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 ایران دامیعلوم 

 (129-199)ص  1931بهار ، 1 ة، شمار74 ةدور

 E-mail: T.farahani@znu.ac.ir      13137219114* تلفن: 

 شده بر سالمت  کوتاه ماه پابهة ح مختلف پروتئین خام در دوروسط تأثیر

 و تولید شیر گاوهای هلشتاین
 

 4و نجمه اسالمیان فارسونی *3، طاهره امیرآبادی فراهانی2، زهرا حسینی فیروزکوهی1حمید امانلو

 دانشگاه زنجان ،دام ةدکتری تغذی اندانشجویو  کارشناسی ارشد آموختة دانشاستاد، . 4و  3، 2، 1

 (6/11/1334تاریخ تصویب:  -22/11/1333)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

پیش از  (DMI)خشک مصرفی  ة( بر مادCPسطح پروتئین خام ) تأثیراین پژوهش برای ارزیابی 

گاو هلشتاین چند بار زایش  رأس بیستانجام شد.  زا تازهزایش، توان تولیدی و سالمت گاوهای 

درصد پروتئین خام )تیمار شاهد(  13 شامل: 1اختصاص یافتند. تیمار دو تیمار تصادفی به  طور به

انرژی خالص شیردهی یکسان بودند  ازلحاظها  یرهج بود. درصد پروتئین خام 16شامل  2 تیمار و

مصرفی پیش از زایش  خوراکاز منابع عبوری استفاده شد. ها در جیره CPو برای افزایش سطوح 

. تولید شیر خام، شیر (>10/1P) داری باالتر از تیمار شاهد بودطور معنی شی بهبرای تیمار آزمای

مقدار چربی و الکتوز در تیمار آزمایشی  ماننددرصد چربی و ترکیبات شیر  4 پایةشده بر  یحتصح

ی پیکری شیر در تیمار آزمایشی نسبت به ها یاخته، اما شمار (>10/1P) باالتر از تیمار شاهد بود

 طور بهی خون ا اورهپس از زایش، نیتروژن  دورة(. در P= 16/1به کاهش داشت ) رایشگشاهد 

و درصد بروز  هیدروکسی بوتیرات -یافت. غلظت بتا  داری در تیمار آزمایشی افزایشمعنی

یافت   داری در تیمار آزمایشی نسبت به تیمار شاهد کاهش طور معنی کتوزیس تحت درمانگاهی به

(1111/1P<)معنی طور بهت فسفر سرم نیز در تیمار آزمایشی . غلظ ( 10/1داری کاهش یافتP< .)

در تیمار  (هیپومنیزیمی) کمی منیزیم خون و (هیپوفسفاتمیکمی فسفات خون )درصد بروز 

. تغییرات امتیاز وضعیت بدنی (>10/1Pداری داشت ) آزمایشی در مقایسه با شاهد افزایش معنی

، نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش پروتئین درمجموعها نداشت. داری بین تیمار تفاوت معنی

و تولید شیر پس از زایش را  پیش از زایش DMI ةشد کوتاه ماه پابهة خام با منابع عبوری در دور

  افزایش و درصد بروز کتوزیس را کاهش داد.

 

 .و هلشتاینشده، سالمت گا انتظار زایش کوتاه ةپروتئین خام، دور :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

در عنوان کلیدی  تغذیه و مدیریت گاو خشک به

شده  زا شناختهتازه هایتوان تولیدی گاو سالمت و

مدیریتی  یها روشچندان دور  نه ةدر گذشتاست و 

شد می  یفتوص "مدیریت با غفلت"عنوان  گاو خشک به

(Van Saun, 1991)ولی در پانزده سال اخیر این امر . 

بسیار حساس با  ةبوده و این دور توجه دمور شدت به

وسازی  سوختهای های بسیار با ناهنجاریپیچیدگی

رشد ن زیادی بوده است. امدنظر محقق (متابولیکی)

جنین از زمان آبستنی تا تولد از یک منحنی رشد 

 01درصد از رشد در  41، بیش از کند ینمایی پیروی م

 ,Prior & Lasterدهد ) یروز آبستنی رخ م 41تا 
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را به گاو  ای یهبار تغذ ینبیشتراین عامل (. 1979

 Vanکند ) یآبستن درست پیش از زایش تحمیل م

Saun & Sniffen, 2014 .)دسترس قابلی ها داده 

یاز موردنپروتئین  ةی بهینها غلظت ةکنونی در توصی

 یسازمدلآخر آبستنی قاطع نیستند.  ةهفت سهطی 

ار پیچیده است و آبستنی بسی یازپروتئین موردن

 (MP) وساز سوختهای مختلف، پروتئین قابل  مدل

اند. کرده بینی یشطور متفاوتی پ آبستنی را به یازموردن

 ةها با بازدها در میان مدلاز این تفاوت بخشی

 یجادبه پروتئین خالص ا MP شده برای تبدیل فرض

 یهامدل (.Van Saun & Sniffen, 2014) است شده

 اند کار بردههدرصد را ب 11 ةبازد 1331پیش از سال 

(NRC, 1985)ةشد های خالصهداده که ی، درحال Bell 

درصد  99که این بازده  کنند یپیشنهاد م( 1995)

آبستنی را  یازموردن MP است. این تفاوت در بازده،

برای گاو  یازموردن NRC (2001 ،)MPدهد. افزایش می

در نظر گرفتن نیاز  بدون Close-up ةدور درو تلیسه را 

گرم  311بافت پستانی )ماموژنز( حدود  ةرشد و توسع

واریانس زیاد به علت  ؛ امادر روز توصیه کرده است

 وندر (DMI) خشک مصرفی ة)انحراف معیار باالتر( ماد

های ها در گروهتلیسه یژهو بیشتر گاوها و به، یک گروه

بالقوه  طور به ورند تری دامخلوط، خوراک مصرفی پایین

 & Van Saun) کنندمیرا تجربه  MPتوازن منفی 

Sniffen, 2014) های ترین چالشیکی از مهمبنابراین، ؛

، فرموله Close-up ةدوردر  یژهو مدیریت گاو خشک به

حتی اگر ، کردن جیره برای سطح مصرف مناسب است

 خشک ةماد شده برای میانگین متوازن ةیک جیر

 ةت وجود واریانس در مادبه عل فراهم شود، یمصرف

درصد  11د که نده نشان می ها یهتجز خشک مصرفی 

 11و آن  خورنداز میانگین می کمتر ،از گاوها در گروه

ی دارند به کمتردرصد که خوراک مصرفی 

؛ شوندی مبتال میبیشتری وساز سوختهای ناهنجاری

های اخیر در این رابطه این است که توصیه ،بنابراین

 MPگرم  1711ا ت 1911بایستی با  Close-up ةجیر

  دنعنوان ضریب اطمینان فرموله شو در روز به

(Van Saun & Sniffen, 2014بحث دیگر در دور .)ة 

Close-up ،ها به گاوهای  یرهجخوراندن این  زمان مدت

 ةدرصدی ماد 92شیری است. با توجه به کاهش 

آخر آبستنی و  ةهفت سهطی   (DMI)خشک مصرفی

آخر آبستنی  ةدرصد از این کاهش در هفت 93 ینکها

 کمینه(، بنابراین Hayirli et al., 2002) دهد رخ می

خشک مصرفی و یا افزایش  ةکردن کاهش در ماد

آخر آبستنی  ةای مواد مغذی در هفتتراکم جیره

(Close-up ضروری به نظر  کوتاه )طول  رسد. یمشده

در دو  های مهم پژوهشیخشکی از چالش ةدور ةبهین

(، Richards, 2011اخیر است. در پژوهشی ) ةده

 ةماد ،Close-upبه  Far-offبا تغییر جیره از  زمان هم

 Close-up (21 ةروز اول دور دهطی ، خشک مصرفی

 ةدر پژوهش دیگر که دور تأثیرروز( افزایش یافت. این 

Close-up ةروز را با دور ده Close-up ( 21مرسوم 

 ,Mahdipour) شد ییدتأ، نیز ( مقایسه کردندروز

 ,Richardsهای اخیر )در پژوهشهمچنین  .(2013

2011; Mann et al., 2015) کهنیز گزارش شده است 

و فیبر باال  شده کنترلبا انرژی  ةگاوها با جیر ةتغذی

پر  ةخشکی در مقایسه با جیر ةروز دور شصتطی 

  ةروز جیر 71ای مرسوم )دو گامه ةانرژی یا جیر

Far-off  ةروز جیر 21و Close-up منجر به کاهش )

پس از زایش و کاهش  ةدر دور BHBو  NEFAغلظت 

 (هایپرکتونمی) باال بودن مواد استونی خون بروز

(Mann et al., 2015 و تجمع )در کبد  چربی

(Richards, 2011 شد و تولید شیر نیز تحت )یرتأث 

به  با توجه، (. بنابراینMann et al., 2015قرار نگرفت )

خشک مصرفی و  ةافزایشی تغییر جیره بر ماد تأثیر

)با  Far-offهای جیره از خوراندن ناشیسودمندی 

شده و فیبر باال( به گاوهای خشک،  انرژی کنترل

ای تواند راهکار تغذیهمی Close-up ةکاهش طول دور

در بهبود سالمت گاوهای شیری و  یمؤثرو مدیریتی 

 انتقال باشد. ة مدیریت گاو دور

 

 هامواد و روش
 های آزمایشی و خوراک دادن یرهج

 در 1939فروردین و اردیبهشت سال  دراین پژوهش 

انجام شد. گاوها در هر  گاوداری آذر نگین شهر تبریز

در بهاربند انتظار  جداگانهصورت  تیمار آزمایشی به

برای گاوها  جداگانهشدند. آبشخور داری زایش نگه

روز به آب  که گاوها در طول شبانه طوری ، بهشدفراهم 



 121 ... ماه پابهتأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دورة  و همکاران: امانلو 

روز  پنجاهگاوها به مدت  ةدسترسی آزاد داشتند. هم

 روز دهرا دریافت کردند و از  Far-off ةجیر

وارد آزمایش شدند و  ،زایش مورد انتظار ازتاریخ یشپ

AD3Eمکمل تزریقی  در روز ورود به آزمایش
و  1

 رأس 21ش، سلنیوم را دریافت کردند. در این پژوه

هلشتاین چند بار زایش، با توجه به میانگین تولید  گاو

شیردهی پیشین و با میانگین امتیاز وضعیت  ةشیر دور

 تصادفی به دو کاملدر قالب طرح  1/9 ±12/1 یبدن

 درصد پروتئین خام 19تیمار آزمایشی؛ تیمار شاهد با 

و  وساز( گرم پروتئین قابل سوخت 311کنندة  ینتأم)

کنندة  ینتأم)درصد پروتئین خام  10آزمایشی با تیمار 

 ةدر دور وساز( گرم پروتئین قابل سوخت 1911

Close-up های شده اختصاص یافتند. جیره کوتاه

نویسی شورای  افزار جیرهآزمایشی با کمک نرم

. نسبت علوفه شدتنظیم  (NRC, 2001) یملتحقیقات 

به  01 در حدودهای آزمایشی در جیره کنسانترهبه 

 ازلحاظها  یرهجخشک بود.  ةدرصدی از ماد پایةبر  71

یه در تجز قابلانرژی خالص شیردهی و سطوح پروتئین 

یکسان بودند و برای افزایش سطوح  به یکنزدشکمبه 

 ةهای آزمایشی دور یرهج( در CPپروتئین خام )

Close-up  واز منابع عبوری )پودر ماهی( استفاده شد 

یکسانی را دریافت  ةگاوها جیر ةهمپس از زایش نیز 

مخلوط  کاملصورت  به Close-upهای دورة جیره کردند.

(TMR) صبح به حیوانات  3 یک وعده، در ساعت در

صورت  بهزا  گاو تازهپس از زایش نیز جیرة  و خورانده شد

TMR 27و  17و  9های  در روز در ساعت وعده در سه 

 TMRاز زایش،  به حیوانات خورانده شد. در دورة پیش

 DMIیری گ اندازهروزانه برای  طور بهو بقایا  شده عرضه

های دهندة جیره ی تشکیلاجزا کنترل و ثبت شدند.

ها به ترتیب در جدول آزمایشی و ترکیبات مواد مغذی آن

 است.  شده  دادهنشان  2و  1

 

 هایری و ثبت دادهگ نمونه

 ةایان دور( گاوها در آغاز و پBCS) یبدنامتیاز وضعیت 

Close-up  روش پایةبر Wildman et al. (1982) 

                                                                               
سی به هر دام به صورت عضالنی تزریق شد که سی 02. این مکمل به میزان 1

واحد ویتامین  A ،12222واحد ویتامین  02222لیتر این مکمل حاوی  هر میلی
D  گرم ویتامین  میلی 02وE .بود 

طور جداگانه تعیین شد و توسط سه نفر کارشناس به

 1)سه نفر مالک ارزیابی قرار گرفت  ةمیانگین نمر

پس از زایش،  ةبسیار چاق(. در دور 1بسیار الغر و 

 22و  17،  0های روز در ساعت گاوها سه بار در شبانه

طور روزانه  مجموع شیر تولیدی به شیردوشی شدند و

تعیین ترکیبات  برای. شدروز پس از زایش ثبت  21تا 

گیری از شیر به نسبت شیر تولیدی در هر شیر، نمونه

کرومات پتاسیم صورت هفتگی انجام شد و دی وعده به

ها اضافه شد. سپس به نمونه دارنده نگه ةعنوان ماد به

ذخیره و به  سلسیوس ةدرج 7 یدماها در نمونه

تعیین ترکیبات شیر با استفاده از  برایآزمایشگاه 

 Combifoss 5000 Foss) یلکواسکنمدستگاه 

Electric, Hillerod, Denmark.فرستاده شدند ) 

گیری از های خونی، نمونهتعیین متابولیت برای

پس از زایش،  4 و 1، 9 خون در روز زایش و روزهای

با استفاده از  دهی صبح ساعت پس از خوراک 7

از سیاهرگ دمی به  لیترییلیم 11های خالدار  لوله

 اخون پس از جدا شدن ب های سرمعمل آمد و نمونه

دقیقه  پانزدهبه مدت  9111در  یفوژسانتردستگاه 

گلوکز، پروتئین  مانندهای خونی  تعیین فراسنجه برای

ای خون، کلسترول، کلسیم، کل، آلبومین، نیتروژن اوره

فریز  سلسیوس ةدرج -21ر و منیزیم در دمای فسف

اسپکتروفتومتر ) سنج نوری طیف شدند و با دستگاه

Perkin-Elmwr-35تجزیههای پارس آزمون ( و کیت 

ی بوتیرات کس درویه -گیری بتااندازه برایشدند. 

((BHB ( از دستگاه اتوآناالیزرBT IS00 ساخت کشور )

ایشگاه مبنا آزمدر RANDOX یتجارایتالیا و کیت 

مانند کمی ی وساز سوختهای ناهنجاریاستفاده شد. 

کلسیم سرم  غلظتهیپوکلسیمی ) کلسیم خون یا

(، بر دسی لیتر گرم یلیم 13/9 برابرتر و  کوچکخون 

غلظت منیزیم ی )میزیپومنیهکمی منیزیم خون یا 

بر دسی  گرم یلیم 9/1 برابرتر و وچکسرم خون ک

غلظت هیپوفسفاتمی ) اکمی فسفات خون ی (،لیتر

بر دسی  گرم یلیم 7 برابرتر و کوچکفسفر سرم خون 

-( و کتوزیس تحت درمانگاهی )غلظت بتالیتر

 مول یلیم 2/1تر از یا بزرگ برابرهیدروکسی بوتیرات 

 n=91) پنجو  سهدر لیتر( در روز زایش و روزهای 

  شدند. مشاهده در هر تیمار( ثبت
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 یشی )بر پایة درصد مادة خشک(آزماهای دهندة جیره ل. اجزای تشکی1جدول 

Table 1. The ingredients of experimental diets (based on % DM) 
Experimental diet 

Postpartum 
 

Prepartum 
Ingredient 

Fresh cow 16% CP 13% CP 
22.63  29.30 31.06 Alfalfa hay 
10.50  27.60 29.25 Corn silage 
9.00  - - Beet sugar pulp 
3.12  - - Barleygrain Grounded 
27.40  19.51 20.68 Corn grain Grounded 

-  1.77 1.87 Glycolyn 1 

5.41  2.45 2.59 Cotton seed 
3.38  - - Cotton seed meal 
8.87  5.19 5.50 Soybean meal 
2.80  0.71 0.75 Full fat soybean 
1.72  5.64 - Fish meal 
1.78  0.37 0.39 Fat 

-  3.46 3.67 Wheat bran 
0.94  - - Sodium bi carbonate 

-  0.85 0.90 Calcium chloride 
-  0.62 0.61 Magnesium chloride 
-  0.83 0.88 Calcium sulfate 

0.62  0.77 0.82 Calcium carbonate 
-  0.62 0.61 Magnesium sulfate 

0.19  - - Di calcium phosphate 
0.18  - - Magnesium oxide 
0.31  - - Salt 
0.75  0.20 0.21 Mineral premix 2 

0.44  0.20 0.21 Vitamin premix 3 
رصد، کربنات کبالت د 2درصد، نیاسین  11درصد، پروپیونات کلسیم  1درصد، گلیسرول  94. گالیکوالین بر پایة درصد مادة خشک : مونوپروپیلن گالیکول 1

درصد، اکسید  11/1درصد، اکسید پتاسیم 41/1درصد، اکسید سدیم  4/1درصد، اکسید آلومینیوم  9/19درصد، سیلیکون  12درصد، کربنات کلسیم  111/1

 .پرکنندهماندة مواد  درصد و باقی 2/1درصد، اکسید منیزیم  21/1درصد، اکسید آهن  7/1کلسیم

، 211، ید=111، سلنیوم=111، کبالت=21111، روی=19111، منگنز=111111، منیزیوم=141111مینی گاوهای شیرده: کلسیم. مکمل کانی و ویتا9و  2

، ویتامین D3=711111 IU/kg، ویتامین A =1911111 IU/kgگرم و ویتامین  1111از  بیشترگرم/کیلوگرم. مواد پرکننده=  یلیم 711، آهن=1111مس=

E=9111 ،IU/kg ویتامین ،H2=711 IU/kg=1111از  بیشتر،پرکنندة 911، آنتی اکسیدان 

، روی=   mg/kg 911، منگنز= 91111mg/kg، گوگرد=  71111mg/kg، منیزیم=  mg/kg 190111، کلر=  mg/kg 1111مکمل کانی و ویتامینی گاوهای خشک: کلسیم= 

911mg/kg  =711، مس mg/kg  =7، کبالتmg/kg   =12، یدmg/kg  =17، سلنیومmg/kg =17، کرم mg/kg  =711، موننسینmg/kg  ،91111= پاداکسندهmg/kg  ،

 گرم. 1111تا  پرکننده، مواد B5  =11111mg/kg، ویتامین  E =2111mg/kg، ویتامین  D3 =71111IU/kg. ویتامین A=211111IU/kgویتامین 
1. Glycolyn based on dry matter: Mono propylene glycol 37% , Glycerol5% , Calcium propionate 10% , Niacin2% , cobalt carbonate 0.005% , 

Calcium carbonate12% , silicon13.8% , aluminum oxide 1.7% , sodium oxide 0.75% , potassium oxide 0.55% , calcium oxide 0.4, Ferro oxide 0.25% , 

magnesium oxide0.2% , career up to 100% . 

2, 3. vitamin and mineral premix for dairy cows : Ca=170000 mg/kg, Mg=100000 mg/kg, Mn=13000 mg/kg, Zn=20000 mg/kg, Co=110 mg/kg, 

Se=110 mg/kg, I= 200 mg/kg, Cu= 5000 mg/kg, Fe= 400 mg/kg . career= up to 1000. Vitamin A=1800000Iu/kg, vitamin D3= 400000Iu/kg, vitamin E= 

8000Iu/kg, H2 = 400 Iu/kg, antioxidant =300, career up to 1000. 

Vitamin and mineral premix for dry cow: Ca= 1500 mg/kg, Cl=136000 mg/kg, Mg= 40000 mg/kg, S= 30000 mg/kg, Mn= 800 mg/kg, Zn= 800 mg/kg, 

Cu= 400 mg/kg, Co=4 mg/kg, I=12 mg/kg, Se=14 mg/kg, Cr= 14 mg/kg, monensin=400 mg/kg, Vitamin A= 250000Iu/kg, Vitamin D3= 40000Iu/kg, 

Vitamin E= 2000Iu/kg, Vitamin B5=10000mg/kg, career up to 1000. 

 
 های آزمایشی )بر پایة درصد مادة خشک(. ترکیب مواد مغذی جیره2جدول 

Table 2. Nutrient composition of experimental diets (based on % DM) 
Experimental diet 

Composition Postpartum Prepartum 
Fresh cow 16% CP 13% CP 

52.00 65.00 64.00 Dry matter (%) 
1.70 1.64 1.62 NEL(Mcal/kg) 
16.10 16.00 13.00 Crude protein (% DM) 
10.50 10.70 9.50 RDP (% DM) 
5.60 5.30 3.50 RUP (% DM) 

2092.00 1300.00 900.00 MP (gr/d) 
29.20 33.20 3.52 NDF (% DM) 
16.20 27.30 29.00 Forage NDF(% DM) 
19.20 22.30 23.60 ADF (% DM) 
44.00 39.40 40.60 NFC (% DM) 
5.40 3.60 3.60 EE (% DM) 
1.00 1.50 1.30 Ca (% DM) 
0.40 0.50 0.30 P (%DM) 

267.00 -159.00 -165.00 DCAD (mEq/kg DM) 
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 آماری تحلیل و تجزیه

 یمارت با دو تصادفی کامل طرح چارچوب در آزمایش

 به مربوط یها . دادهشد انجام( آزمایشی های یره)ج

 بر شده یحتصح شیر تولید و آن ترکیبات و شیر تولید

 ةروی با های خونیچربی و فراسنجه درصد 7 پایة

Mixed مدل شدند. تجزیه ،تکرارشده یها اندازه با 

 .بود زیرصورت  به طرح آماری
Yijk= µ+treati+cow (treat)ij+timek+(treat×time)ik + eijk  

 

 از:  اند عبارتمتغیرهای این مدل 

Y مشاهده مربوط به تیمار =i ام 

µ= ها هکل مشاهد میانگین 

treati =تیمار تأثیر 

cow (treat)ij= تیمار ونتصادفی گاو در تأثیر 

timek  =زمان تأثیر 

(treat×time)ik =متقابل تیمار در زمان تأثیر 

eijk =اشتباه آزمایشی.  تأثیر 

خشک مصرفی، امتیاز  ةهای مربوط به مادداده

بدون در  Mixed ةوضعیت بدنی و تغییرات آن با روی

متقابل تیمار در زمان با  تأثیرزمان و  تأثیرنظر گرفتن 

تصادفی  کاملدر چارچوب طرح  شدهیادمدل 

 منظور بهها غلظت متابولیت ند.شد وتحلیل تجزیه

و با استفاده از  Genmod ةبا روی هابررسی ناهنجاری

حداقل . شدانجام  SAS 9.1 (2004)آماری  افزار نرم

دار و در سطح  یمعن P<11/1میانگین مربعات در سطح 

11/1≥ P > 1/1 داری منظور  یمعنگرایش به  صورت به

 شد.

 

 نتایج و بحث
 ی خشک مصرف ةماد

گاوهای انتظار زایش،  ةدر جیر MP ةا افزایش عرضب

آزمایشی نسبت به  ةخشک مصرفی در جیره ةماد

 ،9 جدول) یافتداری افزایش طور معنی شاهد به ةجیر

11/1(P=. Grant & Albright (1996)  گزارش کردند

مهم برای سازگاری  یاربس یها از چالش که یکی

خشک  ةماد انتقال، کاهش ةگاو در دور آمیز یتموفق

بسیار  ةکنند یینتع ،مصرفی است و خوراک مصرفی

گاو شیری انتقال  ةسالمتی و توان تولیدی در دور مهم

 افزایش باعث بتواند که اییهاست و هر راهبرد تغذ

 شود، بحرانی بسیار ةدور این در مصرفی خشک ةماد

 یژهو به مغذی مواد منفی توازن بهبود به تواندمی

 گاو در یوساز سوخت هایناهنجاری کاهش و پروتئین

رفتار  همچنین Grant & Albright (1996)کند.  کمک

انتقال  ةمدیریتی طی دور های عاملخوراک خوردن و 

 91را مرور کرده و دریافتند که خوراک مصرفی حدود 

. از دابی یمدرصد طی یک هفته پیش از زایش کاهش 

ا خشک مصرفی پیش از زایش ر ةی که مادهای عامل

 مانندای جیره های عاملدهند، قرار می یرتأثتحت 

 های گذاریاثر
NDFاتری، پروتئین غیرقابل ة، عصار  

تجزیه در شکمبه   تجزیه در شکمبه و پروتئین قابل

ین ها با پروتئیرهدر ج .(Hayirli et al., 2002) است

در  NDFسرعت هضم  یاشکمبه یاککمبود آمون کم،

در  NDF یپرشدگ یشو افزادهد یشکمبه را کاهش م

 Owens et) دهد یمرا کاهش  یشکمبه، خوراک مصرف

al., 2014)با یره،به ج ین. در مقابل، افزودن پروتئ 

از  یعمصرف آب و سرعت عبور مواد جامد و مایش افزا

 یخشک مصرف ةماد دتواند منجر به بهبویشکمبه م

(. از سوی دیگر بهبود Owens et al., 2014) شود

جا  جابهپیرامون زایش،  ةدور درگاو  ةتغذی وضعیت

 ةشدن بافت بدن را کاهش و سالمت، ماد )موبیلیزه(

دهد خشک مصرفی و تولید شیر را افزایش می

(Bertics et al., 1992). ای یک گاو وضعیت تغذیه

خشک مصرفی، تراکم مواد مغذی  ةاز ماد متأثرشیری 

 و قابلیت هضم است. 

 Clark & Davis, 1980; Curtis) هاپژوهش برخی

et al., 1985; Grummer, 1995)  که  اند کردهپیشنهاد

گاوهای پیش از زایش  ةمیزان مواد مغذی در جیر

 ةدر ماد شده مشاهدهبایستی برای جبران کاهش 

پژوهش نیز تغییر این خشک مصرفی افزایش یابد. در 

پودر  ماننددرصد پروتئین خام جیره با منابع عبوری 

 11روز به  21از )شده  در دورة انتظار زایش کوتاه ماهی

را افزایش داد. همسو با نتایج  روز( مادة خشک مصرفی

نیز گزارش کردند  Adachi et al. (2006)این پژوهش، 

درصد در  1/17به  1/11از  CPکه با افزایش سطح 

 طور بهبار زایش، مادة خشک مصرفی  گاوهای یک

در این پژوهش از سویای داری افزایش یافت که معنی

 فرآیند )اکسپلر( شده و دانة کامل سویا استفاده شده بود. 
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 تولید و ترکیبات شیر

گاوهای انتظار زایش،  ةدر جیر MP ةبا افزایش عرض

آزمایشی نسبت به  ةتولید شیر پس از زایش در جیره

، 9)جدول  داری افزایش یافتطور معنی شاهد به ةجیر

17/1=P). دار بود زمان معنی یرتأث همچنین

(1111/1=P) دار متقابل تیمار در زمان معنی تأثیر، اما

(491/1=P نشد. میانگین تولید شیر )شده بر  یحتصح

آزمایشی در مقایسه با  ةدرصد چربی نیز در جیر 7 پایة

داری افزایش یافت طور معنی شاهد به ةجیر

(114/1=P) با افزایش عرضة .MP در جیرة انتظار 

پس از  ة، درصد چربی و پروتئین شیر در دورزایش

زایش بین تیمارها متفاوت نبود، اما تولید چربی شیر 

داری را بین تیمارهای آزمایشی نشان داد  تفاوت معنی

(1111/1=P درصد الکتوز شیر بین تیمارها اختالف .)

داری نداشت اما، مقدار الکتوز شیر گاوهای معنی

در مقایسه با گاوهای گروه  آزمایشی شده با جیرة تغذیه

 (.P=11/1، 9)جدول  داشتداری  شاهد گرایش به معنی

اواخر  در بیشتر وساز سوختپروتئین قابل  ینتأم

آبستنی موجب افزایش ذخایر پروتئینی ناپایدار و  ةدور

شدن پروتئین پیش از زایش  جا جابهپیشگیری از 

ی ذخایر پروتئین بیشترشدن  جا جابهشود و امکان می

دهد پس از زایش را فراهم و توان تولیدی را بهبود می

(Ji & Dann, 2013) های متیونین و مکمل. استفاده از

پس از زایش، تولید شیر را در گاوهای  ةلیزین در دور

کم در مقایسه  وساز سوختپروتئین قابل  شده با یهتغذ

 ةدور در باال وساز سوختها با پروتئین قابل  یرهجبا 

Close-up  افزایش داد، اگرچه مقدار تولید شیر در

 باالتر وساز سوختشده با پروتئین قابل  یهتغذگاوهای 

پژوهش  این با نتایج ها آنافزایش یافت که نتایج 

 French (2012)(. Ji & Dann, 2013) استهمسو 

 وساز سوختپروتئین قابل بیان کرده است که مقدار 

ئین شیر در اوایل در جیره پیش از زایش با مقدار پروت

شیردهی همبستگی مثبت دارد و افزودن  ةدور

متیونین پیش و پس از زایش مقدار پروتئین شیر را 

افزایش داده است، اما سطح انرژی اثری بر مقدار شیر 

تولیدی نداشت. گاوهایی که مکمل لیزین و متیونین را 

های پیش و پس از زایش به مقدار کافی در جیره

افزایش در تولید شیر، مقدار پروتئین  دریافت کردند،

 ,.Osorio et alشیر و مقدار چربی شیر داشتند )

 Van Saun et، در پژوهشی دیگر )همچنین(. 2013

al., 1993 4/17به  4/3( افزایش غلظت پروتئین از 

آبستنی، پاسخ  ةروز آخر دور 29خشک در  ةدرصد ماد

سطوح  شیردهی را بهبود داد. افزایش ةدور درگاوها 

تجزیه در شکمبه  یرقابلغپروتئین خام جیره با منابع 

(RUP) ةبه سطوح باالتر از توصی NRC (1989)  در

منجر به  یشزاپیش از  ةسه هفت درگاوهای خشک 

 ةافزایش تولید شیر و مقدار پروتئین شیر در دور

این با   پژوهش آن شیردهی پی آیند شد که نتایج

 .(Moorby et al., 1996) پژوهش همسو بود

 

 1(SCC) های بدنییاختهشمار 

 MP ةهای بدنی با افزایش عرضیاختهمیانگین شمار 

داشت به کاهش  گرایشگاوهای انتظار زایش  ةدر جیر

متقابل تیمار در زمان  تأثیر. =P)10/1، 9)جدول 

پیرامون زایش  ة. گاوها در دور=P)11/1(دار بود معنی

مغذی از جمله توازن منفی  به علت توازن منفی مواد

کنند و  یمایمنی را تجربه  سامانةپروتئین سرکوب 

منجر به سرکوب  وساز سوخترقابت برای انرژی قابل 

شود و این موضوع تنها در مورد ایمنی نمی سامانة

 Houdijk etصادق است ) وساز سوختپروتئین قابل 

al., 2001 ی وساز سوخت(. از سوی دیگر تغییرات

های عفونی پیرامون با فرآیند التهاب و بیماریهمراه 

زایش، نیاز به پروتئین و آمینواسیدها را افزایش 

IL-1)ها دهند. افزایش در تولید سیتوکینمی
2، IL-6

9 

TNF-α و
پروتئین  وساز سوخت( منجر به تغییر در 7

، (ایمنولوژیکی) شناختی ایمن تنش درو  شوندمی

  بهشیردهی و ...( ) نیپروتئآمینواسیدها از تولید 

 Nathalieروند )های درگیر در التهاب و ایمنی میبافت

et al., 2004).  یاز برای موردنبنابراین، آمینواسیدهای

ایمنی بایستی  سامانةهای سفید و بهبود تکثیر گلبول

های پروتئینی غذایی با افزودن مکمل ةجیر راهاز 

طح پروتئین پژوهش نیز افزایش ساین شوند. در  ینتأم

کاهش شمار  آزمایشی با ةدر جیر وساز سوختقابل 

                                                                               
1. Somatic Cell Count 

2. Interleukin-1  
3. Interleukin-6  
4. Tumor necrosis factor α  
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تواند اشاره بر شیر همراه بود که می یکریپهای یاخته

یجه کاهش ورم درنتایمنی و  سامانةافزایش قدرت 

 ,Rajala-Schultz & Savilleباشد )پستان داشته 

2003; Nathalie et al., 2004.) 

 
 یدیو توان تول یشاز زا یشپ یخشک مصرف ةشده بر ماد کوتاه یشانتظار زا ةخام در دور ینتأثیر سطوح مختلف پروتئ .9جدول 

 ینهلشتا یگاوها

Table 3. The effect of different CP levels in the shortened close-up period on prepartum DMI and productive 

performance in Holstein dairy cows 
P-value  

SEM Prepartum  
Treat* Time Time Treat 16% CP  13% CP 

- - 0.02 0.56 12.64 10.76 Prepartum DMI, kg/d 
      Milk yield, kg/d 

0.73 ˂0.0001 0.04 1.21 37.34 33.64   Actual  
0.20 0.02 0.007 1.29 35.36 29.83   4 % FCM   
0.39 0.21 0.13 0.15 4.01 3.67 Fat, % 
0.16 0.17 0.0051 0.06 1.41 1.14 Fat, kg/d 
0.75 ˂0.0001 0.83 0.07 3.68 3.70 Protein, % 
0.55 0.46 0.077 0.04 1.28 1.16 Protein, kg/d 
0.67 0.001 0.76 0.10 5.19 5.14 Lactose, % 
0.88 0.54 0.05 0.65 1.81 1.62 Lactose, kg/d 
0.01 0.07 0.06 27.00 103.00 178.20 SCC, 103 /mL 

 

 یوساز سوخت یها یو ناهنجار خونی هایفراسنجه
 1(BUNخون )ای نیتروژن اوره

در  MP ةبا افزایش عرض BUNمیانگین غلظت 

 داری افزایش یافتطور معنی های آزمایشی بهجیره

متقابل  تأثیرو  زمان تأثیر اما(. P<1111/1، 7جدول )

گاوهای . در =P)99/1(دار نبود تیمار در زمان معنی

 9از  کمتر) یینیپاو آلبومین  BUNزایی که غلظت تازه

گرم در دسی لیتر( دارند، در پاسخ به هر بیماری 

متریت،  مانندهایی خورند و بیماریشکست می

اندومتریت، جفت ماندگی و ورم پستان را تجربه 

(. Van Saun, 2004; Le Blanc et al., 2005) کنندمی

 مطرح 2روتئین فاز حاد منفیعنوان یک پ ین بهآلبوم

 یافته نظام که غلظت خونی آن طی التهاب است شده

های اول پس از زایش کاهش در هفته (یک)سیستم

(. کاهش غلظت Bertoni & Trevisi, 2013یابد ) یم

شدن  جا جابهآلبومین طی پیرامون زایش با شدت 

NEFA تسرع بهدر ارتباط است که  چربی
را نسبت  9

(. Contreras et al., 2010) دهدبه آلبومین افزایش می

پروتئین کل و آلبومین پالسما، فراهمی پروتئین را 

ها در موارد کمبود کنند و غلظت آنمنعکس می

پژوهش، این اما در ؛ یابندپروتئین کاهش می

ی پروتئین کل و آلبومین سرم در بین دو ها غلظت

                                                                               
1. Blood urea nitrogen 

2.Negative acute phase proteins 

3. None esterified fatty acid  

زایش سطح پروتئین قابل تیمار متفاوت نبود و اف

شاهد  ةآزمایشی نسبت به جیر ةدر جیر وساز سوخت

شد. اما  BUNدار در غلظت  یمعنتنها منجر به افزایش 

گرم در میلی 21) شده هیتوصباالتر از سطح مجاز 

( NRC, 2001لیتر( توسط شورای تحقیقات ملی )دسی

 .Adachi et alهمسو با نتایج این پژوهش،  .نبود

ای جز نیتروژن اوره گزارش کردند که به (2006)

های خونی تحت (پروفیلرخنما )پالسما هیچیک از 

 ةغذایی در دور ةسطوح پروتئین خام جیر یرتأث

Close-up  قرار نگرفت و پروتئین خام باالتر در این

ها و گاوها  یسهتلای پالسما را در دوره، نیتروژن اوره

 افزایش داد.

 
(BHB)ت هیدروکسی بوتیرا-بتا

 و کتوزیس تحت درمانگاهی  4

در  وساز سوختبا افزایش سطح پروتئین قابل 

داری طور معنی به BHBهای آزمایشی، غلظت جیره

زمان و  تأثیر ؛ اما(P<1111/1، 7جدول ) کاهش یافت

. <P)11/1(دار نبود متقابل تیمار در زمان معنی تأثیر

ر ، میزان بروز کتوزیس تحت درمانگاهی دهمچنین

پروتئین را  درصد 10و  19های گاوهایی که جیره

(. 1جدولدرصد بود ) 1و  11 دریافت کردند، به ترتیب

در  وساز سوختبا افزایش سطح پروتئین قابل 

های آزمایشی، میزان بروز کتوزیس تحت جیره

                                                                               
4. β-hydroxybutyrate  
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 .(P=1111/1دار کاهش یافت ) معنی طور بهدرمانگاهی 

یش برابر و یا پس از زا BHBکه غلظت  هنگامیدر گاو 

مول بر لیتر باشد، پیامدهای میلی 7/1تا  1 از بیش

شوند؛ که بایستی برای منفی در سطح گله دیده می

درصد گاوهای  21تا  11تعیین وضعیت گله بیش از 

 شدهیادهای هایی بیش از غلظتشده غلظت گیری نمونه

گاوهای  ةهم (.Ospina et al., 2010را داشته باشند )

عیت توازن منفی انرژی را در انتقال از اواخر شیری وض

کنند. شیردهی تجربه می ةآبستنی به اوایل دور ةدور

Vandeharr et al. (1999) پژوهش را  نتایجی از یک

منتشر کردند که بیانگر این است که خوراندن جیره با 

تواند یک روش برای تراکم باالی مواد مغذی می

ون زایش باشد، زیرا های پیرامبیماری رخدادکاهش 

اسیدهای هایی با انرژی و پروتئین باال غلظت جیره

دهند. افزایش پالسما را کاهش می هیچرب غیر استریف

آبستنی ابقای نیتروژن  ةپروتئین جیره طی اواخر دور

 ةبنابراین انداز؛ دهدهای مادری افزایش میرا در بافت

جایی  جابهذخایر پروتئین مادری ممکن است 

پروتئین را طی اوایل دوره شیردهی  (بیلیزاسیونمو)

شدن  جا جابهقرار دهد. افزایش موقتی در  یرتأثتحت 

، دهد رخ میذخایر پروتئینی که بالفاصله پس از زایش 

کربس  دورةهای ممکن است در فراهم کردن واسطه

کامل استیل کوآ به جای  (اکسیداسیون) برای اکسایش

( و به Overton & Burhans, 2013کتوژنز مهم باشد )

شدن  جا جابهرسد افزایش ذخایر پروتئین قابل نظر می

در پیش از زایش یکی از راهکارهای کاهش بروز 

 Van Saunکتوزیس باشد. همسو با نتایج این پژوهش 

et al. (1993)  هلشتاین بالغ گاوهای گزارش کردند که

که پیش از  (41/9بیش از  BCS)ق ازحد چا یشب

عبوری حیوانی پروتئین مازاد، از منابع وتئین پرزایش 

تری از کتوزیس و دریافت کردند، شیوع پایین

. این گاوها توان دهای سالمتی داشتنیناهنجار

 های گذاریای مشابه با اثر یافتهبهبودیدمثلی تول

ی که ا کردهبار زایش  در گاوهای یک شده مشاهده

 داشتند، دعبوری مازاد دریافت کرده بودنپروتئین 

(Van Saun et al., 1993 همچنین در پژوهشی .)

عبوری پروتئین شده با  یهتغذسالمتی بهتر در گاوهای 

 ةشد محافظتهای شده با مکمل یهتغذاضافی یا 

تا اوایل ش ای متیونین و لیزین از پیش از زایشکمبه

(. در Xu et al., 1998)شد   مشاهدهشیردهی  ةدور

 شده با پروتئین باال یهتغذلغ پژوهشی دیگر، گاوهای با

پیش از  شده افزودهیونین متو  (رصدپروتین خامد 17)

تری از دست دادند و چربی مبدنی کن زایش پروتئی

شیردهی در مقایسه با  ةبدنی باالتری در اوایل دور

 (CPرصد د 11)ر ت یینپروتئین پاشده با  یهتغذگاوهای 

 (.Phillips et al., 2003)د داشتن

 
 کمی فسفات خون فسفر و

در  MP ةمیانگین غلظت فسفر سرم با افزایش عرض

داری کاهش یافت  معنی طور بههای آزمایشی جیره

 کمی فسفات خونمیزان بروز .=P)11/1، 7جدول )

پروتئین را  درصد 10و  19های در گاوهایی که جیره

درصد بود  99/09و  04/90 دریافت کردند، به ترتیب

تقاضای اضافی برای فسفر (. اگر P= 19/1، .1جدول )

جنین،  ةشیردهی با رشد تشدیدشد ةدر اواخر دور

و با تشکیل آغوز و شیر در  قلوهای دوویژه با جنین به

داشته باشد، ممکن است شیردهی وجود  ةاوایل دور

گرم فسفر به  میلی 2از  کمترحاد ) کمی فسفات خون

 بر آن،رخ دهد. افزون هر دسی لیتر از پالسما(  یازا

نیز باشد،  کمی کلسیم خون به مبتالاگر حیوان 

PTH
شده و باعث افزایش  به مقدار زیادی ترشح 1

که در  PTHشود. اتالف فسفر از طریق بزاق و ادرار می

شود، باعث های تنش کلسیمی، ترشح میطول دوره

تواند برای شود که میدفع کلیوی و بزاقی فسفر می

امر   آور باشد. اینزیان حفظ غلظت طبیعی فسفر خون

 گرایشیکی از دالیلی است که حیوانات هیپوکلسمیک 

نیز دارند که نتایج این  کمی فسفات خون داشتنبه 

 بر این امر است. ییدیتأپژوهش نیز 
 

 منیزیم و کمی منیزیم خون

در  MP ةمیانگین غلظت منیزیم سرم با افزایش عرض

، 7ت )جدول قرار نگرف یرتأثهای آزمایشی تحت جیره

11/1(P>.  در گاوهایی  کمی منیزیم خونمیزان بروز

پروتئین را دریافت  درصد 10و  19های که جیره

، 1جدولدرصد بود ) 00/90و  99/19 کردند، به ترتیب

                                                                               
1. Parathyroid hormone 
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19/1=P درصد باالی  ،پژوهش، علت مشاهدهاین (. در

تواند  یم NRC (2001)طبق  کمی منیزیم خونبروز 

آزمایشی باشد که ممکن  ةدر جیردرصد باالی پروتئین 

است در جذب منیزیم از شکمبه اختالل ایجاد کند. کزاز 

علفی در نتیجه اختالل در جذب منیزیم از شکمبه رخ 

های جذبی یا دفعی قابل جبران سازگاری اکه ب ،دهد می

ای منیزیم و در نهایت  نیست و به کمبود خالص تغذیه

NH4یش سریع شود. افزا منجر می کمی منیزیم خون
در  +

که پس  کند، ای را مختل می شکمبه Mgشکمبه، جذب 

شکمبه  (اپیتلیوم) بافت پوششی روز سازگاری سهتا  دواز 

NH4 به
، تغییر رو ینازا شود. می برطرفای  باالی شکمبه  +

سریع از نیتروژن کم به یک جیره با نیتروژن باال و 

NH4افزایش سریع 
را مختل  Mgای  جذب شکمبه +

ها با پروتئین رسد در جیره کند. بنابراین به نظر می می

در  مؤثرباال، افزایش غلظت منیزیم در جیره راهکاری 

 باشد.  کمی منیزیم خونپیشگیری از 

 
 انتظار زایش کوتاه شده بر پارامترهای خونی و امتیاز وضعیت بدنی در گاوهای هدور. اثر سطوح مختلف پروتئین خام در 7جدول 

 ینهلشتا

Table 4. The effect of different CP levels in the shortened close-up period on blood parameters and body condition 
scores of Holstein dairy cows 

Parameters 
Prepartum 

SEM P value 
13% CP 16% CP Treat Time Treat * Time 

Glucose, mg/dL 53.25 54.37 2.39 0.74 0.0002 0.75 
Total protein, g/dL 6.58 6.74 0.24 0.65 0.33 0.29 
Albumin, g/dL 3.02 3.13 0.06 0.27 0.44 0.43 
Globulin, g/dL 3.55 3.60 0.23 0.88 0.43 0.38 
BUN, mg/dL 12.95 15.84 0.042 ˂0.0001 0.06 0.33 
Cholesterol, mg/dL 94.12 91.07 5.56 0.70 0.0012 0.64 
BHBA, mmol/L 1.06 0.56 0.06 ˂0.0001 0.48 0.86 
Calcium, mg/dL 8.67 8.15 0.23 0.13 0.11 0.60 
Phosphorus, mg/dL 4.52 3.36 0.29 0.01 0.38 0.13 
Magnesium, mg/dL 1.37 1.28 0.07 0.35 0.02 0.15 
Initial BCS  3.18 3.36 0.10 0.22 ˂0.0001 0.76 
BCS at calving 2.94 3.10 0.09 0.24 - - 
BCS change -0.47 -0.52 0.10 0.76 - - 

 
 های متابولیکیانتظار زایش کوتاه شده بر بروز ناهنجاری هدور. اثر سطوح مختلف پروتئین خام در 1جدول 

Table 5. The effect of different CP levels in the shortened close-up period on metabolic disorders incidence  

Disorders1 

Experimental diets 

P-value 13% CP  16% CP 
n % n % 

Hypocalcemia 14 46.67  16 53.33 0.61 
Milk fever 0 -  0 - - 
Hypophosphatemia 11 36.67  19 63.33 0.03 
Hypomagnesemia 4 13.33  11 36.66 0.03 
Subclinical ketosis 15 50  0 - ˂0.0001 

 9/1تر و مساوی وچکغلظت منیزیم سرم خون کی )میزیپومنیه(، بر دسی لیتر گرم یلیم 13/9تر و مساوی  کوچککلسیم سرم خون  . هیپوکلسیمی )غلظت1
هی )غلظت بتاهیدروکسی ( و کتوزیس تحت درمانگالیتربر دسی گرم یلیم 7تر و مساوی کوچکغلظت فسفر سرم خون (، هیپوفسفاتمی )لیتربر دسی گرم یلیم

 (.n= 91پس از زایش آنالیز شدند ) 1و  9برای روز زایش و روزهای  در لیتر(  مول یلیم 2/1تر از بوتیرات مساوی یا بزرگ
1. Hypocalcemia (Ca ≤8.59 mg/dL), Hypomagnesemia (Mg ≤1.8 mg/dL), Hypophosphatemia (P ≤ 4 mg/dL), Subclinical ketosis (BHB ≥ 1.2 m mol/ 
liter) at days 0, 3, 5 after calving (n=30). 

 

 گیری یجهنت

وساز جیرة غذایی با  افزایش سطوح پروتئین قابل سوخت

طور شده به منابع عبوری در دورة انتظار زایش کوتاه

داری مادة خشک مصرفی پیش از زایش را افزایش معنی

تولید شیر داد. همچنین، پس از زایش تولید شیر خام و 

شده و مقدار چربی و الکتوز شیر در تیمار  یحتصح

داری افزایش یافت، اما شمار  یطور معن به آزمایشی

های بدنی شیر در تیمار آزمایشی گرایش به کاهش یاخته

های خونی نیز غلظت نیتروژن فراسنجهلحاظ  ازداشت. 

داری افزایش معنی طور بهای خون در تیمار آزمایشی اوره

ت، اما باالتر از سطح مجاز پیشنهادشده نبود. عرضة یاف

پیش از زایش در تیمار آزمایشی باعث کاهش  MPباالی 

کتوزیس تحت درمانگاهی  و بروز  BHBدار غلظتمعنی

داری در تیمار  یمعن طور بهشد. غلظت فسفر سرم نیز 

غلظت کلسیم و منیزیم تحت اما  آزمایشی کاهش یافت،

های  یناهنجاریشی قرار نگرفت. بروز یر تیمارهای آزماتأث
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وسازی مانند کمی فسفات خون و کمی منیزیم  سوخت

خون در تیمار آزمایشی نسبت به تیمار شاهد افزایش 

های آینده تصحیح غلظت یافت که بایستی در پژوهش

مواد مغذی همراه با افزایش پروتئین جیرة غذایی در نظر 

 گرفته شوند.

 سپاسگزاری

کشت و صنعت دشت آذر  تالشگر رشناسکااز مدیر و 

نگین، جناب آقای دکتر موسوی و جناب آقای مهندس 

 ،زحمات و همکاریشان در اجرای این طرح پاس بهتولی 

 .گرددقدردانی میتشکر و 

 
REFERENCES  
1. Adachi, N., Kusuhara, T., Nonaka, I. & Terada, I.F. (2006). Effect of close-up dry period protein 

level on preparturiental nitrogen balance and lactating performance of primigravid and multiparous 

Holstein cows. National Institute of Livestock and Grassland Science, 305-0901. 

2. Auza, N.J., Olson, W.G., Murphy, M.J. & Linn, J.G. (1999). Diagnosis and treatment of copper 

toxicosis in ruminants. Journal of Animal Veterinary and Medical Science, 214, 1624-1628. 

3. Bell, A.W. (1995). Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late pregnancy 

to early lactation. Journal of animal Science, 73, 2804-2819. 

4. Bertics, S.J., Grummer, R.R., Cadorniga-Valino, C. & Stoddard, E.E. (1992). Effect of prepartum dry 

matter intake on liver triglyceride concentration in early lactation. Journal of Dairy Science, 75, 

1914-192. 

5. Bertoni, G. & Trevisi, E. (2013). Use of the liver activity index and other metabolic variables in the 

assessment of metabolic health in dairy herds In: Metabolic Diseases of Dairy Cattle, T. H. Herdet 

(ed.), www.vetfood.theclinics.com. Pp, 413- 433. 

6. Clark, J.H. & Davis, C.L. (1980). Some aspects of feeding high producing dairy cows. Journal of 

Dairy Science, 63, 873-885. 

7. Contreras, L.L., Ryan, C.M. & Overton, T.R. (2010). Effects of dry cow grouping strategy and 

prepartum body condition score on performance and health of transition dairy cows. Journal of dairy 

Science, 87, 517-23. 

8. Curtis, C. R., Erb, H. N., Sniffen, C. J., Smith, R. D. & Kronfeld, D. S. (1985). Path analysis of dry 

period nutrition, postpartum metabolic and reproductive disorders, and mastitis in Holstein cows. 

Journal of Dairy Science, 68, 2347-2360. 

9. French, P. (2012). How to meet the MP and AA needs of “most” cows. Post-conference-seminar-by 

feed components. 

10. Grant, RJ. & Albright, JL. (1996). Feeding behavior and management factors during the transition 

period in dairy cattle. Journal of animal Science, 73, 2791-803. 

11. Grummer, R. R., Hoffman, P. C., Luck, M. L. & Bertics, S. J. (1995). Effect of prepartum and 

postpartum dietary energy on growth and lactation of primiparous cows. Journal of Dairy Science, 

78, 172-180. 

12. Hayirli, A., Grummer, RR. & Nordheim, EV. (2002). Animal and dietary factors affecting feed intake 

during the prefresh transition period in Holsteins. Journal of Dairy Science, 85, 3430-43. 

13. Houdijk, J. G. M., Jessop, N. S. & Kyriazakis, I. (2001). Nutrient partitioning between reproductive 

and immune functions in animals. Proceeding nutrient society, 60, 515-525. 

14. Ji, P. & Dann, H. M. (2013). Negative protein balance: Implications for transition cows. Proceedings 

of the cornell nutrition conference, Pp, 101-112  

15. Le Blanc, S. J., Leslie, K. E. & Duffield, T. F. (2005). Metabolic predictors of displaced abomasum 

in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 88, 159-170.  

16. Mahdipour, M. (2013). Effect of Shortening of the close-up period on performance and blood 

metabolites in Holstein cows. MSc. Thesis. University of Zanjan, Iran. 

17. Mann, S., Leal Yepes, F. A., Overton, T.R., Wakshlag, J.J., Lock, A.L., Ryan, C.M. & Nydam D.V. 

(2015). Dry period plane of energy: Effects on feed intake, energy balance, milk production, and 

composition in transition dairy cows. Journal of animal Science, 98, 3366-3382. 

18. Moorby, J. M., Dewhurst, R.J. & Marsden, S. (1996). Effect of increasing digestible undegraded 

protein supply to dairy cows in late gestation on the yield and composition of milk during the 

subsequent lactation. Journal of animal Science, 3, 203-213. 

19. Nathalie, L.F., Delphine, M. & Christiane, O. (2004). Modifications of protein and amino acid metabolism 

during inflammation and immune system activation. Livestock Production Science, 87, 37-45. 

20. National Research Council. (2001). Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 6th rev. ed. National 

Academic. Science., Washington, DC. 

http://www.vetfood.theclinics.com/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ansci.cornell.edu%2Fpdfs%2Fcnc09web.pdf&ei=bMDZVLXgFIr2UpnigYgE&usg=AFQjCNGP-6uky1ZYGkl1F20IxmKM41weNQ&bvm=bv.85464276,d.d24
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ansci.cornell.edu%2Fpdfs%2Fcnc09web.pdf&ei=bMDZVLXgFIr2UpnigYgE&usg=AFQjCNGP-6uky1ZYGkl1F20IxmKM41weNQ&bvm=bv.85464276,d.d24


 199 ... ماه پابهتأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دورة  و همکاران: امانلو 

21. National Research Council. (1989). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 6th rev. ed. National 

Academic. Science., Washington, DC. 

22. National Research Council. (1985). Ruminant Nitrogen Usage, National Academic. Science., 

Washington, DC. 

23. Osorio, J.S., Ji, P., Drackley, J. K., Luchini, D. & Loor, J. J. (2013). Supplemental Smartamine M or 

MetaSmart during the transition period benefit postpartal cow performance and blood neutrophil 

function. Journal of Dairy Science, 96, 1-16. 

24. Ospina, P.A., Nydam, D.V. & Stokol, T. (2010) Association between the proportion of sampled 

transition cows with increased nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and disease incidence, 

pregnancy rate, and milk production at the herd level. Journal of dairy Science, 93, 3595-601. 

25. Overton, T.R. & Burhans, W.S. (2013). Protein metabolism of the transition cow. In: Proceedings of 

the Cornell Nutrition Conference, Syracuse, NY. Pp, 91-100.  

26. Owens, F. N., Qi, S. & Sapienza, D. A. (2014) Applied protein nutrition of ruminants – current status 

and future directions. Professional Animal Scientist. 

27. Park, A. F., Shirley, J. F., Tigemeryer, E. C., Meyer, M. J., VanBaale, M. J. & VandeHaar, M. J. 

(2002). Effect of protein level in prepartum diets on metabolism and performance of dairy cows. 

Journal of Dairy Science, 85, 1815-1828. 

28. Peeler, H. T. (1985). Biological availability of nutrients in feeds: Availability of major mineral ions. 

Journal of Animal Science, 35, 695-712. 

29. Philips, G. J., Citron, T. L., Sage, J. S., Cummins, K. A., Cecava, M. J. & McNamara, J. P. (2003). 

Adaptations in body muscle and fat in transition dairy cattle fed differing amounts of protein and 

methionine hydroxyl analog. Journal of Dairy Science, 86, 3634-47. 

30. Prior, R. L. & Laster, D. B. (1979). Development of the bovine fetus. Journal of Animal Science, 48, 

1546-53. 

31. Rajala-Schultz, P. J. & Saville, W. J. A. (2003). Sources of variationin milk urea nitrogenin Ohio 

dairy herds. Journal of Dairy Science, 86, 1653-1661. 

32. Richards, B. F. (2011). Strategies to decrease incidence of fatty liver in dairy cows. Doctoral 

dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign. 

33. Van Saun R. J. (1993). Effects of undegradable protein fed prepartum on subsequent lactation, 

reproduction, and health in Holstein dairy cattle. Ph.D. dissertation. Cornell University. 

34. Van Saun, R. J. (2004). Metabolic profiling and health risk in transition cows. In: Proceeding of 

American associated Bovin Pract, 37, 212-213.  

35. Van Saun, R. J., Idleman, S. C. & Sniffen, C. J. (1993). Effect of undegradable protein amount fed 

prepartum on postpartum production in first lactation Holstein cows. Journal of Dairy Science, 76, 

236-244. 

36. Van Saun, R. J. & Sniffen, C. J. (2014). Transition cow nutrition and feeding management for disease 

prevention. Veterinary and Biomedical Sciences, 30(3), 689-719.  

37. Van Saun, R. J. (1991). Dry cow nutrition: the key to improved fresh cow performance. Veterinary 

Clinics North America Food Animal Practice, 7, 599-620 

38. Vandehaar, M. J., Yousif, G., Sharma, B. K., Herdt, T. H., Emery, R. S., Allen, M. S. & Liesman, J. 

S. (1999). Effect of energy and protein density of prepartum diets on fat and protein metabolism of 

dairy cattle in the periparturient period. Journal of Dairy Science, 82, 1282-1295. 

39. Xu, S., Harrison, J. H. & Chalupa. W. H. (1998). The effect of ruminal bypass lysine and methionine 

on milk yield and composition of lactating cows. Journal of Dairy Science, 81, 1062-77. 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpas.fass.org%2Fcontent%2F25%2F4%2F404.full.pdf%2Bhtml&ei=sazZVP6KKsvnUsuFgZgL&usg=AFQjCNGCpqR55z_9Diia4wXKSzi45srr9A&bvm=bv.85464276,d.d24


3 Iranian Journal of Animal Science, Vol. 47, No. 1, Spring 2016  

 

Effects of crude protein levels in the shortened close-up period on 

health and milk production of Holstein cows 
 

Hamid Amanlou
1
, Zahra Hosseini Firoozkoohi

2
, Tahere Amirabadi Farahani

3*
 

and Najme Eslamian Farsouni
3 

1, 2, 3. Professor, M.Sc. Student and Ph.D. Students of Ruminant Nutrition, Department of Animal Science, 

University of Zanjan, Iran 

(Received: Feb. 16, 2015 - Accepted: Dec. 27, 2015) 

 

ABSTRACT 
This study was performed to evaluate the effects of crud protein (CP) level on dry matter intake in 

prepartum period, productive performance and health of fresh cows. Twenty multiparous Holstein cows 

were assigned randomly to one of two dietary treatments. Dietary treatments were treatment 1, 13% CP 

of DM (control), and treatment 2, 16% CP of DM. Diets were similar in lactation net energy and rumen 

degradable protein and CP levels increased with RUP supplements. All cows had 50 days of far-off, and 

10 days of close-up periods. Prepartum dry matter intake in treatment 2 was significantly greater than in 

control treatment (P>0.05). Milk production, fat corrected milk, and milk fat and lactose yields in 

treatment 2 were significantly higher than in control treatment (P>0.05). Changes in body condition score 

(BCS) were not significantly affected by treatments. Although blood urea nitrogen (BUN) was 

significantly higher in treatment 2, but β- hydroxybutyrate (BHB) and phosphorus concentrations were 

significantly decreased in treatment 2 compared to control treatment. The incidence of metabolic 

disorders, such as hypophosphatemia, and hypomagnesemia were significantly greater in treatment 2 

compared to control treatment. Overall, results of this study showed that increasing crude protein through 

RUP sources in a shortened close-up period increased prepartum DMI, milk production after calving, and 

reduced incidence of ketosis in Holstein fresh cows. 
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