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Abstract 
 

BACKGROUND: Urea is a non-proteinaceous nitrogen source, often used as a substitute for raw ration protein in 

order to reduce the feeding cost of livestock. 

OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate the effects of substitution of different levels of slow-

release urea with soybean  meal on feed intake, milk production and composition, and blood parameters of lactating 

cows in early lactation. 

METHODS: Twelve Holstein cows were selected at the third birthday, milk production of more than 30 kg per day, and 

from 10 to 100 days after birth, with four diets, the treatments included 0, 23, 0.46 and 0.69  % of slow-release urea was 

replaced by soybean meal. Feed intake was measured daily. The milk sample was taken on the day of the start of the 

experiment and was taken at intervals of 14 days. To measure glucose, urea, cholesterol, triglycerides, high density 

lipoprotein, and low blood levels, were determined  from the start of the test to the end of the test every two weeks. 

RESULTS: Consumption of feed, milk production and composition did not differ from experimental treatments. 

Glucose concentration and blood parameters (cholesterol, high and low density lipoprotein) did not differ between 

experimental treatments, but triglyceride and lipoprotein showed a very low density at zero (P <0.05). 

CONCLUSIONS: The results of this study showed that adding slow-release urea to the level of 0.69% had no negative 

effect on feed consumption, milk production and composition, and blood parameters. 
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مهمقد

امروزه تأمین پروتئین با توجه به نیاز آن در بدن گاوهای شیرده 

ترین یمتق پرتولید، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. پروتئین گران

ود شبخش جیره است و روز به روز بر قیمت منابع پروتئینی افزوده می

خوانی ندارد. بنابراین قیمت شیر همکه این افزایش با روند افزایش 

یکی از راهکارهای کاهش هزینه خوراک کاهش سهم پروتئین جیره 

است. امروزه برای دستیابی به مصرف ماده خشک و تولید شیر بیشینه 

شود. از مضرات تغذیه سطوح میهای با پروتئین باال استفاده از جیره

ر ان به تأثیر منفی آن بتوباالی پروتئین در جیره گاوهای شیرده می

رروی انرژی برای دفع نیتروژن اضافی، افزایش دفع نیتروژن به هد

محیط و آثار زیست محیطی، کاهش عملکرد تولیدی و تولیدمثلی، 

افزایش سطح اوره خون و کاهش کیفیت پروتئین شیر، سالمت 

های خوراک دام حیوان، افزایش فشار متابولیک بر دام، افزایش هزینه

 Non Protein. اوره یک منبع نیتروژن غیر پروتئینی)(2)اره نمود اش

Nitrogen است که اغلب بعنوان جایگزینی با پروتئین خام جیره )

. اوره در (8)گیرد برای کاهش هزینه تغذیه دام مورد استفاده قرار می

ر شود و در حضوآز به سرعت به آمونیاک تجزیه میشکمبه توسط اوره

 تحقیقات دامپزشکیمجله 
 1398 ،4 شماره ،74دوره 
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رد ین میکروبی موپروتئها برای ساخت ا توسط میکروبهکربوهیدرات

. با توجه به سرعت باالی تجزیه اوره در (5)گیرد استفاده قرار می

شکمبه، اگر همزمانی بین آزاد شدن آمونیاک و کربوهیدرات قابل 

درصد از نیتروژن  40دسترس در شکمبه وجود نداشته باشد، تقریبًا 

 اوگ در ایجیره نیتروژن از استفاده وریبهره کلی، طوربه .شودتلف می

 تولید که برای (32) درصد است 7/7طبیعی تولید شرایط تحت

 استفاده دلیلبه و (4)است  ناکارآمد پروتئینی نسبتاً هایفرآورده

 حدی تا است ممکن نشخوارکنندگان، هایخوراک در آن گسترده

 از هکم استفاد وریبهره .باشد گاو نیتروژن در پایین وریبهره مسئول

 توسط شکمبه در 3NHآن به  سریع هیدرولیز دلیلبه ایجیره اوره

ها است باکتری توسط استفاده آن از باالتر با نرخی میکروبی هایآنزیم

 دفع اوره آن از پس و آمونیاک جذب و شکمبه تجمع در به که منجر

 . (15)شود می ادرار در

 رایج منبع یک عنوانبه Soybean meal (SBM)سویا  کنجاله

تمام  قیمت آن، قیمت افزایش شود که بامی پروتئین گیاهی استفاده

 اوره از استفاده بنابراین، یابد.تولید افزایش می شده جیره و هزینه

یرهج ارزان در منبع نیتروژن غیرپروتئینی و جایگزین یک عنوانبه

 از استفاده دبهبو برای راهکار یک .(36)است  نشخوارکنندگان های

 و منابع انرژی تخمیر سازیهمزمان نشخوارکنندگان، توسط اوره

 تاس شکمبه در پروتئین و کنترل غلظت آمونیاک قابل دسترس

منابع آهسته  برای بهبود استفاده از آمونیاک آزاد شده از اوره، (.19)

 رهش برای ارتقاء دسترسی مداوم به نیتروژن آمونیاکی دربلند مدت

آهسته  انتشار به رسیدن برای . هنوز تالش(31)اند دهطراحی ش

کربوهیدرات هضم آمونیاک با سازی انتشارو همزمان اوره از آمونیاک

 اوره با انتشار کنترل شده هایفرآورده (.28)ها در حال انجام است 

Controlled release urea (CRU) نیتروژن  انتشار کاهش اهداف با

 و خوشخوراکی بهبود مسمومیت، به تالاب خطر کاهش آمونیاکی،

 اندتهیاف توسعه شیری گاوهای در نیتروژن از استفاده وریبهره افزایش

 غلظت کاهش سبب و افزایش را فرآوری هایهزینه اوره . پوشش(20)

. تفاوتی در مصرف ماده (20)شود اوره می با مقایسه در نیتروژن

ش داده شده و یا منابع های با استفاده از اوره پوشخشک درپژوهش

. به هر حال، افزایش در ماده (15)اوره کلسیم گزارش نشده است 

خشک مصرفی در تغذیه گاو با علف خشک با کیفیت پایین را زمانی 

که مکمل آهسته رهش با پلیمرهای پوشیده شده منبع اوره خورانده 

دار در مقابل تغذیه اوره آهسته رهش پوشش .(29)شد، گزارش شد 

سیلویی  با پلیمر با جیره دارای ذرت  Slow release urea (SRU)دهش

داری بر مصرف ماده خشک یا قابلیت به گاوهای شیری تأثیر معنی

 جایگزین SRUدر روز  گرم 114تغذیه  (.11)هضم جیره  نداشت 

SBM شیری تجاری هایگله در علوفه درصد 50 هایی باجیره در 

 با در حالی که اوره (.18)شد  شیر تولید ویسکانسین سبب افزایش

 درصد6/27 شامل علوفه درصد 50 های باجیره در پلیمری پوشش

یونجه  درصد 8/6 و لگومینه، -گراسه هیالژ درصد7/15 ذرت سیلویی،

منجر  اوره با پروتئین خام درصد18 های بابا جیره مقایسه در خشک

درصد  61/0 سطح در SRUافزودن  (.11) به کاهش تولید شیر شد

شیر  تولید اما را کاهش، خوراک جیره گاو شیری مصرف ماده خشک

 SRU خوراک شد. اگرچه بهبود بازده به ، و منجر(13)داد  را افزایش

روتئین پ درصد در افزایش به بلکه منجر دهد،نمی افزایش شیر را تولید

 . از(36)شود اوره می در مقایسه با شیر ایاوره کاهش نیتروژن و شیر

  Milk Urea Nitrogen (MUN)شیر ایاوره نیتروژن طرفی، غلظت

 لظتغ گاو شیرده استفاده شده، در پروتئین متابولیسم بر نظارت برای

 .است گاوها مثل تولید و تغذیه وضعیت از خوب یک برآورد خون اوره

 شاخص تغذیه، همبستگی عنوان به MUN استفاده مبنای و اساس

  Blood Urea Nitrogenخون اوره وژننیتر و MUNبین  باالیی

(BUN)، (.24)آلی است  هایبافت در اوره انتشار آزاد به توجه با 

است  روزهر  درادرار  N خوبی برای دفع ینیب یشپ یک BUNغلظت 

(22) . 

در ایران و سواالت متعدد  SBMبا توجه به تغییرات قیمت 

در  SBM تولیدکنندگان در مورد سطح عملکردی بهینه اقتصادی

 SBMرسد بررسی اثر جایگزینی اوره آهسته رهش با جیره، به نظر می

بر عملکرد تولید گاو شیری در اوایل دوره شیردهی بتواند در جهت 

گیری مدیریت تغذیه و اقتصاد تولید )با توجه به هزینهبهبود تصمیم

های باالی خوراک( موثر و مفید واقع شود. لذا هدف از پژوهش حاضر 

در جیره بر  SBMبه جای  SRUسی اثر جایگزینی سطوح مختلف برر

عملکرد کمی و کیفی گاوهای شیری هلشتاین و تعیین سطح مناسب 

 آن در اوایل دوره شیردهی بود.

 کارروشمواد و 

این پژوهش در دانشگاه علمی کاربردی رسول اکرم )ص( 

تا  94دامغان وابسته جهاد کشاورزی به مدت سه ماه از بهمن سال 

رأس گاو  12در یک دوره سه ماهه انجام شد. از  95فروردین 

 30هلشتاین با نوبت زایش سوم با میانگین تولید شیر بیش از 

در قالب طرح کامالً  10±3کیلوگرم در روز و روزهای شیردهی

تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در هر تیمار استفاده شد. گاوها با 

های رهش و در جایگاهتفاوت اوره آهستهچهار نوع جیره با سطوح م

 5طوری که باقیمانده خوراک به میزان انفرادی در حد اشتها به

( محدود شده بود، تغذیه شدند. fed-asدرصد وزنی )براساس 
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درصد اوره آهسته 69/0و  46/0، 23/0تیمارهای آزمایشی شامل صفر، 

ت ن و با نسبها هم پروتئیرهش جایگزین کنجاله سویا بودند. جیره

و با نرم افزار جیره نویسی  32/56به  68/43علوفه به کنسانتره 

CNCPS V5.1  تنطیم شدند و مقدار مواد مغدی به دست آمده بر

(. گاوها در 1های نرم افزار جیره نویسی بود )جدول اساس داده

های انفرادی که به آب و سنگ نمک دسترسی آزاد داشتند در جایگاه

تغذیه شدند. شیردوشی در  19و 13، 7وز در ساعات سه وعده در ر

گیری ماده خشک، شد. برای اندازهانجام  18و  6دو وعده در ساعات 

گراد در آون درجه سانتی 55ساعت در دمای  48ها به مدت نمونه

قرار گرفتند. خونگیری هر دو هفته یکبار از سیاهرگ دمی در قبل و 

های خأل حاوی اسید اتیلن اتیل هدهی با لولسه ساعت پس از خوراک

( برای جلوگیری از لخته شدن خون جمع آوری EDTAتترا استیک )

ساعت به آزمایشگاه انتقال داده  2ها در زمان کمتر از شد و سپس لوله

دور به  3000شدند و با دستگاه سانتریفیوژ )ایران خودساز  با دور 

 شدند و پالسمای دقیقه برای جداسازی پالسما سانتریفیژ 15مدت 

گیری های در بسته ریخته شدند تا زمان اندازهجدا شده در تیوپ

داری شدند. گراد نگهدرجه سانتی -20های خونی در برودت متابولیت

ا چگالی باال های بگلیسرید، لیپوپروتئینغلظت گلوکز، کلسترول، تری

پارس  رکتهای شای خون با کیتو پایین و بسیار پایین، نیتروژن اوره

گیری ، ساخت ایتالیا( اندازهBT 1500آزمون با دستگاه اتوآناالیزر )

روز از روز شروع  14شدند. نمونه شیر برای تعیین ترکیبات در فواصل 

ن، گیری درصد چربی، پروتئیآزمایش گرفته شد و بالفاصله برای اندازه

، شرکت EKOMILK TOTAL (BQCشیر با دستگاه  SNFالکتوز و 

 اطلس پژوه ساخت بلغارستان( انتقال داده شد. کارن

تجزیه آماری به دست آمده در قالب طرح کامال تصادفی شامل 

چهار تیمار)جیره خوراکی( با سه تکرار در هر تیمار)سه راس گاو برای 

( صورت ,SAS 9.1هر جیره خوراکی( با استفاده از نرم افزار آماری )

ای دانکن در سطح ن چند دامنهگرفت. برای مقایسه تیمارها از آزمو

مدل آماری این طرح به این داری پنج درصد استفاده گردید. معنی

 ترتیب است:

Yij=μ+Ti+εij 

 ،iو تیمار  j، از تکرار k ی: مشاهده شمارهijYل که در این مدطوری به

µمیانگین جامعه : 

iTتیمارها : اثر 

 : خطای آزمایشی است.ijεو

 یجانت

ر افزودن اوره آهسته رهش بر مصرف اث: مصرف خوراک

خوراک، مصرف الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین خام، ماده 

آمده است. در این آزمایش تیمار یک بیشترین  2آلی در جدول 

مصرف خوراک و تیمار چهار کمترین مقدار مصرف خوراک را داشت 

اهده داری در بین تیمارها برای مصرف خوراک مشولی تفاوت معنی

درصد مصرف  69/0های تغذیه شده در سطح نشده است. دام

خوراک کمتری نسبت به بقیه تیمارها داشتند.در پژوهش انجام شده 

با جایگزینی اوره آهسته  2015و همکاران در سال  Santiagoتوسط 

درصد اوره آهسته رهش  9/5رهش به جای کنجاله سویا و افزودن 

جاله سویا مصرف خوراک در گاوهای در تیمار چهار و صفر درصد کن

و همکاران در سال  Neal. (30)داری نداشت دورگ تفاوت معنی

درصد،  49/0های شامل اوره آهسته رهش در با جیره 2014

درصد و مخلوط اوره  15/1پروتئین مشتق شده از مخمر در سطح 

 15/1درصد و پروتئین مشتق شده از مخمر  49/0آهسته رهش 

را تغذیه کردند و جیره حاوی اوره آهسته رهش گاوهای شیری 

Mahr-داری بر مصرف خوراک گاوهای شیری نداشت. تفاوت معنی

Nisa-un  های شامل اوره در سطح با جیره 2008و همکاران در سال

متوسط، و اوره  RUPو با  90/0باال، اوره در سطح  RUPو با  36/0

وی در اوایل شیردهی کم بوفالوهای نیلی را RUPو با  52/3در سطح 

 1با کمترین سطح مصرف خوراک و تیمار  3را تغذیه کردند، تیمار 

با بیشترین سطح مصرف خوراک، تفاوت معنی داری در مصرف 

با  2015و همکاران در سال  Calomeniخوراک مشاهده شد. 

درصد ، اوره آهست رهش  99/0جیرهایی شامل اوره در سطح  

درصد و اوره آهسته  99/0ی در سطح محتوای چند نوع ماده معدن

درصد، گاوهای شیری را  99/0در سطح  fed-Asرهش به صورت 

تغذیه کردند و تفاوت معنی داری در مصرف خوراک مشاهده نشد. 

Khan  هایی شامل جیره پایه به با جیره 2015و همکاران در سال

ه را ب Optigenدرصد  1درصد اوره و جیره پایه به همراه  1همراه 

درصد  1بوفالوهای نیلی راوی تغذیه کردند و جیره حاوی  گوساله

داری در تفاوت معنی Optigenدرصد  1های شاهد و اوره با جیره

 مصرف خوراک داشت. 

داری با افزودن اوره آهسته رهش بر ضریب تبدیل اثر معنی

با افزودن  2015وهمکاران در سال  Santiagoخوراک مشاهده نشد. 

درصد هیچ تفاوت  9/5، 9/3، 2ته رهش در سطوح مختلف اوره آهس

داری بر ضریب تبدیل گاوهای شیری دورگ مشاهده نکردند. معنی

دار نبود که معنیدرصد بازده خوراک  69/0همچنین در سطح 
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و  Khan، 2006و همکاران در سال  Golombeskiمخالف با نتایج 

این بهبود به دلیل از لحاظ معنی داری بود.  2015همکاران در سال 

کاهش مصرف ماده خشک گاوها بود و هیچ افت تولیدی برای 

. جایگزینی اوره آهسته (13)گاوهای تغذیه شده با اوره وجود نداشت 

درصد از پروتئین فرعی سویا در بازدهی گاوهای شیری،  70رهش با 

گزارش  2014و همکاران در سال  Neal. (12)تفاوتی مشاهده نشد 

امی که اوره آهسته رهش در جیره جایگزین شده بود در کردند هنگ

مقایسه با جیره کنترل سویا و کانوال بازدهی گاوهای شیری بیشتر 

، مصرف ماده خشک 2014و همکاران در سال   Nealشد. در مطالعه

کاهش یافت اما با افزایش در تولید شیر به دلیل مصرف مکمل اوره 

 .(26)گاوهای شیری شد آهسته رهش منجر به بهبود بازدهی 

اثر افزودن اوره آهسته رهش بر های خونی: فراسنجه

داری با آورده شده است. اثر معنی 3های  خونی در جدول فراسنجه

افزودن اوره آهسته رهش بر مقدار گلوکز خون مشاهده نشد. در 

اثر  2015و همکاران در سال   Khanپژوهش انجام شده توسط

اوره آهسته رهش بر مقدار اوره خون مشاهده داری با افزودن معنی

 1با افزودن  2015و همکاران در سال  Khan. در مطالعه (21)نشد 

به تیمارهای آزمایشی تفاوت  Optigenدرصد  1درصد اوره و 

بوفالوهای نیلی راوی مشاهده  داری بر مقدار اوره خون گوسالهمعنی

ا افزودن اوره در ب 2008و همکاران در سال  Nisa-un-Mahrنشد. 

مقدار اوره خون بوفالوهای نیلی راوی شیرده  RUPسطوح مختلف 

با  1داری مشاهده شد و تیمار در اوایل شیردهی تفاوت معنی

،کمترین اوره خون و  RUPکمترین درصد اوره و بیشترین مقدار 

بیشترین  RUPتیمار سه با بیشترین درصد اوره و کمترین مقدار 

با  2005و همکاران در سال  Dhaliرا داشت و مقدار اوره خون 

درصد اوره تفاوت  4تیمارهای آزمایشی اوره و کاه غنی سازی شده با 

درصد  1معنی داری تیمار اوره و دو تیمار دیگر مشاهده شد و تیمار 

ا هاوره بیشترین مقدار اوره خون را داشت. در پژوهش دیگر که جیره

اورتان و کنجاله سویا داده شده با پلیای، اوره پوشش شامل اوره دانه

ای، دارای بیشترین اوره خون بود و بودند، تیمار حاوی اوره دانه

 . (36)داری با دو تیمار دیگر داشت تفاوت معنی

داری بر مقدار کلسترول با افزودن اوره آهسته رهش تفاوت معنی

ا ون بگلیسیرید خداری بر مقدار تریخون مشاهده نشد. تفاوت معنی

معنیتفاوت  2و  1افزودن اوره آهسته رهش مشاهده شد. بین تیمار 

 دار بود. داری مشاهده نشد ولی بین بقیه تیمارها تفاوت معنی

داری بر مقدار با افزودن اوره آهسته رهش تفاوت معنی

لیپوپروتئین با چگالی باال مشاهده نشد. همچنین با افزودن اوره 

اری بر مقدار لیپوپروتئین با چگالی پایین دآهسته رهش تفاوت معنی

داری بر مقدار مشاهده نشد. با افزودن اوره آهسته رهش تفاوت معنی

 لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین مشاهده شد.

حاظ داری از لبین تیمارها تفاوت معنیتولید و ترکیبات شیر: 

 4یمار تتولید شیر و ترکیبات آن وجود نداشت. تیمار یک کمترین و 

و  Neal(. موافق با نتایج 5بیشترین مقدار تولید شیر را داشتند )جدول 

 Xin، 2011و همکاران در سال  Cherdthong، 2014همکاران در سال 

 2006و همکاران در سال  Golombeskiو  2010و همکاران در سال  

 ار نبود.دبا افزایش اوره آهسته رهش تولید شیر افزایش یافت ولی معنی

 Inostroza، 2015و همکاران در سال  Calomeniهای یافتهاین نتایج با 

 2008و همکاران در سال  Nisa-un-Mahr، 2010و همکاران در سال 

داری بین تیمارهای معنیکه تفاوت  2005و همکاران در سال  Dhaliو 

رهش گزارش شد، همخوانی آزمایشی هنگام استفاده از اوره آهسته

گزارش کردند با افزودن  2014و همکاران در سال  mNadee نداشت.

به جیره بوفالو در هشت هفته اول شیردهی تولید  Optigenیک درصد 

 . (25)شیر به طور معنی دار افزایش یافت 

داری در درصد الکتوز شیر در بین تیمارها تفاوت معنی

نشان داد  با  2014و همکاران در سال  Nealمشاهده نشد. نتایج 

ودن اوره آهسته رهش به جیره گاوهای شیری درصد الکتوز شیر افز

داری نداشت. هنگام استفاده از اوره با سطوح مختلف تفاوت معنی

RUP  در بوفالوهای نیلی راوی در اوایل شیردهی تیمار سه با

کمترین درصد الکتوز   RUPترین درصد باالترین درصد اوره و پایین

معنیچربی در بین تیمارها تفاوت  . درصد(23) شیر را نشان داد

به  49/0با افزودن  2014و همکاران در سال  Neal نداشتند.داری 

داری در درصد چربی شیر مشاهده جیره گاوهای شیری تفاوت معنی

 7/6با افزودن  2011همکاران در سال  و Cherdthongنکردند. 

لوط درصد مخ 7/6درصد مخلوط اوره کلسیم کلرید به تیمار دو و 

اوره کلسیم سولفات به تیمار سه در جیره گاوهای شیری با تیمار 

و  Xinداری نداشتند. درصد اوره افزودند تفاوت معنی 4شاهد که 

درصد اوره پوشش داده شده  7/1با افزودن  2010همکاران در سال 

درصد اوره و  6/1اورتان در مقابل تیمارهای دیگر که شامل با پلی

تند. داری نداشن سویا ایزوله شده، بود تفاوت معنیدرصد پروتئی 5/4

Nadeem  درصد  1با افزودن  2014و همکاران در سالOptigen  به

داری در درصد چربی جیره بوفالوهای شیری نیلی راوی تفاوت معنی

با مصرف  2010و همکاران در سال  Inostrozaشیر مشاهده نکردند. 

-س گاو شیرده تفاوت معنیدر روز برای هر رأ Optigenگرم  114

و  Nisa-un-Mahrداری در درصد چربی شیر مشاهده نکردند. 
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تفاوت  RUPبا افزودن اوره در سطوح مختلف  2008همکاران در سال 

داری در درصد چربی شیری بوفالوهای نیلی راوی مشاهده معنی

همکاران در سال   و Golombeskiدر مطالعه انجام شده توسط نکردند. 

افزودن اوره آهسته رهش به جیره حاوی قند قابل تخمیر  2006

ای که قند غیرقابل تخمیر داشت درصد چربی شیر نسبت به جیره

  دار نبود که مطابق با نتایج ما است.بیشتر شد ولی معنی

 ت.داری نداشدرصد پروتئین شیر در بین تیمارها تفاوت معنی

 Neal  درصد  49/0با افزودن  2014و همکاران در سالOptigen 

داری در درصد پروتئین شیر به جیره گاوهای شیری تفاوت معنی

با تیمارهای  2005و همکاران در سال  Dhaliمشاهده نکردند. 

درصد اوره و کاه  تیمار شده با اوره به جیره گاوهای شیری  1شاهد، 

 داری نداشت.درصد پروتئین شیر تفاوت معنی  Fries-Karanدورگ 

Nadim درصد اوره به تیمار  1با افزودن  2014مکاران در سال  و ه

جیره بوفالوهای شیری  3به تیمار  Optigenدرصد  1و افزودن  2

Mahr-. داری نداشتنیلی راوی درصد پروتئین شیر تفاوت معنی

Nisa-un  درصد اوره با  36/0با افزودن  2008وهمکاران در سال

RUP  درصد و  9/0 با اوره 2، تیمار 1باال به تیمارRUP  ،متوسط

کم ،درصد پروتئین شیر در  RUP ودرصد اوره  52/3با  3تیمار 

 1کمتر از بقیه تیمارها بود و اختالف معنی داری با تیمار  3تیمار 

با بیشترین درصد پروتئین داشت. مقدار پروتئین شیر در سطح 

و   Inostrozaبیشترین مقدار را داشت که موافق با نتایج   69/0

و همکاران در  Calomeni و مخالف با نتایج 2010همکاران در سال 

های حاوی بود. با افزودن اوره آهسته رهش به جیره 2015سال 

ذرت پولکی شده با بخار و ذرت با رطوبت باال بازده خوراک نسبت 

به تیمارهایی بدون اوره آهسته رهش بهبود نیافت.

ی جیره های آزمایشی با سطوح مختلف جایگزینی اوره آهسته رهش با کنجاله سویا در تغذیه گاوهای شیرده در اوایل شیردهی اقالم خوراکی و ترکیبات شیمیای .1جدول

 .های نرم افزار جیره نویسیبر اساس داده
 4 3 2 1 موارد

     خشک( ی)درصد از مادهماده خوراکی

 52/25 52/25 52/25 52/25 سیالژ ذرت

 16/18 16/18 16/18 16/18 یونجه متوسط

 80/17 99/16 19/16 38/15 جو آسیاب شده

 8/17 19/16 19/16 38/15 ذرت آسیاب شده

 84/1 84/1 84/1 84/1 تفاله چغندر قند

 52/5 52/5 52/5 52/5 سبوس گندم

 90/6 74/8 57/10 41/12 کنجاله سویا

 60/4 60/4 60/4 60/4 کنجاله تخم پنبه

 69/0 46/0 23/0 00/0 1اوره آهسته رهش

 21/0 21/0 21/0 21/0 نمک

 48/0 48/0 48/0 48/0 سنگ آهک

 50/0 50/0 50/0 50/0 2مکمل معدنی و ویتامینه

     ترکیبات شیمیایی

 60 60 60 60 ماده خشک )درصد(

 8/15 8/15 8/15 8/15 پروتئین خام)درصد(

 10/97 03/97 99/96 92/96 ماده آلی)درصد(

 30/34 30/34 30/34 30/34 در شوینده خنثی )درصد(الیاف نامحلول 

 91/17 01/18 11/18 21/18 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد(

 90/42 50/42 00/42 50/41 کربوهیدرات غیر الیافی )درصد(

 90/2 97/2 01/3 08/3 خاکستر خام )درصد(

 10/3 10/3 10/3 10/3 چربی خام )درصد(

 61/1 60/1 60/1 59/1 (kcal/kg) انرژی خالص شیردهی
 

بینواحد  1800المللی ویتامین دی، واحد بین 100000المللی ویتامین آ، هزار واحد بین 400000از مکمل معدنی و ویتامینه حاوی  کیلوگرمهر -2        شایاشرکت دانش بهاور -1

سلنیم،   گرممیلی 20منگنز،   گرممیلی 5000ید،   گرممیلی 100مس،  گرممیلی 300کبالت،  گرممیلی 100منیزیم،   گرم 30فسفر،   گرم 90کلسیم، گرم 180ویتامین ای،المللی 

 روی بود.  گرممیلی 3000آهن،   گرممیلی 4000
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تلف جایگزینی اوره وزن بدن، مصرف ماده خشک و مواد مغذی در گاوهای شیرده در اوایل شیردهی تغذیه شده با جیره های آزمایشی با سطوح مخ. 2جدول 

 .آهسته رهش با کنجاله سویا

 SEM داریسطح احتمال معنی 4 3 2 1 

   00/517 00/533 00/510 00/533 وزن بدن

 867/0 8657/0 29/22 95/22 54/22 21/24 مصرف ماده خشک

 840/0 8657/0 61/21 24/22 86/21 46/23 مصرف ماده آلی

 297/0 8657/0 64/7 82/7 73/7 30/8 مصرف الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 373/0 7770/0 79/9 55/10 48/9 79/9 کربوهیدرات غیر الیافی

 140/0 8093/0 28/3 62/3 56/3 82/3 مصرف پروتئین خام

 020/0 5100/0 63/0 70/0 69/0 72/0 1ضریب تبدیل خوراک
 

 .ماده خشک مصرفی برای تولید یک کیلو شیر-1

 

در گاوهای شیرده در اوایل شیردهی تغذیه شده با جیره های آزمایشی با در قبل و سه ساعت بعد تغذیه  (گرم/دسی لیترمیلی)خونی  فراسنجه های. 3جدول 

 .سطوح مختلف جایگزینی اوره آهسته رهش با کنجاله سویا

 SEM داریسطح احتمال معنی 4 3 2 1 

       قبل از مصرف خوراک وعده صبح

 698/0 1860/0 89/70 17/75 75 22/74 گلوکز

 503/0 3326/0 30/16 97/15 71/13 11/15 اوره

 709/10 4262/0 151 39/196 56/156 50/151 کلسترول

 c11/93 c67/93 a06/101 b11/97 0007/0 439/0 گلیسیریدتری

 761/3 3479/0 14/88 47/104 98/87 57/86 لیپو پروتئین با چگالی باال

 011/6 3653/0 67/65 93 44/71 50/64 لیپو پروتئین با چگالی پایین

 c62/18 c73/18 a21/20 b42/19 0007/0 088/0 پروتئین با چگالی بسیار پایینلیپو

       دهیسه ساعت پس از خوراک

 018/1 4641/0 00/70 44/68 00/73 33/72 گلوکز

 495/0 0791/0 17/18 89/17 15 85/14 اوره

 064/6 2370/0 78/133 00/169 11/143 11/137 سترولکل

 396/1 9869/0 44/94 06/94 22/93 33/93 گلیسیریدتری

 5/2 4771/0 56/60 83/69 78/60 67/59 لیپو پروتئین با چگالی باال

 475/3 2589/0 00/58 94/77 22/62 67/57 لیپو پروتئین با چگالی پایین

 280/0 9869/0 89/18 81/18 64/18 67/18 نپاییپروتئین با چگالی بسیار لیپو
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 .اکنجاله سوی تولید شیر و ترکیبات آن در گاوهای شیرده در اوایل شیردهی تغذیه شده با جیره های آزمایشی با سطوح مختلف جایگزینی اوره آهسته رهش با. 4جدول

 SEM داریسطح احتمال معنی 4 3 2 1 

 226/1 8790/0 14/35 29/33 37/32 46/33 (کیلوگرم/روزتولید شیر)

 4تولبدشیر اصالح شده با چربی

 (کیلوگرم/روز)1درصد
66/27 38/26 61/31 59/32 4982/0 6170/1 

 041/0 4457/0 58/1 44/1 46/1 38/1 2بازده خوراک

 193/0 2613/0 52/3 68/3 71/2 81/2 درصد چربی شیر

 081/0 3747/0 24/1 22/1 90/0 95/0 (کیلوگرم/روزتولید چربی شیر)

 031/0 6223/0 28/3 23/3 16/3 21/3 درصد پروتئین شیر

 038/0 7125/0 15/1 07/1 03/1 08/1 (کیلوگرم/روزتولید پروتئین شیر)

 093/0 7/0 01/9 78/8 66/8 71/8 درصد مواد جامد غیرچربی

 102/0 6628/0 16/3 91/2 81/2 91/2 (کیلوگرم/روزمقدار مواد جامد غیرچربی)

 337/0 7253/0 88/31 79/30 18/31 27/31 3چگالی شیر

 054/0 4351/0 97/4 76/4 73/4 79/4 درصد الکتوز شیر

 056/0 5937/0 74/1 58/1 53/1 60/1 مقدار الکتوز
 

1-)=0.4 Milk Yeld (kg) + 15 (Fat Yeld (kg) %FCM(4)             2- مقدار شیر تولیدی به ازای مصرف یکkg 3-3               راکخوcm /g 

 

 بحث

خوراکی جیره گاوهای شیرده سطوح باالتر اوره در جیره خوش

 در اوره افزودن با مصرف . کاهش(10)دهد را تحت تأثیر قرار می

 هایساز وکار یا و آن تلخ طعم دلیل به است ممکن جیره

خون  و شکمبه آمونیاک در افزایش غلظت جمله فیزیولوژیک، از

 ماده خشک درکیلوگرم گرم 20 از بیش اوره . سطوح(14 ،35) باشد

اوره  تیمار در DMI برای کاهش دلیلی است داشتن، ممکن درجیره

. هرچند این کاهش مصرف خوراک به خاطر طعم تلخی (29)باشد 

. ساز و کار کاهش مصرف (17)شود است که با افزودن اوره ایجاد می

میهنگامی که اوره تغذیه خوراک هنوز به خوبی مشخص نیست. 

ود. شازحد در شکمبه استفاده نشده و دفع می، نیتروژن بیششود

اوره آهسته رهش و سایر ترکیبات مشابه برای رسیدن به نرخ کندتر 

دهند تا نیتروژن به صورت انتشار نیتروژن در شکمبه و اجازه می

کارآمدتر در شکمبه استفاده شود و همچنین از سمیت آمونیاک 

 در جیره 2010در سال در سال  Kertz. (13)کنند جلوگیری می

گاوهای شیری، اوره را بیشتر از یک درصد به جیره افزود بدون این 

که هیچ اثر منفی روی مصرف خوراک داشته باشد. در این آزمایش 

درصد کاهش یافت که مشابه با  69/0مصرف خوراک در سطح 

که اوره آهسته  2014ال و همکاران در سال در س Nealگزارش 

درصد استفاده کردند و مصرف خوراک  49/0رهش را در سطح 

گزارش کرد هنگامی  2000در سال در سال  Allenدار نبود. معنی

ای نشاسته به عنوان درصدی از ماده خشک که تجزیه شکمبه

یابد و افزایش یابد، مصرف ماده خشک گاوهای شیری کاهش می

است شامل اثرات هایپرتونیکی در شکمبه مکانیسم خاص آن ممکن 

و جذب پروپیونات در کبد باشد که کاهش مصرف خوراک در تیمار 

ذیری پتواند به دلیل افزایش درصد نشاسته و افزایش تجزیهچهار می

 هاینشاسته آن باشد. ممکن است تفاوت در زمان جذب متابولیت

گرفتن  ختیار قرارسوختی یا تغییر در تفاوت اسمواللیته شکمبه، در ا

های سوختی در خون، و یا تفاوت در آستانه پاسخ حیوانات متابولیت

 .(1)و جیره باشد 

در  RDPای خون به دلیل افزایش سطح افزایش نیتروژن اوره

ای خون با . افزایش نیتروژن اوره(23) های حاوی اوره استجیره

نیتروژن را،شاید بتوان آن را با افزایش جذب  RDPافزایش سطح 

آمونیاکی شکمبه بیان کرد، در نتیجه مقادیر بیشتری از نیتروژن 

. با توجه (23)شود زدایی میای سمآمونیاکی به شکل نیتروژن اوره

هرچه حیوان اوره  2005 سالو همکاران  در  Dhaliهای به گزارش

هم  شود وای شیر بیشتر میبیشتری مصرف کند هم نیتروژن اوره

ای خون که با نتایج ما همخوانی دارد که مطابق با نیتروژن اوره
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 و 1993و همکاران در سال در سال  Broderickهای یافته

Whitaker   (. اگر 3،34) است 1995و همکاران در سال در سال

ژن در نتیجه نیتروغلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه کاهش یابد ،

ای خون ارتباظ اورهیابد. غلظت نیتروژن ای خون هم کاهش میاوره

. عالوه بر (33)باالیی با غلظت آمونیاک تولید شده در شکمبه دارد 

تواند اتالف نیتروژن در نتیجه ای خون میاین غلظت نیتروزن اوره

ای خون یا شیر . نیتروژن اوره(36)تخمیر در شکمبه را منعکس کند 

ر ژن دوری استفاده از نیتروشاخص مناسبی از کیفیت جیره و بهره

ای شیر ،تعادل بین غلظت نیتروژن اوره .گاوهای شیری شیرده است

انرژی و نیتروژن در شکمبه و همچنین متابولیسم در کبد بوسیله 

. بیشتر پروتئین میکروبی و (36)دهد اسیدهای آمینه را نشان می

ه و های آمینپروتئین قابل تجزیه در شکمبه در روده کوچک به اسید

شوند و سپس برای سنتز پروتئین شکسته می پپتیدهای کوچک

-یای که مگیرند. اسیدهای آمینهها و شیر مورد استفاده قرار میبافت

شوند سپس آمونیاک در ماند برای تولید انرژی و آمونیاک دآمینه می

. غلظت (36)شود می MUNو  BUNکبد به اوره تبدیل شده، و منبع 

MUN (16)ای باشد خمیر شکمبهتواند منعکس کننده اتالف تمی. 

زایش تواند به دلیل افافزایش تولید شیر و راندمان تولید شیر می

های غیرساختمانی با کاهش سهم پروتئین خام جیره کربوهیدرات

هنگام جایگزینی با اوره یا اوره آهسته رهش و فراهمی آهسته آمونیاک 

تولید  ندمانهای شکمبه سبب افزایش راکه با افزایش فعالیت میکروب

 . (7 ،36)شود، باشدشیر می

رود نسبت بوتیرات این افزایش درصد چربی شیر احتمال می

در شکمبه افزایش یافته است. بوتیرات در اپیتلیوم شکمبه به 

BHBA ای برای شود و متعاقباً به عنوان پیش مادهمتابولیزه می

 .(27)گیرد سنتز اسید چرب در شیر مورد استفاده قرار می

که ممکن  RUPافزایش پروتئین شیر به دلیل افزایش مصرف 

است اسیدهای آمینه محدود کننده یا کل اسیدهای آمینه را در 

. افزایش در مقدار پروتئین جیره (23)های پستانی را تامین کند سلول

ممکن  -2بخاطر تفاوت در مصرف ماده خشک و -1دو جنبه دارد: 

 .(36)پروتئین میکروبی در شکمبه باشد است به خاطر ارتباط با تولید 

در این پژوهش اثر افزودن اوره آهسته نهایی: نتیجه گیری

رهش بر دوازده رأس گاو شیری اوایل زایش صورت گرفت که نتایج 

ها هیچ درصد اوره آهسته رهش به جیره دام 69/0نشان دادند افزودن 

 ا نداشت وهاثر سویی بر تولید شیر، ترکیبات شیر و سالمت دام

شود سطوح باالتر را به جیره اضافه کرد تا مورد آزمایش پیشنهاد می

قرار گیرد. همچنین اوره آهسته رهش همانند کنجاله سویا عمل کرد 

 و هزینه جیره بهبود یافت و هزینه متابولیسمی کاهش یافت.

 سپاسگزاری

بدین وسیله از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 

کاربردی رسول اکرم )ص( دانش بهاور شایا، دانشگاه علمی شرکت

دامغان و تعاونی دامداران دامغان به جهت  حمایت های مالی و 

رضا اردکانی به خاطر مساعدت در اجرای پژوهش همچنین از آقای علی

در گاوداری شخصی و نهایتاً از مهندس مهدی مطواعی به خاطر کمک 

 .تقدیر و تشکر به عمل می آید در مراحل اجرایی پژوهش کمال

 تعارض منافع

 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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