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 چکیده

جایی های متابولیکی در گاو شیری از قبیل تب شیر، کتوزیس، جفت ماندگی، جابهبیشتر ناهنجاری

ی های متابولیکی در اوایل دورهدهد و سبب ناهنجاری شیردهی رخ میهفته 2شیردان در اولین 

رأس  2رأس گاو هلشتاین که ٨٤روی مجتمع گاوداری گواور کرمانشاه . این مطالعه در شودشیردهی می

رأس در زایش سوم بوده، انجام گردید. گاوها در داخل هر  22رأس در زایش دوم، و  22در زایش اول، 

رأسی تقسیم شدند. گروه اول )گروه شاهد بدون پروتوکل( و گروه  22زایش به طور تصادفی به دو گروه 

از زایش پروتوکلی را دوم )پروتوکل روی آنها اجرا گردید( اختصاص یافتند. گاوهای گروه شاهد پس 

درصد پس از گرم  ٨٤بروگلوکنات کلسیم  cc252دریافت نکردند ولی گروه دوم پس از زایش بالفاصله 

دقیقه از طریق ورید  22درجه سانتی گراد و به آرامی در مدت  22تا  83کردن و رساندن آن به دمای 

ت شیر، متابولیتهای خون و وداج گردن دریافت نمودند. ماده خشک مصرفی، تولید شیر، ترکیبا

ناهنجاریهای متابولیکی تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که مصرف ماده 

خشک، میانگین تولید شیر، مقدار چربی شیر، غلظت کلسیم سرم خون، غلظت فسفر، غلظت منیزیم، اثر 

 دهد.داری را نشان میمعنی
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 مقدمه

گیرد. برای دوری ی شیردهی صورت میهایی است که در اوایل دورههای متابولیکی از قبیل لنگش، بازتاب رخدادبیشتر ناهنجار

ی پیرامون زایش حفظ شود که شامل، داشتن سیستم تی در دورهها متابولیکی سه عملکرد فیزیولوژیکی بایساز این ناهنجاری

باشد. هر یک از ایمنی قوی، حفظ غلظت طبیعی کلسیم خون و افزایش خوراک مصرفی طی روزهای پیش و پس از زایش می

 .(Goff, 2008. )دهدی پیرامون زایش تحت تاثیر قرار میهای معمول را طی دورهاین سه عامل خطر توسعه بیشتر ناهنجاری

های پستانبرداری شده پس از زایش ( نشان داده شد که فعالیت نوتروفیل گاو2111و همکاران در سال ) 1پژوهش کیمورا

تواند دهی میی شیردهد که شروع دورهگردند. این نتایج نشان میتر به صورت طبیعی خود باز میهای سالم سریعنسبت به گاو

ای محیطی خون شوند. یکی از مهمترین اثرات مستکتومی بر طرف های تک هستهی سلولوظیفهمنجر به تغییر در ترکیب و 

 ,Kimura et al)باشد های متابولیکی میشدن هیپوکلسیمی است که یکی از عوامل متابولیکی اصلی در بروز ناهنجاری

-شود که نقش بالقوهی در کورتیزول خون میبرابر 7تا  5از طرفی هیپوکلسیمی به عنوان یک تنش ، منجر به افزایش  (.2006

. افزون بر آن، کلسیم (Bishop-MacDonald, 2005)است شدهی آن در سرکوب سیستم ایمنی طی زایش به خوبی شناخته

ی هر نوع افتی در سطح کلسیم خون کاهش می یابد، اما ها به وسیلهها ضروری است و انقباض ماهیچهبرای انقباض ماهیچه

 (Goff et al, 1996)شود گیر مشاهده شود، تشدید میهش پیش از این که عارضه گاو زمیناین کا

ای به طور مستقیم های صاف دستگاه روده( ثابت کردند که سرعت و قدرت انقباض ماهیچه2138و همکارانش ) 2دنیل

جایی شیردان دگی آن با گاز و جابهمتناسب با غلظت کلسیم خون است و منجر به کاهش انقباضات شیردان و در نهایت پر ش

شود، ممکن است منجر به موبیلیزاسیون بافتی بیشتر شود، با توجه به این که هیپوکلسیمی باعث کاهش خوراک مصرفی میمی

 Goff and)ای بر سیستم ایمنی دارند ناهنجاری اثر بلقوه 2و در نهایت افزایش خطر بروز کتوزیس و کبد چرب شود، که این 

Horst, 1993) .تواند عامل موثر در بهبود میلی گرم در دسی لیتر( می 22تا  3.5ی )در نتیجه حفظ کلسیم خون در دامنه

ی کاهش بروز هیپوکلسیمی تحت های زیاد در زمینهی پیرامون زایش با شد. با وجود پژوهشوظایف سیستم ایمنی در دوره

به طور چشمگیری از طریق کاهش کلسیم جیره پیش از زایش، استفاده از  درمانگاهی و درمانگاهی، هیپوکلسیمی درمانگاهی

های خوراکی و نوشانیدنی کلسیم بالفاصله پس از زایش ی گاوهای پا به ماه و استفاده از مکملهای آنیونی در جیرهنمک

است. ماندهیری به قوت خود باقیهای گاو شاست، اما هیپوکلسیمی تحت درمانگاهی همچنان با بروز باالیی در گلهیافتهکاهش
(Peters and Martini, 2010). 

 272تا  255گرم در دسی لیتر و میلی 222تا  32گرم در دسی لیتر میلی 3.5غلظت کلسیم در خون، شیر و آغوز به ترتیب 

کلسیم خون است. یک گاو برابر  82تا  22باشد، بنابر این غلظت کلسیم در شیر و آغوز به ترتیب گرم در دسی لیتر میمیلی

دفع کلسیم از  .(Johnell and Kanis, 2004)کیلوگرم در روز اولین دوشش متغییر است  5/22تا  7/2زا تولید آغوز از تازه

گرم که با ضریب جذب  222گرم در روز خواهد بود و کلسیم مصرفی از طریق جیره برابر با  22طریق ادرار و مدفوع معادل با 

گرم  22تا  25برداشت کلسیم از طریق استخوان برابر با  ( Huth et al, 2006).گرم کلسیم خواهد بود  52 درصد معدل 52

بالفاصله  %22هدف از این پژوهش، تزریق داخل وریدی بروگلوکنات کلسیم  .(Lanou et al, 2005)در روز زایش می باشد 

  ی شیردهی.روز اول دوره 22های سالمتی طی یر شاخصهای متابولیکی و ساپس از زایش بر توان تولیدی، ناهنجاری

 

 ی انتقالگاو در دوره

هفته پس از زایش تعریف کرده است. گاوها هرچه به زمان زایمان  8هفته پیش تا  8ی انتقال را به صورت ( دوره2115گرومر )

بسیاری  ٬ی انتقالالل این دورهشوند. در خدچار تنش یااسترس بیشتری می ٬شوند و آغاز دوره شیردهی جدید نزدیک

ی بسیار حساس در جهت ی انتقال دورهدهی رخ میدهد. دورهتغییرات بیولوژیکی جهت مراحل مختلف زایمان و شروع شیر

ی خشک گاو سه هفته قبل از زایمان دریافت ماده .(Nicklas et al, 2009)پیشگیری از مجموعه مشکالت دام می باشد 
                                                           
1Kimura 
2Daniel 
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باشد. متاسفانه زمانی که نیاز گاو به مواد غذایی جهت رشد جنین و درصد وزن بدن آن می2.7و 2.1حدود ی شکم اول وتلیسه

اشتهای گاو کاهش پیدا میکند. به همین علت  ٬یابددهی بعدی افزایش میی شیرآماده شدن سیستم پستانی برای دوره

تحقیقاتی در دانشگاه ایلینویز و فلوریدا نشان  .طقی می آیدی افزایش دادن دریافت ماده خشک )مواد غذایی( به نظر منتوصیه

ی انتقال به خوبی تغذیه اجباری یا تغذیه آزاد پاسخ داده است و چربی کبد گاوهای تغذیه میدهد که محدودیت تغذیه در دوره

ررسی مجدد نتایج این ب .ها باالتر رفته استی خشک آنکمتر بوده و پس از زایمان دریافت ماده ٬شده با روش محدودیت

مطالعه رابطه معنی داری را بین کاهش دریافت غذا در سه هفته آخر آبستنی و مقدار چربی جمع شده در کبد پس از زایمان 

  .(Bishop-MacDonald, 2005) گاوها نشان داد

 

 کلسیم

باشد. مل استفاده از کلسیم در بدن میافتد زیرا تولید شیر بزرگترین عاکاهش واضح کلسیم در بدن در موقع شیردهی اتفاق می

شوند. همچنین از هنگامی که سنتز شیر در بدن حیوان صورت می گیرد تمامی منابع کلسیمی بدن مورد استفاده واقع می

ها توسط فیلتر کردن قسمتی از کلسیم از دفع بیش از حد آن گرد و یا اینکه کلیهطریق ذخایر استخوانها نیز کلسیم تامین می

ر نشخوار کنندگان به درستی مشخص نشده که چند درصد از کلسیم تامین د .(Rizzoli et al, 2010)نمایند لوگیری میج

تواند به کاهش میزان باشد، اما کاهش غلظت کلسیم در شکمبه حیوان میشده توسط جیره غذایی قابل جذب در بدن آنها می

یید به طور غیر مستقیم جذب کلسیم از دستگاه گوارش را تحریک می جذب کلسیم در بدن منتهی گردد. هورمون پاراتیرو

 (Thorpe and Evans, 2011)باشد می Dدی هیدروکسی ویتامین  ۵۲و ۱نماید زیرا این هورمون اولین تنظیم کننده تولید 

گرم کلسیم  8گرمی، کیلو  222میلی گرم در دسی لیتر حفظ می شود در یک گاو  22تا  5/3غلظت کلسیم گاو بالغ در حدود 

گرم کلسیم در تمام مایعات خارج سلولی )خارج از استخوان( وجود دارد. مایع داخل مجرای  1الی   3در پالسما و فقط 

-گرم کلسیم باشد. برای پیشگیری از کاهش کلسیم خون که به فلج زایمان منجر می 25تا  2ممکن است حاوی  2استخوان

به واسطه ورود آن به داخل شیر را با خارج ساختن کلسیم از استخوان یا با افزایش جذب بایست کاهش کلسیم شود، گاو می

هیپوکلسیمیا )کاهش کلسیم خون( و تب شیر زمانی اتفاق می . (Spangler et al, 2011)کلسیم جیره غذایی، جایگزین کند 

ین کردن کلسیم از دست رفته از طریق شیر، افتند که گاو کلیسم کافی از استخوان هایش و از جیره غذایی را برای جایگز

 . (Weinsier and Krumdieck, 2000)خارج نسازد. 

 

 هسپوکلسیمیا وتب شیر:

هسپوکلسیمیا وتب شیر بیماریهای متابولیکی هستند که قبل از زایمان یا به هنگام زایمان اتفاق می افتد، و با کاهش سریع 

یل از دست رفتن نسبتا سریع کلسیم پالسما برای تشکیل آغوز ایجاد می غلظت کلسیم پالسما مشخص می شود که به دل

گرم کلسیم را در یک دوشش از دست می دهد. این  28لیتر آغوز تولید می کند، در حدود  22شود. برای مثال گاوی که 

خارج شده است، بایستی با برابر میزانی است که در مخزن پالسمایی گاو وجود دارد. کلسیمی که از مخزن پالسمایی  1مقدار، 

گرم کلسیم  82افزایش جذب روده ای یا آزاد سازی کلسیم استخوانی یا هر دو جایگزین شود. هنگام زایمان، گاو باید بیش از 

را در روز به مخزن کلسیم وارد کند در نتیجه بیشتر گاوها کلسیم را در هنگام زایمان و در روز اول بعد از زایمان تا زمانی که 

دهند. در بعضی از ده و استخوان به تقاضای کلسیم مورد نیاز برای شیردهی عادت کند، عالیمی از هیپوکلسیمی را نشان میرو

شود که غلظت خارج سلولی و پالسمایی کلسیم به حدی تنزل یابد که وظیفه گاوها، مصرف کلسیم برای شیردهی موجب می

تا هنگام عادت کردن گاوها به مکانیسم انتقال  .م کلینیکی تب شیر شودعضالنی آن مختل شده و موجب بروز عالی -عصبی 

درصد  72تا  22روده ای و استخوانی از کلسیم، از تزریق وریدی کلسیم استفاده می شود و اگر درمان صورت نگیرد، حدود 

 .(Sunyecz, 2008)میرند گاوها می
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 راهبردهایی برای پیشگیری از هسپوکلسیمیا

وی سطوح باالی سدیم و پتاسیم و سطوح پایین کلر و گوگرد میزان بروز تب شیر را افزایش میدهد. در حالی که های حاجیره

جیره های حاوی سطوح پایین سدیم و پتاسیم و سطوح باالی کلر و گوگرد یا افزودن نمک های آنیونی به جیره، میزان بروز 

ای با کلسیم کم را دریافت کنند، در توازن منفی کلسیم قرار ا جیرهوقتی گاوه. (Arnett, 2008)تب شیر را کاهش می دهند 

می شود، که این مهم برداشت PTH گیرند. این امر باعث کاهش جزئی در غلظت کلسیم خون شده باعث تحریک ترشح می

در نتیجه خروج کنند که را تحریک می Dدی هیدروکسی ویتامین  -25،  2کلسیم از استئوکالست استخوان و تولید کلیوی 

کلسیم استخوان افزایش یافته و روده آماده جذب کلسیم از جیره غذایی دوره شیردهی می شود. کلسیم درمانی یا درمان با 

گرم در دسی لیتر منیزیم خون در گاو میلی 2/2های زیر ها حاکی از آن است که غلظتغیر موثر است. دادهD ویتامین 

 (Bushinsky, 2001) به هسپوکلسیمیا و تب شیر افزایش می یابد  پیرامون زایش، حساسیت گاو را

 

 جابجایی شیردان و جفت ماندگی

باشد. تغذیه مقادیر زیاد و کم کنسانتره در طول دوره می LDA جایی شیرداندوره انتقال، دوره مخاطره آمیز مهمی برای جابه

هد. پر نشدن شکمبه به دلیل مصرف کمتر خوراک مجال را افزایش د LDAقبل از زایمان ممکن است احتمال ابتال به 

ساعت بعد از زایمان بایستی  22های جنین معموال نظر فیزیولوژیکی غشااز کند. دان فراهم میجایی شیربیشتری را برای جابه

باشد واین باقیماندن می خارج شوند و باقیماندن غشاهای آالنتوکوریون در داخل رحم در زمان بیشتر دلیل بر حالت پاتولوژیکی

آید بنابراین روز وحتی بیشتر ادامه پیدا کندکه در اینصورت اثار گندیدگی و عفونت در آن پدید می 3تا  2جفت ممکن است 

روز جفت خارج نگردید بایستی عملیات درمانی را در مورد خارج کردن جفت انجام دهیم تا  2در صورتیکه بعد از حداکثر 

 ی و ضایعات بعدی نشود .منجر به عفونت رحم

 

 کبد چرب و توازن منفی انرژی

-نماید و منجر به اختالالت متابولیکی، عفونی و تولید مثلی میعارضه کبد چرب بیشتر در گاوهای شیرده پر تولید بروز می

یمنی بدن گردد، و حتی ممکن است منجر به مرگ حیوان شود، زیرا به دلیل کاهش تعداد گلبولهای سفید خون، سیستم ا

عالیم بالینی گاوهای مبتال به عارضة  ( Daly et al, 2008). شودها و استرس کمتر میمختل شده و مقاومت در برابر بیماری

کبد چرب همراه با چاقی بیش از حد در زمان زایمان است. چنین وضعیتی با کمبود شدید انرژی و نیز کاهش شدید وزن بدن 

شوند )مانند ای در زمان زایمان میدر روز( همراه است. اما این عوارض موجب بروز مشکالت عدیده ) غالبًا بیش از یک کیلوگرم

تب شیر، ورم پستان، عفونت رحم و غیره(. این عارضه موجب کاهش پاسخ نسبت به درمانهای دارویی شده و روند بهبود بالینی 

   (Cho et al, 2008).نمایدرا نیز کند می
 

 مواد و روشها

( 2522کرمانشاه انجام شد. این گاوداری ) –در مجتمع گاوداری گواور  2812تا خرداد ماه  2812ین پژوهش طی آبان ماه ا

( راس گاو هلشتاین دوشا، با ساختمان و تاسیسات مورد نیاز و یک سالن شیردوشی با چهار خط 2222راسی، دارای )

لیتر برای هر گاو، از مزارع  82ش در شبانه روز، با میانگین رکورد واحد، با سه بار دوش 23شیردوشی دو طرفه، در مجموع 

 باشد.پرورش و نگهداری گاو هلشتاین و از مراکز مهم تولید شیر در استان کرمانشاه می

 

 پروتکل آزمایشی
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از واژن(  در گروه گاوهای پا به ماه، گاوها بر اساس عالیم زایش )پرشدگی پستان، شل شدن لیگمانت رحمی، خروج موکوس

درصد حاوی  22لیتر از محلول بروگلوکونات کلسیم میلی 252جدا شده و به باکس زایش منتقل گردیدند. پس از زایش 

لیتر گلوکونات کلسیمرا تا دمای بدن گرم سپس به گاوها به آرامی تزریق نمودیم. گاوها پیش از میلی گرم در میلی 2/822

رأس گاو هلشتاین به طور تصادفی  23کردند. ( تزریق را دریافت نمی2/81)دما باالتر از  گیری شده و گاوهای تب دارتزریق تب

لیتر بروگلوکونات میلی 252: تیمارتزریقی که مقدار 2:تیمارشاهد بدون تزریق و تیمار2رأسی تقسیم شدند تیمار22تیمار 2به 

 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. 22و به مدت  درصد را بصورت وریدی در زمان پس از زایش دریافت نمودند 22کلسیم 

 

 جمع آوری نمونه ها و رکورد گیری در طول آزمایش

 ماده خشک مصرفی

گیری ماده گیری، بقایای خوراک از آخور جمع آوری و برای اندازهماده خشک مصرفی به صورت گروهی برای هر تیمار اندازه

 خشک مصرفی توزین شد.

 یری از شیرگثبت رکورد شیر و نمونه

دوشی هر دام هفته ثبت شد. برای گرفتن نمونه درحین شیر 8گیری از شیر به صورت هفتگی طی ثبت رکورد شیر و نمونه

درهر نوبت، به کمک فلکه تعبیه شده در قسمت پایین هر میلکومتر )با توجه به دیجیتال بودن دستگاه دوشنده( پس 

شد. در هر ظرف نمونه جهت گیری ریخته. سپس مقداری شیر داخل ظروف نمونهازشیردوشی گاو مورد نظر نمونه دریافت شد

گراد به آزمایشگاه انتقال یافت. و سانتیدرجه 2ها مقداری دی کرومات پتاسیم ریخته و در دمای جلوگیری از خراب شدن نمونه

 Combifoss 5000 fossاه میلکواسکن )های پیکری( با استفاده از دستگترکیبات شیر )درصد چربی، پروتئین و شمار سلول

Electric, Hillerqd, Denmark)  .آنالیز شد 

 اندازه گیری امتیاز وضعیت بدنی

 22در روز  BCSامتیاز دهی شدند و 5تا  2گاوها در آغاز و پایان آزمایش جهت تعیین امتیاز وضعیت بدنی بر اساس مقیاس 

ها استفاده های نمره وضعیت بدنی جهت تجزیه و تحلیل آماری داده، واز میانگینگیریپیش از زایمان و در زمان زایمان اندازه

 (Gueguen and Pointillart, 2000).شد 

 گیری از خوننمونه

 22های تحت خال بدون ماده ضد انعقاد به مقدار های خون از سیاهرگ دمی توسط لولهجهت تعیین ترکیبات خون، نمونه

هیدروکسی بوتیرات،  –صبح و جهت تعیین کلسیم، منیزیم، فسفر، و بتا  22تا 22گیری در ساعت نشد . خولیتر گرفتهمیلی

دهی صبح انجام گرفت. ساعت پس از خوراک 5تا  8پس از زایش از  22و  2، 2اسید چرب غیر استریفه، ازت اوره خون در روز 

 (Germany SIGMA 101شد )قیقه جداسازی سرم انجام د 25دور در دقیقه به مدت  8222ها بالفاصله در سانتریفوژ نمونه

های خونی ای فراسنجهتا زمان آنالیز آزمایشگاهی فریز شدند .پس از اتمام مراحل مزرعه -22آمده در دمای های بدستو سرم

 و بتا NEFAو تعین میزان  (Perkin- Elmwr-35)از قبیل کلسیم، فسفر، منیزیم توسط دستگاه اسپکتروفتومتری 

 ، با استفاده از کیت به آزمایشگاه منتقل شدند.(BHBA)هیدروکسی بوتیرات 

 های متابولیکیگیری ناهنجاریاندازه 

جایی شیردان و کتوزیس به های متابولیکی شامل تب شیر، جفت ماندگی، متریت، اندومتریت، هیپوکلسیمی، جابهناهنجاری

بولیکی به صورت تعداد دامی که ناهنجاری را نشان داد تقسیم بر تعداد دقت در طی آزمایش ثبت شد. بروز هرناهنجاری متا

ساعت پس از زایش عالیمی از جمله بی حالی، تلو تلو خوردن، عالیم  72هایی که در ها در هر گروه تعریف شد. گاومکل دا

های سرد را نشان دادند به عنوان گاوهای مبتال به تب شیر شناسایی شدند. جفت مانده به عصبی و درجاتی از گیجی با گوش

های واژنی قابل مشاهده های جنینی در فرج، واژن و رحم در بررسیزایش الیهساعت اول پس از  22گاوهایی اطالق شد که در 
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بود. همچنین ساعت زایش، ساعت افتادن جفت، و مدت زمان خروج شان خارج نشدهساعت پس از زایش جفت 22بود و در 

جایی ماری قرار گرفتند. جابههای مربوط به مدت زمان افتادن جفت مورد تجزیه و تحلیل آجفت برای هر گاو ثبت شد. و داده

در سمت  22و  1های زدن بین دندهشیردان به صورت کاهش در تولید شیر و اشتها و شنیدن یک صدای زنگی در زمان ضربه

 .(Francis et al, 2006)ی شکمی تعریف شد راست و چپ حفره

 

 طرح آزمایشی

های کامال تصادفی چند تعداد زایش حیوان از طرح بلوکدر این پژوهش به علت ارتباط هیپوکلسیمی و تب شیر با سن و 

 ، تزریق بالفاصله پس از زایش( استفاده شد.2، بدون تزریق )تیمار شاهد(، و تیمار 2تیمار )تیمار ، 2ای با مشاهده

ی شیردهی به فتههای تکرار شده آنالیز شدند و هبا انجام اندازه Mixedی های مربوط به تولید و ترکیب شیر توسط رویهداده

های خونی )کلسیم، منیزیم، فسفر، بتا های مربوط به فرآسنجهشدند. دادههای تکرار شده در آنالیز آماری واردعنوان اندازه

های تکرار شده آنالیز شدند و با انجام اندازه Proc Mixedهیدروکسی بوتیرات، اسید چرب غیر استریفه، ازت اوره خون( توسط 

 های تکرار شده در آنالیز آماری وارد شدند. گیری به عنوان اندازهروزهای خون

 

                2معادله 
 

ثر تصادفی = ا = اثر تیمار،  = میانگین،  ام،  jام در بلوک  i= مشاهده ی مربوط به تیمار  در این معادله 

= اثر متقابل تیمار  = اثر متقابل تیمار در بلوک،  = اثر بلوک،  = اثر زمان،  گاو در تیمار، 

 باشد= اثر خطای تصادفی می در روز و 

آنالیز شد. برای تعیین ارتباط بین بروز  SAS9.1( 2222ر )افزاهای متابولیکی توسط رگرسیون لجستیک نرمبروز ناهنجاری

 محاسبه شد. Confidence Intervalو Odd Ratio ها )متغییر وابسته( و تیمارها )متغییر مستقل( ناهنجاری
 

 نتایج و بحث

 ماده خشک مصرفی 

 28/22، 28/25به ترتیب برابر بود با  2و  2ی پس از زایش برای تیمار مقدار ماده خشک مصرفی در جیره 2با توجه به نمودار 

(. اثر زمان نیز بر روی ماده خشک p< 25/2کیلو گرم در روز بود. تیمار اثر معنی داری بر روی ماده خشک مصرفی داشت )

(. مطابق با نتایج این پژوهش، ماده خشک مصرفی زمانی که گاوها با سطح کلسیم و فسفر باال p< 25/2مصرفی معنی دار بود )

ها سطح کلسیم و فسفر در سطح پایین قرار داشت، باال بود. این اختالف به تغذیه شدند در مقایسه با گاوهایی که در جیره آن

باشد. زیرا در هر دو جیره با کلسیم و فسفر کم و یا باال که سطح فیبر جیره آنها یکسان بود DM نظر نمیرسد مربوط به هضم 

 ود. آن با هم متفاوت ب DMدرصد هضم 
 

 
 )بالفاصله پس از زایش( 2)بدون تزریق(،  2: تغییرات مقدار ماده خشک مصرفی در تیمار های آزمایشی2نمودار 
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 تولید شیر

، 22/22به ترتیب  2و  2روز اول دوره شیردهی در هر یک از تیمارهای  22میانگین تولید شیر روزانه در  2با توجه به نمودار 

به طور معنی داری میزان شیر  2داری داشتند. تیمار و تیمارها بر تولید شیر روزانه اثر معنی کیلوگرم در روز بود 22/25

-(. اثر زمان یا هفتهp< 25/2(. اثرات بلوک بر شیر تولیدی معنی دار بود )p< 25/2باالتر بود ) 2تولیدی در مقایسه با تیمار 

(. آبستنی و همچنین شیردهی باعث کاهش سطح کلسیم p< 25/2های شیردهی نیز بر میزان شیر تولیدی معنی دار بود )

ترین زمانی که کمترین مقدار سطح شوند. مهمشوند چون باعث انتقال کلسیم خون به جنین و همچنین به شیر میخون می

 کلسیم خون گاو وجود دارد زمانی است که گاو در حال زایمان است.

 

 
 )بالفاصله پس از زایش( 2)بدون تزریق(،  2وز های شیر دهی در تیمار های آزمایشی: تغییرات مقدار تولید شیر در ر2نمودار

 

 درصد چربی شیر

درصد بود . تجزیه ی واریانس داده ها و  22/8،  21/8به ترتیب برابر  2و  2میانگین چربی شیر در تیمار  8با توجه به نمودار 

رصد چربی شیر بین تیمار ها تفاوت معنی داری وجود ندارد مقایسه ی میانگین ها با آزمون توکی نشان داد که در د

(25/2<p .)دار استاما اثرات بلوک بر روی درصد چربی شیر معنی (25/2 >p ) اثر متقابل تیمار در بلوک و تیمار در زمان .

 .(  p>25/2)نیز معنی دار نبود 
 

 
 )بالفاصله پس از زایش( 2)بدون تزریق(،  2های آزمایشی :  تغییرات درصد چربی شیر در روزهای شیردهی در تیمار8نمودار 

 

 های خونیفراسنجه

 کلسیم سرم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

) میلی گرم در دسی لیتر ( بود . تیمار اثر  22/1،  81/3به ترتیب  2و  2غلظت کلسیم سرم در تیمار  2با توجه به نمودار 

های (.روزp< 25/2ر روی غلظت کلسیم داشت )(، بلوک اثر معنی داری بp< 25/2معنی داری بر روی غلظت کلسیم داشت )

(،  p< 25/2(، اثر متقابل تیمار در زمان نیز معنی دار بود )p< 25/2گیری نیز اثر معنی داری روی غلظت کلسیم داشت )خون

دود (. سطح کلسیم خون گاو در حالت طبیعی در حp>25/2اما بین اثر متقابل تیمار در بلوک اثر معنی داری وجود نداشت )

افتد، باعث هنگامی که زایمان قریب الوقوع اتفاق می« گرم از کلسیم 52»میلی گرم است. استفاده از کلسیم کلرید تجاری  22

ی محصوالت کلسیم کلرید باعث جایی شیردادن کاهش یابد. همهساعت پس از زایمان تب شیر و جابه 22تا  22شود که می

در قبل از زایش برای گاوها مناسب است زیرا با آنیونی کردن جیره غذایی قبل از PH شوند و این کاهش خون میPH کاهش 

ها را به هورمون پارا تیروئید افزایش میهای خون حساسیت بافتزایش ابتال به تب شیر را کاهش داده و با کاهش آلکالین

ر صورت کاهش غلظت کلسیم خون و به دهند. افزایش دفعات زایمان و سن گاوها فلجی عضالت و هیپوکلسیمی رخ دهد. د

دنبال آن کاهش انقباض اسفنگتر ، کانال سرپستانک ممکن است باز باقی بماند و پاتوژن های محیطی به راحتی وارد غدد 

 پستان شوند.
 

 
 ز زایش()بالفاصله پس ا 2)بدون تزریق(،  2های شیردهی در تیمارهای آزمایشی : تغییرات کلسیم سرم خون در روز2نمودار 

 

 فسفر سرم

) میلی گرم در دسی لیتر ( بود . تیمار ها اثر  73/2، 2/ 2به ترتیب 2و  2غلظت فسفر سرم در تیمار  5با توجه به نمودار  

( . اثر   p< 25/2(، بلوک اثر معنی داری بر روی غلظت فسفر سرم داشت) p< 25/2معنی داری بر روی غلظت فسفر داشت)

(، اثر متقابل تیمار در زمان و تیمار در بلوک معنی دار نبود) p< 25/2فسفر سرم معنی دار بود) زمان نیز بر روی غلظت

25/2<p   .فسفر معدنی در خون تقریباً در بین پالسمای خون و مایعات بافت خارجی رگ به طور کامل پخش می شود .)

هیدروکسیالز شود و یا با افزایش  –آلفا  -2یوی تغذیه با فسفر کم جیره ممکن است در نتیجه منجر به افزایش فعالیت کل

 شود.ی هیپوفسفات میسطح باعث توسعه
 

 
 )بالفاصله پس از زایش( 2)بدون تزریق(،  2های شیردهی در تیمارهای آزمایشی: تغییرات فسفر سرم خون در روز5نمودار 
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 منیزیم سرم

ی واریانس لیتر( بود. تجزیه)میلی گرم در دسی 81/2، 2/2ترتیب  به 2و  2غلظت منیزیم سرم در تیمار  2با توجه به نمودار  

ی میانگین تیمارها مربوط به غلظت منزیم سرم اثر معنی داری از تیمار را بر روی غلظت منیزیم سرم نشان ها و مقایسهداده

(، اثر p < 25/2دار بود )ز معنی(. اثر زمان نی p>25/2(، بلوک اثر معنی داری بر روی غلظت منیزیم نداشت ) p< 25/2داد )

(، اما اثر متقابل تیمار در بلوک معنی دار نبود  p< 25/2دار بود )متقابل تیمار در زمان بر روی غلظت منیزیم سرم معنی

(25/2<p در نتیجه می .) توان بیان کرد که جذب کلسیم اثر معکوس بر روی جذب منیزیم دارد. اگر غلظتMg  پالسما به

 کند.مول در لیتر برسد دام را برای ابتال به هیپومنیزیمی مستعد میمیلی 72/2زیر 

 

 
 )بالفاصله پس از زایش( 2)بدون تزریق(،  2:  تغییرات منیزیم سرم در روزهای شیردهی در تیمارهای آزمایشی 2نمودار 

 

 های متابولیکیناهنجاری

 هیپوکلسیمی درمانگاهی )تب شیر(

ی مدیریت مطلوب تفاوت تواند نشان دهندهک از تیمارها موردی از تب شیر دیده نشد. این امر میدر طی آزمایش در هیچ ی

های آنیونی باشد . تب شیر ممکن است به علت جذب ناقص کلسیم از کاتیون جیره پیش از زایش با استفاده از نمک –آنیون 

از حیواناتی که عالئم تب شیر را نشان دادند وفوراً به آنها  %35روده و یا دفع بیش از حد کلسیم از مدفوع ایجاد شود. حدود 

کلسیم داخل وریدی تزریق شد به درمان کلسیم پاسخ دادند. این مسئله به عنوان یک ضعف عضالنی یا هیپوکلسیمی زمان 

دهد. وقوع زایمان است. هیپوکلسیمی یک اختالل متابولیکی است که در گاوهای شیری در طول دورهی پس از زایش رخ می

بیان شده است درحالی  %82تا  2/22تب شیر تا حد زیادی در بین نژادهای مختلف متفاوت است. بروز تب شیر در نژاد جرمی 

درصد از گله گاوها را تحت تأثیر خود قرار دهد و  32تا  52است. تب شیر ممکن است حدود  %1/8که در نژادهای دیگر حدود 

غذایی متفاوت است. در زمان زایمان و پس از آن ناگهان تقاضا برای استفاده از کلسیم به شدت  بسته به نژاد سن و نوع جیره

ساعت قبل از این که عمل جذب  22تا  25ها، الزم است که حدود یابد. تحریک حمل و جذب کلسیم از طریق رودهافزایش می

 ی کند.آغاز شود تا بتواند به اندازه ی کافی از ابتال به تب شیر جلوگیر

 

 هیپوکلسیمی تحت درمانگاهی

میلی گرم در دسی لیتر در پس از زایش نشان داد که  3های مربوط به غلظت کلسیم کمتر از آنالیز رگرسیون لجستیک داده

(، اما بروز  p>25/2درصد بود، و بین تیمارها اثر معنی داری وجود ندارد ) 5/22، 22/21به ترتیب برابر  2و  2در تیمارها 

 2ها نشان داد که تمایل به کاهش بروز هیپوکلسیمی در تیمار بود. داده 2، تقریبا دو برابر تیمار 2پوکلسیمی در تیمار هی

دهد که گاوها قادر به برداشت کلسیم از طریق استخوان نسبت به تیمار شاهد وجود دارد. هیپوکلسیمی و تب شیر وقتی رخ می
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گرم در دسی لیتر حفظ میلی 22تا  5/3غلظت طبیعی کلسیم در یک گاو بالغ بین  ای کلسیم از جیره نباشد.و جذب روده

 میشود. 

 

 جا به جایی شیردان

درصد 8/ 7و  22/2به ترتیب برابر با  2و  2جایی شیردان نشان داد، در تیمار های مربوط به جابهآنالیز رگرسیون لجستیک داده

ی جایی شیردان به عنوان معده(. جابه  p>25/2دان بین تیمار ها وجود نداشت. ) بود اثر معنی داری بر بروز جا به جایی شیر 

ی حقیقی وضعیت طبیعی خود را از دست داده به طرف شود. این ناهنجاری زمانی رخ می دهد که معدهپیچ خورده نامیده می

ها بین جاییدرصد از جابه 12و حدود های شیردان به سمت چپ است. جاییدرصد از جابه12چپ یا راست پیچ بخورد. حدود 

دهد. وقتی گاو تازه زا خوراک مصرفی پایینی دارد ممکن است شکمبه پر نشود و این امر هفته پس از زایش رخ می 2تا  5

 2کند. اما در این مطالعه به دلیل افزایش ماده خشک مصرفی در تیمار جایی شیردان ایجاد میفضای بیشتری را برای جابه

 جایی شیردان جلوگیری شود. ث شد تا شکمبه هر چه زودتر پر شده و از جابهباع

 

 درصد بروز جفت ماندگی

دار از لحاظ بروز جفت ماندگی بین تیمارها وجود درصد بود. اثرات معنی 88/3،  38/22به ترتیب برابر با  2و  2میانگین تیمار 

تمایل به کاهش داشت. به طور طبیعی یک گاو  2نسب به تیمار  2(. هرچند بروز جفت ماندگی در تیمار  p>25/2نداشت )

ساعت این کار را نکرد به این ناهنجاری جفت  22باید در عرض یک ساعت تا چند ساعت جفت را بیندازد و اگر گاو در عرض 

 ماندگی گفته می شود. 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

زا بسیار مشهود است. و یکی از دالیل این کاهش در خوراک مصرفی زهبا توجه به این که مشکل کاهش اشتها در گاوهای تا

ترین راه به جهت بهبود توازن های جوشی و دستگاه گوارش است. سریعکاهش کلسیم خون و عدم عملکرد صحیح ماهیچه

این پژوهش منجر به های تزریقی کلسیم پیش و بالفاصله پس از زایش باشد، که در تواند استفاده از محلولمنفی کلسیم می

دار در ماده خشک ساعت اول پس از زایش شد. تزریق کلسیم منجر به افزایش معنی 22افزایش ماده خشک مصرفی در 

های پیکری و بهبود وضعیت رحم مصرفی و به دنبال آن تولید شیر روزانه و بهبود سیستم ایمنی از جمله کاهش شمار سلول

های متابولیکی از دار در بروز ناهنجاریشد. استفاده از تزریق کلسیم منجر به کاهش معنی پس از زایش )متریت و اندومتریت(

 جمله هیپوکلسیمی و کتوزیس شد.

های آنیونی، گاو در روز زایش متحمل توازن رسد با وجود استفاده از نمکبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به نظر می

شود. با توجه به ارتباط بین ای چند بار زایش به علت تولید مقادیر باالی آغوز میمنفی شدید کلسیم به ویژه در گاوه

ها از جمله کتوزیس و کبد چرب است، میتوان هیپوکلسیمی و کاهش خوراک مصرفی که عامل مهمی در ایجاد سایر ناهنجاری

ی و اثرات آن بر توان تولیدی و تولید مثلی دام های تزریقی کلسیم را با توجه به درصد باالی بروز هیپوکلسیماستفاده از محلول

به جهت کمک به بهبود توازن منفی کلسیم، بالفاصله پس از زایش برای همه گاوها توصیه نمود. )با توجه به این که تزریق 

 کلسیم در مقایسه با روش نوشاندن از نظر مدیریتی کاری آسان و کم هزینه است(.

 تقدیر و تشکر

 ایت دانشگاه آزاد کردستان و مجتمع گاوداری گواور کرمانشاه برخوردار شده است.این مقاله از حم
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