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  چکيده
  

ن يانگيبا م) ش دوم به باالي راس زا٨ش اول  و ي راس زا٨( ني راس گاو هلشتا١٦ن پژوهش از يدر ا

 يلوگرم در روز در قالب طرح بلوک هاي ک٣٣ ± ٣ر يد شين توليانگي روز و م٦٠±٣٠ يردهي شيروزها

ک يش به دو بلوک يگاوها بر اساس تعداد زا.  تکرار شده استفاده شديهايري با اندازه گيکامال تصادف

 يشيماره آزيج.  اختصاص داده شدنديشيره آزماي به چهار جيش به باال و به طور تصادفيش و دو زايزا

 يشيره آزمايج) گروه شاهد(يبدون ماده افزودن) علوفه% ٤٠کنسانتره و % ٦٠حدود(هيره پاياول شامل ج

ه به يره پاي سوم شامل جيشيره آزماين در روز، جي گرم موننسيلي م٣٣٥ه به همراه يره پايدوم شامل ج

 يلي م٣٣٥ه به همراه يره پايج چهارم شامل يشيره آزمايکول در روز و جيگللنيتر پروپي ليلي م٤٠٠همراه

طول دوره . کول در روز به صورت مخلوط با خوراک بوديگللنيتر پروپي ليلي م٤٠٠ن و يگرم موننس

بات يد و ترکي گاوها اختصاص داده شد و تولي روز اول آن جهت عادت ده٧ روز بود که ٧٠شيآزما

م و فسفر خون اندازه يد، کلسيري گلسيرن، تيل گلوکز، انسولي از قبي خوني از فراسنجه هاير و برخيش

ره ها نسبت به ي در همه جينکه ماده خشک مصرفيج به دست آمده نشان داد که با وجود اينتا.  شديريگ

ره يه شده با جي تغذيگاوها.  ره ها وجود نداشتين جي بي داري اختالف معنيره شاهد کمتر بود، وليج

، يل چربير گاوها از قبيبات شيترک). >٠٥/٠P( کردند دي توليشترير بيره شاهد شيسوم نسبت به ج

 ي داري متفاوت اختالف معنيره هاين جي ، کل مواد جامد در بين، الکتوز، مواد جامد بدون چربيپروتئ

سه با گروه ي در مقاين خون باالتري چهارم غلظت گلوکز و انسوليشيره آزماي جيگاوها. وجود نداشت

ن گروه از دام ها يد خون ايريگلسي در غلظت تري دارين کاهش معنيهمچن). >٠٥/٠P(شاهد داشتند 

 تواند موجب بهبود يکول ميلن گليه پروپين پژوهش نشان داد که تغذيج اينتا). >٠٥/٠P(مشاهده شد 

کول سطح گلوکز و يلن گلين و پروپيه توام موننسي شود و تغذيردهيل دوره شير گاوها در اوايد شيتول

  .ها را بهبود بخشدن خون گاويانسول

  

  .ريبات شير، ترکيد شيکول، توليگلنين، پروپلين،  موننسي گاو هلشتا:يديکل يهاواژه

  
  دمه مق

 يه گاوهاي در تغذ1فرهاوونير، از ي اخي سال هايط

 بدن يمنير و توان ايد شيش عملکرد تولي جهت افزادهريش
 Heuer et al., 2001; Ipharraguerre) استشده استفاده 

                                                                                         
1. Inophores 

& Jimmy Clark, 2003; Melendez et al., 2005 & 
Phipps et al., 2000) .بر دي مفونوفرها عالوه بر اثراتي 

ر و ي شباتيترک ي رو، بدنيمنير و پاسخ ايد شيتول
ز موثر ي آنها نيمثلدي دام و توان توليت سالمتيوضع

 .(Ipharraguerre & Jimmy Clark, 2003) هستند
ط ي شرا شکمبه، گرم مثبتيهاي باکترربر ي با تاثونوفرهاي
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 ي را برايط بهتري شراده ويبهبود بخش را يار شکمبهيتخم
ه ي در تغذونوفرهايبا استفاده از . ندينمايها فراهم مدام

به عنوان  به استات،که وناتي، نسبت پروپيري شيگاوها
 باعث وناتيپروپ. ابدي يش ميباشد، افزايمساز گلوکز شيپ

 شوديزا م تازهي در گاوهاي انرژيمنفل تعادل يتعد
(Ipharraguerre & Jimmy Clark, 2003; Richardson et 

al., 1976; Russel & Strobel, 1989 Bergan & Bates; 
1984).  
هستند ) ١کيليفپويل( دوست ي چربيباتيترک ونوفرهاي
  يها سم ، قارچآهاها، پروتوزو ي از باکترياري بسيکه برا

 ;Bergan & Bates, 1984; Duffild et al., 2003)باشنديم

Richardson et al., 1976; Ruiz et al., 2001 & Russel 
& Strob,el 1989).به کيليپوفي لباتين ترکيت اي سم 

رات بار يي و تغي سلولءبات به غشاين ترکيخاطر نفوذ ا
  يون هايبه  با اتصال ونوفرهاي. باشدي در داخل آنها ميوني

به ) ميوم و کلسيزيم، منيم، پتاسيسد(  حمل آنها مثبت و
 داخل يونيرات بار يي نفوذ کرده و با تغيداخل غشا سلول

 & Ipharraguerre)دنشويسلولها باعث مرگ آنها م

Jimmy Clark, 2003 & Russel & Strob,el 1989)  .  
 نسبت به ٢کيد الکتيدکننده اسي توليهايباکتر

د يد اسي تولونوفرهاي هنگام مصرف حساس بوده و ونوفرهاي
گر با فعال نمودن يابد و از طرف دييک کاهش ميالکت
ش ي افزا راونات از الکتاتيد پروپي تول٣کيلير آکريمس
 در شکمبه احتمال بروز اديزک يد الکتيوجود اس. دندهيم
 شکمبه pHد ي و باعث کاهش شداد نموده يزدوز را ياس
 ي، تا حدودونوفرهايتوان با استفاده از ين ميبنابرا. شوديم

. ها کاهش داد را در داميکي متابوليمارين بيخطر ابتال به ا
 يره گاوهاي جدر ونوفرهايگر استفاده نمودن يت ديمز
   يهايت باکترين است که باعث کاهش فعالي، ادهريش

 هيجه کاهش تجزي و در نتهانيئکننده پروتهيتجز
 شوندياک در شکمبه ميش غلظت آموندها و کاهينواسيآم

(Ipharraguerre & Jimmy Clark, 2003; Richardson et 
al., 1976; Ruiz et al., 2001).ق مشخص ي تحقکي  در

 يه گاوهاين در تغذيده از موننسزان استفايکه م شد
 يگرم در روز برايلي م۱۱۲۵ تا ۲۷۸ در محدوده يريش

 شود که ين مقدار سبب ميمصرف تا اباشد، و يهر گاو م

                                                                                         
1. Lipophilic 
2. megasphaera elsdnii and selenomonas ruminanti 
3. acrylate pathway 

شات ي در اکثر آزمايبه طور کل. ده نشودير گاوها ديدر ش
  ن در محدودهين عملکرد استفاده از موننسيباالتر
 & Ipharraguerre)تگرم در روز بوده اسيلي م۴۰۰‐ ۳۰۰

Jimmy Clark, 2003; Melendez et al., 2005; Phipps 
et al., 2000 & Russel & Strob,el 1989).  

ب سه کربنه با فرمول يک ترکيکول يلن گليپروپ
 لن مشتق شده استي است که از پروپC3H8O2 ييايميش

 & Hoedemaker et al., 2004) استي پر انرژيبيکه ترک

Overton et al., 1999). تواند باعث ي ملين دليبه هم
 يره گردد و به دنبال آن انرژي جي انرژيش محتوايافزا

کول يلن گلين حال پروپي با ا.ابديش يد افزاي و توليمصرف
. گرددر يد شيش در تولي باعث افزا تواندي مي کممقداربه 
 يباشد که مقدار مصرفمسئله آن ن يل  اي از داليکيد يشا

- ير قرار نميره را تحت تاثي جي انرژ است کهي حدآن به
 يکول مين گليبه عالوه نشان داده شده که پروپل. دهد

 Hoedemaker et(تواند باعث کاهش مصرف خوراک شود 

al., 2004 & Overton et al., 1999 (ين موضوع ميکه ا 
ن يپروپل.  کندهير را توجيد شيثرات کم آن در تولتوا ند  ا

 به  به سرعتدر شکمبه ريخم عمل تيطکول يگل
واره يل شده و از دي گلوکز تبديسازهاشيونات و پيپروپ

ز به الکتات يآن ن% ۱۰حدود . شونديشکمبه جذب م
کول يگللنين حال محصول غالب پروپيبا ا. شوديل ميتبد

 Ipharraguerre & Jimmy)باشديونات ميدر شکمبه پروپ

Clark, 2003 & Sauer et al., 1998). ش از ياز مدتها پ
  و درمان کتوز استفادهيريشگي پيکول برايلن گليپروپ

 ;Ingavartsen, 2006; Pickett et al., 2003) شده است

USDA., 2002 & Vaughn et al., 1993).ن حال در ي با ا
ک ي به مصرف آن به عنوان يادير، توجه زي اخيسالها

 جهت ياديقات زيتحق . معطوف شده استييمکمل غذا
 يبدن گاوهاسم يکول بر متابولين گليبرآورد اثر پروپل

 به دست آمده يج متفاوتي صورت گرفته است که نتايريش
 & Hoedemaker et al., 2004; Ingavartsen, 2006)است 

Sauer et al., 1998).   
ه ير تغذي تاثي بررسپژوهشن ي هدف از ايبه طور کل

 گريکدي با ام و توييکول به تنهايلن گلين و پروپيموننس
 ي خونيسنجه هاا از فرير و بعضيبات شيد و ترکي توليرو

  . بوديردهيل دوره شيدر اوان يرده هلشتاي شيگاوها
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  هامواد و روش
 راس ۸( ني راس گاو هلشتا۱۶ ن پژوهش ازيدر ا

 ين روزهايانگي با م) به باالش دومي زا راس۸ ش اول  ويزا
 ۳۳±۳ر يد شين توليانگي روز و م۶۰±۳۰ يردهيش
 با ي کامال تصادفيلوگرم در روز در قالب طرح بلوک هايک

ن يمحل انجام ا.  تکرار شده استفاده شديهايرياندازه گ
، ي گروه علوم دامي و پژوهشيقاتيستگاه تحقيش ايآزما
همه .   دانشگاه تهران بوديعي و منابع طبيس کشاورزيپرد

   CNCPSز کسان که بر اساس نرم افزايه يره پايگاوها با ج
 ه شدنديم شده بود،  به شکل کامال مخلوط شده  تغذيتنظ

ش اول و دوم به باال، به يگاوها بر اساس زا). ۲ و۱جداول (
 يشيره آزماي به چهار جيدو بلوک و به طور تصادف

ه يره پايشامل ج اول يشيره آزمايج. افتندياختصاص 
 مل دوم شايشيره آزمايج) گروه شاهد(يبدون ماده افزودن

ره يج ،ني گرم در روز موننسيلي م۳۳۵ به همراه هيپاره يج
تر ي ليلي م۴۰۰ه به همراهيره پاي سوم شامل جيشيآزما
  چهارم شامليشيره آزمايج و در روزکول يگلنليپروپ
 يلي م۴۰۰ن و ي گرم موننسيلي م۳۳۵ ه به همراهيره پايج
کول در روز به صورت مخلوط با خوراک يگللنيتر پروپيل
  . دبو

  
   نسبت مواد خوراکي تشکيل دهنده جيره پايه ‐۱جدول 

  )ماده خشک% ۱۰۰بر اساس (
   درصد ماده خشک۱۰۰بر اساس   ماده خوراکي

  ۵۱/۱۹  يونجه
  ۵۱/۱۹  ذرت سيلو شده
  ۱۰/۷  تفاله چغندر قند
  ۱۹/۱۴  جو آسياب شده
  ۷۶/۹  ذرت آسياب شده

  ۴۲/۱۲  کنجاله سويا 
  ۷۶/۹  کنجاله کلزا
  ۱۸/۲  دمسبوس گن

  ۹۰/۱  پودر چربي محافظت شده
  ۹۲/۰  جوش شيرين
  ۹۳/۰  کربنات کلسيم

  ۴۵/۰  دي کلسيم فسفات
  ۴۵/۰  نمک

  ۹۲/۰  * مکمل ويتاميني و معدني
 واحد بين المللي ۶۰۰۰۰۰يک کيلو گرم مکمل معدني و ويتاميني داراي *

تامين  ميلي گرم ويD ،۲۰۰واحد بين المللي ويتامين  A ،۲۰۰۰۰۰ويتامين 
E ،۲۵۰۰ ،۲۱۰۰۰ گرم فسفر، ۸۰ گرم کلسيم، ۱۹۵ ميلي گرم آنتي اکسيدان 

 ميلي ۳۰۰ ميلي گرم آهن، ۳۰۰۰ ميلي گرم منگنز، ۲۲۰۰ميلي گرم منيزيم، 
 ميلي گرم يد و ۱۲۰ ميلي گرم کبالت، ۱۰۰ ميلي گرم روي، ۳۰۰گرم مس، 

  .بود  ميلي گرم سلنيوم۱/۱

 ي نگهداريانفرادگاه يش گاوها در جاين آزمايدر ا
و سنگ ) کي اتوماتيآبخور( آزاد به آب يشدند و دسترس
 روز ۷ روز بود که ۷۰ش يطول دوره آزما. نمک داشتند

د يره جدي دام ها به جيرياول آن جهت دوره عادت پذ
 صبح و ۷گاوها روزانه دو بار در ساعت . اختصاص داده شد

 ۵  که حداقلي شدند، به طوري بعدازظهر خوراک ده۱۷
 بماند و پس آخور هر يدرصد از خوراک روزانه در آخور باق

گاوها  روزانه . شدن ي و توزيآورروز در صبح روز بعد جمع
ده ي عصر دوش۴ ظهر و ۱۰ صبح، ۲ يسه بار در ساعت ها

 شدند و رکورد هر سه وعده به عنوان رکورد روزانه يم
  .شديثبت م
  

  ايه غلظت انرژي و مواد مغذي جيره پ‐۲جدول
  ) درصد ماده خشک۱۰۰بر اساس(

 انرژي يا ماده مغذي  مقدار
  )درصد (۲ماده خشک  ۴۷
  )مگاکالري در کيلوگرم(۱متابوليسم انرژي قابل  ۵۷/۲

  ) مگاکالري در کيلوگرم۱(نگهداري انرژي خالص  ۶۵/۱

  )مگاکالري در کيلوگرم(۱شيردهي انرژي خالص  ۶۵/۱

  )درصد (۲پروتئين خام  ۷۸/۱۷

  )خام درصد از پروتئين (۱شکمبه تجزيه در وتئين غيرقابلپر  ۹/۲۸

  )درصد از پروتئين خام(۱تجزيه در شکمبه پروتئين قابل  ۱/۷۱

  )درصد (۲ديواره سلولي  ۲/۳۲

  )درصد ( ۲ديواره سلولي بدون همي سلولز  ۲۶
  )درصد (۱کلسيم  ۹۳/۰

  )درصد(  ۱فسفر  ۵۰/۰

  )درصد( ۱سديم  ۴۸/۰

  . تعيين شده استCNCPS جيره نويسي  از طريق نرم افزار.۱
  . از طريق آناليز شيميايي در آزمايشگاه محاسبه شده است.۲

  
 يريکبار نمونه گي يار، هفتهيبات شين ترکييجهت تع

ر سه وعده روزانه گاوها انجام شد و نمونه ها به ياز ش
 منتقل يشاورزس کي پرديه گروه علوم داميشگاه تغذيآزما

ن، الکتوز، مواد ي، پروتئيل چربياز قببات آن يشده و ترک
ر توسط دستگاه ي و کل مواد جامد شيجامد بدون چرب

ش يان آزمايدر پا. دين گرديي تعB۱۳۳و اسکن مدل کليم
ع شکمبه ي مايق لوله مري شکمبه از طرpHن ييجهت تع
 ي خونين فراسنجه هايين به منظور تعيهمچن. دياخذ گرد
 صبح يعد از خوراک ده ساعت ب۶‐۴ش، ي آزمايدر انتها
 خون ينمونه ها. شد يري هر گاو خونگيد دمياز ور

وژ يفيشگاه منتقل شده و پس از سانتريبالفاصله به آزما
 آن يپالسما) قهي دق۱۵قه به مدت ي دور در دق۳۰۰۰(
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 و ي  نگهدار‐۲۰ ي پالسما در دماينمونه ها. ديجدا گرد
ل ي از قبيبات خونين ترکييش جهت تعيپس از اتمام آزما

 با دستگاه  م و فسفريد، کلسيري گلسين، تريگلوکز، انسول
 يداده ها. ه شدندي تجز٢)۹۱۱ مدل يتاچيه (١زرياتوآنال

 SAS ، PROC  ين پژوهش با نرم افزاز آماريحاصل از ا

MIXED ديل گرديه و تحلير تجزي زي و مدل آمار .  
  

Yijke= µ + Li+Tj+AK+Pe+ (T*P) ie+Eijke 

  :که در آن
Yijke = يرير مشاهده شده صفت مورد اندازه گيمقاد  

µ = ن صفتيانگياثر مشترک م  
Li =  اثرiاول و دوم به بعد (يردهي شن بلوکي ام(  
Tj =  اثرjرهيج ني ام  

AK =  اثرkانس اندازهين صفر و واريانگيوان؛ مين حي ام -
 يرهايگن اندازهيانس بي که همان کوواري تکراريهايريگ

  وان استيمختلف در هر ح
Pe =۳ تا ۱ (يرياثر دوره اندازه گ(  

Eijke =ماندهياثرات باق( خطا ياثر تصادف(  
  

  جينتا
- رهيه شده با جي تغذي گاوهاين خوراک مصرفيانگيم
ن يانگي م. با هم نداشتنديداري مختلف تفاوت معنيها
 ۴ ي ال۱ يشيره آزمايج ه شده باي تغذي گاوهايدير توليش

لوگرم در يک ۷۹/۳۳ و۹۱/۳۵، ۵۳/۳۴، ۲۲/۳۲ب يبه ترت
 يداريها اختالف معننيانگيسه ميبا مقا. )۳جدول(روز بود 

)۰۵/۰P< (لن يه شده با پروپيتغذ ي گاوهايدير تولين شيب
 از يول. نشان دادسه با شاهد ي در مقا)ره سوميج(کول يگل

 (FCM) 3 ي درصد چرب۴ح شده بر اساس ير تصحينظر ش
.  وجود نداشتيشي آزمايهارهين جي بيداريعناختالف م

ن، الکتوز، مواد جامد ي، پروتئير مانند چربيبات شيترک
ر يش تحت تاثين آزماي و کل مواد جامد در ايبدون چرب

ه شده با ي تغذيگاوها). ۳جدول (ره ها قرار نگرفت يج
سه با يدر مقا) ره چهارميج(کول يگللنين و پروپيموننس

ن باالتر و ي گلوکز و انسوليي پالسماره شاهد غلظتيج
 تر بودنيي خون آنها پايد پالسمايري گلسيغلظت تر

)۰۵/۰<P.( نيهمچن pH  ه ي تغذيات شکمبه، گاوهايمحتو

                                                                                         
1. autoanalyzer 
2. hitachi, model 911 
3. Fat Corrected Milk 

ن يب.  نداشتي داري مختلف تفاوت معنيره هايشده با ج
م و فسفر ي مختلف از نظر غلظت کلسيشي آزمايره هايج

اختالف ). ۴جدول( نداشت وجوديداريپالسما اختالف معن
ک ي يهان شکمي شده بيريصفات اندازه گ  دري داريمعن

  ).<۰۵/۰P(ده نشد يد) ن بلوکيب(و دو به باال 
  

   بحث
به کول را يگللنين و پروپي که مکمل موننسييگاوها

)  چهارميشيره آزمايج (بودندافت کرده ي درصورت توام
 خون آنها يان در پالسمي از گلوکز و انسوليغلظت باالتر

ن ير موننسي تواند تاثي مآن ي احتمال شدکه علتمشاهده
ت آنها باشد ي گرم مثبت شکمبه و کاهش فعاليهايبر باکتر

(Ipharraguerre & Jimmy Clark, 2003; Melendez et 
al., 2005 & Phipps et al., 2000)جه آن ي، که در نت

افته يش يونات در شکمبه افزايد کننده پروپي توليهايباکتر
لن ي پروپياز طرف.  شوديش گلوکز خون ميو باعث افزا

ونات و به مقدار کمتر به يکول در شکمبه به پروپيگل
ت ين با کاهش فعالي شود و موننسيل ميالکتات تبد

ک و غالب نمودن يد الکتيد کننده اسي توليهايباکتر
ن يونات و همچنيل کننده الکتات به پروپي تبديهايباکتر

ونات يد پروپيش توليت باعث افزايلير آکريدن مسفعال نمو
 Ipharraguerre & Jimmy)شودي ميدياز الکتات تول

Clark, 2003 & Melendez et al., 2005) .ن در يهمچن
سه با يد خون در مقايري گلسين گروه از گاوها غلظت تريا

د ي اسيريشه مقادي هميبه طور کل. گروه شاهد کمتر بود
 به کبد  ين چربي آزاد شده و با ورود ايچرب از بافت چرب

 & Ipharraguerre)شوديد ميري گلسيل به تريتبد
Jimmy Clark, 2003; Nielsen and Ingartsen 2004 & 

Phipps et al., 2000)يدهايه اسين با مهار تجزي، انسول 
د يري گلسيشتر تريل بي مانع از تشکيچرب از بافت چرب

ن يهمچن.  شودي خون ميدر کبد و ورود آن به پالسما
ون گلوکز روند يداسي اکسيرهايت مسين با تقويانسول

 & Ipharraguerre)کنديت مي تقويپوژنز را در بافت چربيل
Jimmy Clark, 2003; Nielsen and Ingartsen 2004 & 

Phipps et al., 2000). چهارم در يشيره آزمايج  يهاگاو 
کول را يگللني که مکمل پروپيشيره آزمايجسه با يمقا
م مقدار  غريعل)  سوميشيره آزمايج(افت کرده بودند يدر

د ي تولير کمتري خون شين باال در پالسمايگلوکز و انسول
 هينگونه توجي توان ايرا من اختالف يل ايدل. کرده بودند

 از يي که غلظت باالي زمانر دي پستانيکرد که سلولها



 ۳۷  ...تأثير تغذيه موننسين و پروپيلن گليکول بر توليد و : بهرامي يکدانگي و همکاران  

وجود داشته باشد،  خون آنها ين در پالسمايگلوکز و انسول
 يسلولها ريسه با ساين در مقايتر انسولنييبه غلظت پا

سم يمتابول ن پاسخ،يجه ايدر نت. دهدي بهتر پاسخ ميبدن

  شتر الکتوز يجه آن سنتز بين سلولها و در نتيبهتر در ا
  افتديشتر اتفاق مير بيد شيو به دنبال آن تول
(Murphy et al., 2003).  

  
  

  توليد و ترکيب شير گاوهاي تغذيه شده /  و خطاي استاندارد ميانگين هاي ماده خشک مصرفيميانگين ‐۳جدول
  ۱ ۴ الي ۱با جيره هاي آزمايشي 

۳SEM   ۴ ۳ ۲ ۱   
  )کيلوگرم(ماده خشک مصرفي ۵۶/۲۲ ۷۲/۲۱ ۳۶/۲۱ ۱۹/۲۱  ۳۰۰/۱
۸۶۸/۰  ab ۷۹/۳۳ a ۹۱/۳۵ ab۵۳/۳۴ b۲۲/۳۲  کيلوگرم( توليد شير خام( 
 )کيلوگرم( ۲شير تصحيح شده ۵۹/۲۹ ۵۷/۲۹ ۲۱/۳۰ ۱۹/۲۸ ۱۶۸/۱
      
 درصد الکتوز شير ۸/۴ ۷۶/۴ ۷۹/۴ ۷۱/۴ ۱۶۹/۰
 )کيلوگرم( مقدار الکتوز شير  ۵۵/۱ ۶۰/۱ ۷۴/۱ ۶۱/۱ ۰۷۲/۰

 درصد چربي شير ۴۸/۳ ۲۶/۳ ۷۹/۲ ۸۸/۲ ۲۲۷/۰
 )کيلوگرم( مقدار چربي شير ۱/۱ ۰۳/۱ ۰۴/۱ ۹۸/۰ ۰۸۹/۰

 درصد پروتئين شير ۹۸/۲ ۸۸/۲ ۷۱/۲ ۷۱/۲ ۱۱۸/۰
  )کيلوگرم( مفدار پروتئين شير  ۹۵/۰ ۹۴/۰ ۹۹/۰ ۹۲/۰ ۰۴۵/۰
  درصد مواد جامد بدون چربي شير ۳۹/۸ ۰۹/۸ ۱۰/۸ ۰۱/۸ ۲۸۴/۰
 )کيلوگرم( مفدار مواد جامد بدون چربي شير ۶۹/۲ ۶۸/۲ ۹۸/۲ ۷۳/۲  ۱۲۸/۰
 مد شيردرصد کل مواد جا ۸۷/۱۱ ۵۲/۱۱ ۰۱/۱۱ ۵۷/۱۰  ۴۴۷/۰
 )کيلوگرم( مقدار کل مواد جامد شير شير ۸۳/۳ ۸۳/۳ ۹۸/۳ ۶۹/۳  ۱۹۰/۰

 ميلي ۴۰۰ ميلي گرم موننسين در روز، جيره پايه به همراه ۳۳۵ به ترتيب حاوي، جيره پايه بدون ماده افزودني، جيره پايه به همراه ۴ تا ۱هاي  جيره.۱
  . ميلي ليتر پروپيلن گليکول در روز۴۰۰ ميلي گرم موننسين و ۳۳۵ه به همراه ليتر پروپيلن گليکول در روز، جيره پايه به همرا

 )کيلوگرم(  درصد چربي ۴ شير تصحيح شده بر اساس .۲
 )چربي% ۴شير تصحيح شده بر اساس  (FCM) = ۴/۰×مقدار شير توليدي) + (۱۵×مقدار چربي توليدي (
 )Standard error of mean(خطاي استاندارد ميانگين . ۳
a ، b‐است۰۵/۰ حروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان دهنده اختالف معني دار ميانگين ها در سطح   

  
  ۱ ۴ الي ۱ ميانگين حداقل مربعات فراسنجه هاي خوني و شکمبه اي گاوهاي تغذيه شده با جيره هاي آزمايشي ‐۴جدول

۲SEM   ۴ ۳ ۲ ۱   
۸۵۳/۱ a ۵۶/۵۸ ab ۵۹/۵۶ ab ۱۵/۵۶ b  ۹۲/۵۱ تري لي گرم در دسيليم( وکزگل( 

۱۳۴/۰ a۹۱/۰ ab۵۴/۰ ab ۶۵/۰  b۴۳/۰ تري لينانوگرم در دس(ن يانسول( 

۴۲۵/۱ b ۹۶/۸ ab۶۳/۱۱ ab ۹۷/۱۱ a ۶۷/۱۳ تري لي گرم در دسيليم( دي گلسريتر( 

 )تري ليگرم در دس( ن پالسمايکل پروتئ ۷۷/۷ ۴۵/۷ ۳۰/۷ ۲۵/۷ ۳۱۲/۰

 )تري لي گرم در دسيليم( ميکلس ۵۸/۹ ۲۷/۱۰ ۵۷/۹ ۷۱/۹ ۳۲۳/۰

 )تري لي گرم در دسيليم( فسفر ۷۵/۵ ۰۷/۶ ۰۷/۶ ۳۵/۵ ۳۳۶/۰

۱۲۵/۰ ۹۵/۶ ۸۵/۶ ۷۵/۶ ۶۵/۶ pHع شکمبهي ما 
 ميلي ۴۰۰ ميلي گرم موننسين در روز، جيره پايه به همراه ۳۳۵ به ترتيب حاوي، جيره پايه بدون ماده افزودني، جيره پايه به همراه ۴ تا ۱جيره هاي . ۱

  . ميلي ليتر پروپيلن گليکول در روز۴۰۰ ميلي گرم موننسين و ۳۳۵ليتر پروپيلن گليکول در روز، جيره پايه به همراه به همراه 
 )Standard error of means(خطاي استاندارد ميانگين . ۲

a ، b ‐ است۰۵/۰سطح حروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان دهنده اختالف معني دار ميانگين ها در .  
  



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۳۸

   ي کليريگجهينت

کول يلن گليه پروپي حاضر نشان داد که تغذيهايبررس

ل دوره ير گاوها در اوايد شيتواند موجب بهبود توليم
لن ين و پروپي استفاده توام موننسي شود از طرفيردهيش
ن خون گاوها را ي تواند سطح گلوکز و انسوليکول ميگل

  .بهبود بخشد
  

  يسپاسگزار
ن ي دانشگاه تهران جهت تاميزه معاونت پژوهشاز حو

ن و کارکنان ياز طرح، از مسئولي مورد نيهانهي از هزيبخش
 يه گروه علوم داميشگاه تغذيآزما ،يستگاه پژوهشيا

ه يو کل دانشگاه تهران يعي و منابع طبي کشاورزسيپرد
 نمودند تشکر و ياري را مان پژوهش ي که در انجام ايکسان

    . گردديم يسپاسگزار
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