآبادی فراهانی

= Yijk

خوراک مصرفی میشود [ .]1عدم پاسخ خوراک مصرفی به

μ+Ti + Timej+(T×Time)ij+ Cow (T)ik+eijk

کاهش پروتئین جیره ،ممکن است در نتیجه سطح باالتر

رابطه ()1

که  ،Yijkمقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین مشاهدات؛ ،Ti

پروتئین در تیمار  LPMLنسبت به مطالعات دیگر باشد.

اثر ثابت تیمار آزمایشی؛  ،Timejاثر ثابت زمان

نتایج در رابطه با اثر افزودن متیونین و لیزین

Cow

محافظتشده طی دوره انتقال بر خوراک مصرفی متناقض

 ،(T)ikاثر ثات تیمار در زمان و  ،eijkاثر اشتباه آرمایشی

است .در یک پژوهش گزارش کردند که خوراندن متیونین به

است .برای آنالیز تغییرات نمره وضعیت بدنی ،اثر ثابت

گاوهای تازهزا (جیره حاوی پروتئین  17/5درصد) منجر به

ANOVA

افزایش  2کیلوگرمی در خوراک مصرفی در مقایسه با گروه

خارج شدند .دادهها بهصورت میانگین حداقل مربعات

کنترل شد [ .]17به همین ترتیب دیگر پژوهشگران دریافتند

( )LSMگزارش شدند و تفاوتهای آماری در  P0/05و

که گاوهای تغذیهشده با متیونین محافظتشده از شکمبه 1/6

تمایل به معنیداری در  0/05P0/1و مقایسه انجام شد.

کیلوگرم خوراک مصرفی باالتری در مقایسه با گروه کنترل

نمونهبرداری؛  ،(T×Time)ijاثر متقابل تیمار در زمان؛

زمان و اثرات متقابل در تیمار زمان از مدل

(جیره حاوی پروتئین  17/4تا  17/7درصد) طی  60روز اول
نتایجوبحث 

دوره شیردهی داشتند [ .]4برخالف آن ،برخی پژوهشگران

مصرف ماده خشک تحت تأثیر کاهش درصد پروتئین جیره

[ ]20گزارش کردند که صرفنظر از سطح پروتئین پس از

همراه با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده قرار نگرفت

زایش ،ماده خشک مصرفی در گاوهایی که متیونین

(جدول  .)3مطالعات کمی اثر سطوح متفاوت پروتئین [12و

محافظتشده از شکمبه را دریافت کردند در مقایسه با گروه

 ]2را طی  3هفته اول دوره شیردهی بررسی کردند .در یک

کنترل کاهش یافت (جیرهها حاوی  16تا  18درصد

پژوهش [ ]2مشاهده شد که گاوهای تازهزایی که  19و 21

پروتئین) ،درحالیکه خوراک مصرفی در گاوهای تغذیهشده

درصد پروتئین دریافت کردند بهترتیب  1/5و  1/3کیلوگرم

با لیزین و متیونین بهطور عددی افزایش یافت .در توافق با

در روز ماده خشک مصرفی باالتری در مقایسه با  16درصد

نتایج پژوهش حاضر ،برخی مطالعات گزارش کردند ماده

پروتئین داشتند .در پژوهشی که از سه سطح پروتئین (،11/4

خشک مصرفی با افزودن لیزین و متیونین طی دوره پیش و

 17/3 ،14/4درصدی از ماده خشک) از زمان زایش تا 150

پس از زایش تا روز  90دوره شیردهی تحت تأثیر قرار

روز پس از آن ،استفاده کردند .افزایش پروتئین خام جیره از

نگرفت [ .]10به همین ترتیب ،پژوهشگران دیگر گزارش

 11/4به مقادیر  14/4و ( 17/3درصدی از ماده خشک)

کردند که افزودن لیزین و متیونین محافظتشده از شکمبه

افزایش چشمگیری در ماده خشک مصرفی شد ،اما تفاوتی

طی دوره انتقال ماده خشک مصرفی را تحت تأثیر قرار

در ماده خشک مصرفی بین حیواناتی که از سطوح  14/4و

نداد [ .]15درمجموع ،مطابق با یک متاآنالیز [ ،]9خوراندن

 17/3درصد پروتئین خام در کیلوگرم ماده خشک تغذیه

لیزین و متیونین محافظتشده از شکمبه ماده خشک

شدند ،مشاهده نشد [ .]12جیرهها با درصد پروتئین و

مصرفی را تحت تأثیر قرار نمیدهد .درحالیکه در متاآنالیز

پروتئین قابلتجزیه شکمبهای پایین فعالیت باکتریهای

دریافتند که متیونین محافظتشده از شکمبه بهتنهایی ماده

هضمکننده الیاف و سرعت هضم الیاف حاصل از شوینده

خشک مصرفی (در گاوهای اوایل و اواسط دوره

خنثی را کاهش میدهند -که بهنوبه خود منجر به کاهش

شیردهی) را کاهش داد [.]18
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تازهزای
تهای خونی در گاوهای 
شکمبهای بر عملکرد و متابولی 

کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده
هلشتاین

جدول  .3تأثیر کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی گاوهای تازهزا با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده شکمبهای بر مصرف
خوراک ،تولید و ترکیبات شیر ،نیتروژن اورهای شیر ،بازده استفاده از خوراک ،بازده استفاده از نیتروژن و تغییرات نمره وضعیت بدنی
1

جیرههای آزمایشی
فراسنجه

P-value

HP

LPML

SEM

تیمار

هفته

تیمار× هفته

ماده خشک مصرفی

13/96

13/15

0/33

0/19

> 0/01

0/19

تولید شیر (کیلوگرم در روز)

28/05

24/60

0/80

> 0/01

> 0/01

0/81

شیر تصحیحشده براساس چربی (کیلوگرم در روز)

28/35

25/04

0/81

0/01

0/42

0/98

پروتئین (درصد)

3/05

3/04

0/01

0/70

> 0/01

0/98

پروتئین (کیلوگرم در روز)

0/89

0/78

0/02

> 0/01

0/25

0/92

چربی (درصد)

3/78

3/82

0/04

0/51

> 0/01

0/23

چربی (کیلوگرم در روز)

1/10

0/98

0/03

0/02

0/91

0/94

الکتوز (درصد)

4/52

4/47

0/029

0/23

> 0/01

0/88

الکتوز (کیلوگرم در روز)

1/33

1/15

0/03

> 0/01

> 0/01

0/84

نیتروژن اورهای شیر (میلیگرم در دسی لیتر)

14/66

11/25

0/37

> 0/01

0/8

0/75

نسبت شیر تولیدی به ماده خشک مصرفی

2/01

1/87

0/02

> 0/01

0/52

0/69

35

34

0/01

0/49

> 0/01

0/51

0/50

0/64

0/05

0/21

-

-

نسبت نیتروژن شیر به نیتروژن مصرفی
تغییرات نمره وضعیت بدنی

 .1جیره با سطوح باالی پروتئین ( )18/35و عرضه  132و  40گرم در روز لیزین و متیونین بدون افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه ()HP؛ جیره با سطوح
پایین پروتئین ( )16/5و عرضه  133و  43گرم در روز لیزین و متیونین با افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه (.)LPML
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

کاهش سطح پروتئین از  )HP( 18/5به  16/5درصد

دادند که افزایش پروتئین جیره از اوایل دوره شیردهی از

همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظتشده از شکمبه

 11/4به  14/4درصد و از  14/4به  17/3درصد ماده

( )LPMLمنجر به کاهش تولید شیر خام ( )P>0/01طی

خشک ،تولید شیر روزانه را بهترتیب  6/4و  3/6کیلوگرم

 21روز پس از زایش شد ( 28/05و  24/6کیلوگرم در روز

در روز افزایش میدهد [ .]12همچنین دیگر پژوهشگران

بهترتیب در  HPو  .)LPMLتولید شیر تصحیحشده

گزارش کردند که افزایش پروتئین با منابع غیرقابلتجزیه

براساس چهار درصد چربی در تیمار  HPدر مقایسه با

در شکمبه از  16به  19درصد منجر به افزایش تولید شیر

 LPMLبهطور معنیداری باالتر بود ( 28/05در برابر 25/04

شد ،اما افزایش پروتئین خام از  19به  21درصد تولید

کیلوگرم؛  .)P>0/05درصد چربی ،پروتئین و الکتوز شیر

شیر را تحت تأثیر قرار نداد [ .]2در مطالعات پیشین اغلب

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .همراستا با

افزایش در تولید شیر نتیجهای از افزایش در ماده خشک

نتایج تولید شیر ،مقدار تولید چربی و پروتئین شیر در تیمار

مصرفی بوده است .درحالیکه در مطالعه حاضر ،با وجود

 HPباالتر از  LPMLبود (P>0/05؛ جدول .)3

عدم تفاوت در ماده خشک مصرفی ،تولید شیر در تیمار

همسو با نتایج پژوهش حاضر ،برخی مطالعات نشان

با سطوح باالتر پروتئین بیشتر است ،این امر ممکن است
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درنتیجه مصرف باالتر پروتئین در تیمار  HPدر مقایسه با

است ،بنابراین عرضه اسیدهای آمینه قابل متابولیسم

 LPMLباشد که منجر به عرضه بهبود یافته پروتئین قابل

استفادهشده ممکن است با آنچه پیشبینیشده متفاوت

متابولیسم و اسیدهای آمینه قابلهضم (بهویژه لیزین،

باشد.

متیونین ،لوسین و هیستیدین) باشد که توسط دیگر

تیمارهای آزمایشی بهطور معنیداری ()P>0/05

پژوهشگران نیز گزارششده است [ .]7عالوه بر آن ،در

نیتروژن اورهای شیر را تحت تأثیر قرار دادند ،بهطوریکه

مطالعه حاضر ممکن است نتیجهای از بازده خوراک باالتر

گاوها در تیمار  HPنیتروژن اورهای شیر باالتری درمقایسه

و قابلیت هضم مواد مغذی (جدول  )5در گاوهای  HPدر

با  14/66( LPMLدر برابر  11/25میلیگرم در دسیلیتر؛

مقایسه با  LPMLباشد.

جدول  )3داشتند .در مطالعه حاضر ،اثر تیمار بر نیتروژن

در پژوهشی [ ]17دریافتند که افزودن متیونین

اورهای شیر درواقع بازتابی از غلظت پروتئین جیره است.

محافظتشده از شکمبه در جیرههای حاوی  17/5درصد

نیتروژن اورهای شیر یک شاخص مفید برای ارزیابی دفع

پروتئین خام طی  30روز اول دوره شیردهی تولید چربی

و مورداستفاده قرار گرفتن نیتروژن جیره است [ .]8در

و پروتئین شیر و چربی شیر را افزایش داد .همچنین در

توافق با نتایج پژوهش حاضر ،در مطالعه دیگری []2

مطالعه دیگر [ ]4گزارش شد که تولید شیر ،پروتئین و

مصرف مقادیر باالی پروتئین ( 19و  21درصد) در مقایسه

چربی شیر گاوهایی که طی  60روز اول دوره شیردهی،

با تیمار شاهد ( 17درصد) سبب افزایش نیتروژن اورهای

متیونین محافظتشده در جیرههای حاوی پروتئین  17/4تا

شیر طی  21روز اول دوره شیردهی شد .عالوه بر این

 17/7درصد پروتئین خام دریافت کردند در مقایسه با

نتایج پژوهش انجامشده طی دوره انتقال نشان داد که

گروه شاهد باالتر بود .دیگر پژوهشگران [ ]20گزارش

کاهش سطح پروتئین جیره همراه با افزودن اسیدهای آمینه

کردند که صرفنظر از سطح پروتئین جیره ،گاوهایی که

محافظتشده از شکمبه منجر به کاهش نیتروژن اورهای

متیونین محافظتشده شکمبهای دریافت کردند مصرف

شیر شد [ .]6درحالیکه در مطالعه دیگر مشاهده شد که

خوراک و تولید شیر پایینتری در مقایسه با گروه کنترل

صرف نظر از اثر سطوح پروتئین جیره پس از زایش،

داشتند ،اما تولید پروتئین شیر تحت تأثیر قرار نگرفت،

نیتروژن اورهای شیر تحت تأثیر افزودن اسیدآمینه

درحالیکه گاوهای تغذیهشده با لیزین و متیونین

محافظتشده قرار نگرفت [.]15

محافظتشده از شکمبه تولید شیر و مقدار پروتئین در

بازده استفاده از خوراک در تیمار HPدر مقایسه با

مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت .همچنین در مطالعه

 LPMLباالتر بود ( 2/07در برابر 1/87؛)P > 0/01؛ اما

دیگر [ ]10مشاهده کردند تولید شیر و مقدار پروتئین شیر

بازده استفاده از نیتروژن تحت تأثیر تیمارهای آمایشی قرار

با افزودن متیونین محافظتشده از پیش از زایش تا روز

نگرفت (P < 0/05؛ جدول  .)3برخالف نتایج پژوهش

 90دوره شیردهی تحت تأثیر قرار نگرفت .تناقضها در

حاضر ،دیگر پژوهشگران [ ]5گزارش کردند که افزایش

پاسخ تولید شیر و پروتئین شیر به افزودن اسیدهای آمینه

سطح پروتئین از  15/8به  17/1درصد اثری بربازده خوراک

محافظتشده شکمبهای ممکن است در نتیجه تفاوتها در

نداشت؛ زیرا افزایش پروتئین خام در جیره عالوه بر

زیستفراهمی اسیدهای آمینه باشد که در اغلب مطالعات

افزایش تولید شیر ،موجب افزایش خوراک مصرفی و بهبود

(در مقاله حاضر نیز اندازهگیری نشد) اندازهگیری نشده

قابلیت هضم خوراک نیز شد.
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کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده
هلشتاین

جدول  .4تأثیرکاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی گاوهای تازهزا با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده شکمبهای بر مواد
معدنی و متابولیتهای سرم
جیرههای آزمایشی
فراسنجه

1

HP

LPML

P-value
SEM

تیمار

تیمار×روز

روز

کلسیم (میلیگرم در دسیلیتر)

7/55

7/10

0/29

0/32

0/45

0/21

فسفر (میلیگرم در دسیلیتر)

6/19

6/21

0/15

0/99

0/02

0/24

منیزیم (میلیگرم در دسیلیتر)

2/97

2/96

0/06

0/92

0/10

0/06

پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)

7/58

7/94

0/11

0/04

0/01

>0/01

آلبومین (گرم در دسیلیتر)

3/92

3/97

0/08

0/68

0/02

0/50

گلوبولین (گرم در دسیلیتر)

3/46

4/15

0/14

0/01

0/19

>0/01

نیتروژن اورهای خون (میلیگرم در دسیلیتر)

12/84

10/01

0/49

> 0/01

0/54

0/30

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

93/73

97/64

3/02

0/38

> 0/01

0/31

آسپارتات آمینو ترانسفراز (واحد در لیتر)

85/51

93/07

4/5

0/27

0/2

0/03

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

42/34

41/97

2/11

0/12

0/3

0/76

 .1جیره با سطوح باالی پروتئین ( )18/35و عرضه  132و  40گرم در روز لیزین و متیونین بدون افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه ()HP؛ جیره با سطوح
پایین پروتئین ( )16/5و عرضه  133و  43گرم در روز لیزین و متیونین با افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه (.)LPML

برخالف نتایج پژوهش حاضر ،در پژوهشی طی اواسط

سرم در تیمار  LPMLنسبت به  HPباالتر ( )P>0/05بود

دوره شیردهی گزارش شد که افزودن لیزین یا متیونین

که همراستا با باالتربودن گلوبولین سرم در  LPMLاست

بهتنهایی به جیره شاهد ( 16/5درصد پروتئین خام) منجر

( 4/15در برابر  3/46گرم در دسیلیتر ،)P=0/01 ،اما

به افزایش تولید شیر بدون افزایش ماده خشک مصرفی و

آلبومین سرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

درنتیجه افزایش بازده خوراک از  1/27در جیره شاهد به

در مطالعهای [ ]12گزارش شد که با افزایش غلظت

 1/34و  1/38با افزودن لیزین یا متیونین محافظتشده شد.

پروتئین خام جیره از  11/4به  17/3درصد از ماده خشک،

درحالیکه افزودن دو آمینواسید (لیزین و متیونین

مقدار پروتئین کل و آلبومین خون بهطور معنیداری

محافظتشده) بهطور همزمان به جیره بازده خوراک به

افزایش یافت ،اما هیچ تأثیری از افزایش پروتئین جیره بر

 1/46افزایش داد [ .]23برخالف نتایج پژوهش حاضر،

گلوبولین گزارش نکردند .در توافق با نتایج پژوهش

کاهش پروتئین جیرهای در اوایل دوره شیردهی از  18/7به

حاضر ،دیگر پژوهشگران [ ]23نیز نشان دادند که افزودن

 14/8درصد منجر به افزایش بازده نیتروژن از  25به 33

متیونین یا لیزین یا هر دو آنها به جیره حاوی 16/5

درصد شد [.]9

درصد پروتئین منجر به افزایش پروتئین کل سرم شد.

غلظت مواد معدنی و متابولیتهای سرم تیمارها در

تولید شیر باال دارای همبستگی مثبت با غلظت اسیدهای

جدول ( )4آورده شده است .وضعیت مواد معدنی سرم

چرب غیراستریفیه ( )NEFAو دارای همبستگی منفی با

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .پروتئین کل

غلظت پروتئین کل و غلظت گلوبولین خون دارد [ .]21در
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مطالعه حاضر ،کاهش در تولید شیر در گروه  LPMLبا یک

غلظت کلسترول ،آسپارتات آمینو ترانسفراز و گلوکز

افزایش در پروتئین کل و گلوبولین سرمی باالتر در مقایسه با

سرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (جدول

 HPهمراه بود ( .)P>0/05دیگر پژوهشگران [ ]23نیز

 .)4به همین ترتیب ،در یک پژوهش [ ]23با خوراندن

دریافتند که کاهش پروتئین خام و همراه با افزودن متیونین و

جیره با پروتئین خام  16/5درصد همراه با اسیدهای آمینه

لیزین به جیره گاوها منجر به افزایش پروتئین کل سرم و

لیزین یا متیونین و ترکیب لیزین و متیونین تأثیر معنیداری

کاهش اسیدهای چرب غیراستریفیه خون شد.

از اسیدهای آمینه بر غلظت پالسمایی کلسترول و
HP

آسپارتات آمینوترانسفراز مشاهده نکردند .در همان مطالعه

مقدار نیتروژن اورهای خون ( )BUNدر تیمار

نسبت به  LPMLبهطور معنیداری باالتر بود (11/66

[ ]23گزارش کردند که غلظت پالسمایی گلوکز با افزودن

برابر  11/2میلیگرم در دسیلیتر؛  ،P>0/05جدول  ،)4اما

لیزین یا متیونین محافظتشده از شکمبه یا هر دو تحت

میزان آن کمتر از حد پایین گزارششده [ ]16بود ( 19تا

تأثیر قرار نگرفت ،اما در گاوهایی که هر دو مکمل لیزین

 21میلیگرم در دسی لیتر) .در اغلب مطالعات انجامشده

و متیونین را دریافت کردند غلظت گلوکز تمایل به کاهش

بر سطوح پروتئین ،غلظت نیتروژن اورهای خون با افزایش

داشت .در راستا با نتایج پژوهش حاضر ،پژوهشگران

سطح پروتئین جیره افزایشیافته است [ .]11نیتروژن

دیگر [ 12و  ]2نیز گزارش کردند که غلظت سرمی گلوکز

اورهای خون ،شیر و ادرار در گاوهایشیری از تجزیه

تحت تأثیر سطوح پروتئین قرار نگرفت.
درصد قابلیت هضم پروتئین خام ،ماده خشک و

پروتئین خام در شکمبه و درنتیجه جذب بیشتر آمونیاک

NDF

از دیواره آن و یا دآمیناسیون اسیدهای آمینه حاصل از

بهطور معنیداری با کاهش درصد پروتئین از  18/5به

تجزیه پروتئین قابل متابولیسم و نیز کاتابولیسم بافتهای

 16/5همراه به افزودن اسیدهای آمینه محافظتشده از

بدن منشأ میگیرد که با کاهش پروتئین خام جیره ،تولید

شکمبه در جیره گاوهای تازهزا کاهش یافت (جدول 5؛

آمونیاک در شکمبه کاهشیافته و از طرفی افزودن

 .)P>0/05در پژوهشی [ ]5افزایشدادن سطوح پروتئین

اسیدهای آمینه به جیره باعث متوازنشدن الگوی اسیدآمینه

جیره از  15/8به  17/1درصد پروتئین خام همراه با

در پروتئین قابل متابولیسم میشود که از دآمیناسیون

افزودن متیونین محافظتشده از شکمبه (صفر یا  9گرم در

اسیدهای آمینه جذبشده جلوگیری کرده و درنهایت

روز) به گاوهای اواسط دوره شیردهی منجر به افزایش

نیتروژن اورهای خون کاهش مییابد [ .]23این یافتهها

قابلیت هضم ظاهری نیتروژن ،ماده خشک و  NDFشد .به

توسط پژوهش دیگری نیز [ ]14حمایت میشوند،

همین ترتیب در مطالعهای روی گاوهای تازهزا []2

بهطوریکه کاهش پروتئین خام از  15/7به  13/6درصد

گزارش شد که قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با

ماده خشک همراه با افزودن اسیدهای آمینه متیونین ،لیزین

سطوح پایین پروتئین ( 16درصد) در مقایسه با سطوح

و هیستیدین محافظتشده از شکمبه ،غلظت نیتروژن

باالتر پروتئین جیرهای ( 19و  21درصد) پایینتر بود .در

اورهای پالسما را کاهش داد .در توافق با نتایج پژوهش

پژوهش حاضر قابلیت هضم الیاف در جیره  16/5درصد

حاضر ،دیگر پژوهشها نیز [12و  ]2گزارش کردند که

پروتئین همراه با اسیدهای آمینه محافظتشده از شکمبه

افزایش درصد پروتئین جیره در گاوهای تازهزا منجر به

کاهش یافت ،این امر ممکن است درنتیجه کمبود پروتئین

افزایش مقدار نیتروژن اورهای خون شد.

قابل تجزیه در شکمبه باشد.
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کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده
هلشتاین

 تأثیر کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی گاوهای تازهزا با افزودن متیونین و لیزین محافظتشده شکمبهای بر قابلیت.5 جدول
هضم مواد مغذی در کل دستگاه گوارش
P-value

1

SEM

تیمار

تیمارهای آزمایشی

LPML

صفات

HP

 درصد،قابلیت هضم مواد مغذی
> 0/01

0/27

68/56

71/54

ماده خشک

> 0/01

0/50

60/50

68

پروتئین خام

> 0/01

0/75

46/07

49/47

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

)؛ جیره با سطوحHP(  گرم در روز لیزین و متیونین بدون افزودن اسیدآمینه محافظتشده از شکمبه40  و132 ) و عرضه18/35(  جیره با سطوح باالی پروتئین.1
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