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 آغوز شیر،کیفیت تولید بر زئولیت دارایانتظار زایش  های جیره تأثیر

 مشکالت پیرامون زایمان در گاو نژاد هلشتاین و
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 6046ماه  اردیبهشت 26 پذیرش:             6044ماه بهمن 64دریافت: 

س گیاو  أر 14 تولیید مللیی تایداد   صیفات  و  شییر، کیفییت آغیوز    بر تولیددر زمان انتظار زایمان های دارای زئولیت  جیره ی اثر تغذیه      

( 6هیا شیام :    جییره  .بررسی گردیید  (CRD) تصادفی کامالَطرح آماری در قالب ( رأس 24هر گروه آزمایشی ) گروه 3در  هلشتاین آبستن

کلسییم  سیح   درصید زئولییت بودنید.     7/6پاییه +   ی ( جیره3درصد زئولیت و  57/4پایه +  ی ( جیره2پایه بدون زئولیت )شاهد(  ی جیره

د. گیروه  یکسیان بیو  تمیامی حیوانیات    ی جیره. پس از زایش، دندخورانده شها  روز آخر آبستنی به دام 67ها در  جیرهبرابر و تمامی ها  جیره

شیتر بیود   خیورا  در گاوهیای مصیرف کننیده زئولییت بی      ی شاهد تولید شیر خام و مصرف ماده خشک و انرژی بهتری داشت، امیا بیازده  

(46/4P≤ ،مصرف پروتئین .)NDF  وADF ( 0و تولید شیر تصحی  شده )%درصد چربی شییر گاوهیای    ؛داری نداشت ها اختالف مانی گروه

دار نداشیت. غلظیت پالسیمایی     اخیتالف مانیی   SNF، اما درصد پروتئین، الکتیوز و  (≥46/4P)زئولیت بیشتر از شاهد بود  ی مصرف کننده

 ی ساعت باد از زایمیان در گاوهیای مصیرف کننیده     20و  62، 1ولی در  ،بود ها در هنگام زایمان مشابه نسبت بین آن کلسیم ک ، یونیزه و

. امتییاز  (≥46/4P). فراوانی هیپوکلسیمی و اختالالت باد زایمان در گروه شاهد بیشتر از دو گیروه دیگیر بیود    (≥46/4P)زئولیت بیشتر بود 

زئولیت در سح   مصرف، پژوهشبا توجه به نتایج این  ؛(≥46/4P)زئولیت بیشتر از شاهد بود  ی کننده بدنی و کیفیت آغوز گاوهای مصرف

و گیروه شیاهد تیأثیر بهتیری بیر      زئولیت درصد  57/4در مقایسه با سح  قاب  توصیه است و خشک جیره قب  از زایش  ی درصد ماده 7/6

 .   ردللی گاوها داکنترل غلظت کلسیم خون و بهبود صفات تولیدی و تولید م

 زا. : آغوز، تولید شیر، تولید مل ، زئولیت، گاو تازههای کلیدی واژه

 

 مقدمه

انتقال زایمان زمان حساسی در انتهای مرحله  ی دوره

با  در این دوره زا تازهآبستنی گاوهای شیری است. گاوهای 

 هسیتند های متابولیکی و تولیدمللی متاددی مواجه  چالش

یپوکلسمی یا افیت غلظیت کلسییم خیون از     . ه(30و  61)

ساز بروز  های مهم زمان زایمان است که خود زمینه ناهنجار

انتقیال   ی . اگیر گاوهیا در دوره  اسیت هیای دیگیری    بیماری

های  زایمان تغذیه مناسبی نداشته باشند و در مارض تنش

هیای   مختلف از جمله تینش گرمیایی قیرار گیرنید، آسییب     

عملکیرد تولییدی و تولییدمللی    و  شیوند  میزیادی متحم  

. برای رفی  مشیکالت و   (61)ها کاهش پیدا خواهد کرد  آن

های مختلفیی پیشینهاد    روش زا تازهبهبود سالمتی گاوهای 

کلسییم و همننیین روش    بیه  رسیی  شده که کاهش دست

آنیییون جیییره از جملییه  -منفییی کییردن اخییتالف کییاتیون

ف اخییتال تنظیییم. (37و  21، 22)هاسییت  تییرین آن مهییم

در محیدوده  جیره بیه سیمت تیراز منفیی )     آنیون -کاتیون

در کیلیوگرم میاده خشیک( باعی      واالن  اکیی  یلیم -644

در زمیان   هورمون پاراتیروئیدخفیف و ترش  اسیدوز  القای

 از کلسییم  جیذ   مییزان   نهاییت  در و (1)شود  میزایمان 

 تب بروز از جلوگیری سبب و دهد می افزایش هارا استخوان

   . (21و  22، 26، 62) شد خواهد پوکلسیمیهی و شیر

ها با هدف   انتظار زایمان در گاوداری ی های دوره جیره

 از سویکلسیم توصیه شده   کنترل هیپوکلسیمی در سح 

و یا حتیی در سیحوح کمتیر از    ( 23)انجمن ملی تحقیقات 

 چکیده

mailto:farhad1352.f@gmail.com


 

 

 6شماره  - 61دوره 

 تأثیر زئولیت بر صفات تولیدی و تولید مللی گاو شیری
 

75 

اما  ،ودر می کار بهکلسیم  به رسی آن به منظور کاهش دست

راتر از تحم  دام در میدت کوتیاه قبی     این مقدار کاهش ف

و  اسیت زایمان برای تنظیم هومئوستازی کلسییم در بیدن   

و  30)دهید   تولید و سالمتی گاوها را تحت تأثیر قیرار میی  

. عالوه بر آن کاهش سح  کلسیم مامیوال بیا کیاهش    (37

های مصرفی در دوره انتظار همراه است و این  کیفیت جیره

ا و کیاهش بیشیتر تولیید شییر     مسأله باع  صدمه به گاوه

. بیه منظیور حفیی کیفییت     (1)شیود   ها باد زایمان می آن

های مادنی در تغذیه دام رایج  کانی مصرفخورا ، امروزه 

خوبی قادر بیه پیونید کیردن میواد     ه شده است. این مواد ب

های دو ظرفیتی و ترکیبات میزاحم   مادنی از جمله کاتیون

گازهیا و ترکیبیات    هیا، سیموم قیارچی،    )شام  برخی نمک

 . زئولیییت(65و 61) هسییتندشیییمیایی م(ییر( در خییورا  

 تغذیه گاو شییری در های خوراکی  کانیاز  ،Aنوع  مصنوعی

هیییای سیییدیم  از دسیییته کیییانی ایییین محصیییول .اسیییت

آلومینوسیلیکات آبدار با ساختار گسترده، چند وجهی و دو 

. ح(ور زئولیت در جییره انتظیار   (61و  67، 60) الیه است

بیه  رسیی   دسیت  و کاهش کاهش کلسیم آزادیمان باع  زا

شود و  کلسیم بدون نیاز به تغییر کمی و کیفی خورا  می

دام قیرار   اختییار در نتیجه کلسیم قاب  جیذ  کمتیری در   

گیرد. این اتفاق باع  تحریک فرآینیدهای فیزیولوژییک    می

شود و در نهایت غلظت پالسیمایی کلسییم در    بدن گاو می

نحوه عم  . (67و  60، 64) بخشد را بهبود میزمان زایمان 

پیونیید شییدن بییا کلسیییم و  بییه صییورتزئولیییت در جیییره 

کیه   ،اسیت  بدون تغیییر ترکییب جییره   های کاتیونی  نمک

 هیای  جیره. در استها  با سایر روش این روشتفاوت اصلی 

هیای   جییره کلسییم و در   بیه  سیی رکاهش دست ،کلسیم کم

آنییون  -ادل منفی کیاتیون تاایجاد های آنیونی  نمک دارای

نتیایج   برخیی امیا   ،جیره هدف تغییر ترکیب جیره هسیتند 

، 26) ها گزارش شده اسیت  این روش کاربردبه دنبال منفی 

مسیأله و مشیکالت    اقتصادی اهمیت به توجه با. (36و  34

هیای گیاو    تولیدی و تولیدمللی حاص  از آن در سح  گلیه 

های جدیید   وشر کاربرد ی در زمینه پژوهششیری کشور، 

کلسییم جییره بیدون     بیه  سیی ربیرای محیدود کیردن دست   

هیا   انتظار زایمان و مقایسه آن ی مشکالت یاد شده در دوره

در  رسید، بنیابراین   د ضروری به نظر میی های موجو با روش

سحوح مختلف زئولیت غنی شده  مصرفاین آزمایش تأثیر 

هیای ضیروری در جییره انتظیار      با مواد مایدنی و ویتیامین  

تیر از دوره شییردهی( بیر     ایمان )با سیح  کلسییم پیایین   ز

، مصییرف مییواد مغییذی، تولییید شیییر و کیفیییت آغییوز      

 هیای تولییدمللی   های خیونی و برخیی ناهنجیاری    فراسنجه

 .  بررسی شدی هلشتاین زا تازهی گاوها

 

 روش کارمواد و 

 میان زای هلشیتاین انتظیار  س گاو أر 14با ین پژوهش ا

در قالیب طیرح   رأس(  24وه )هیر گیر  گروه آزمایشی  3در 

مشیاهدات تکیراری )رکوردهیای    بیا   تصیادفی  آماری کامالَ

با در نظر گرفتن اثیر دام   و )دوره آزمایش( زمان در متادد(

انجییام شیید. هیای مختلییف   گاوهییا در گییروهو شیکم زایییش  

پاییه بیدون زئولییت     ی ( جییره 6های آزمایش شام :  جیره

ی  جییره ( 2(، NRC)شاهد، با سح  کلسیم توصییه شیده   

درصد میاده   57/4گرم زئولیت در روز )ماادل  644پایه + 

گرم زئولیت در روز  244پایه + ی  جیره( 3خشک جیره( و 

خشیک جییره( بودنید. اخیتالف      ی درصد ماده 7/6)ماادل 

واالن در  اکی میلی +644ها برابر  تمامی جیرهآنیون -کاتیون

زئولییت   .جیره در نظر گرفتیه شید  خشک  ی مادهکیلوگرم 

های  شده با مواد مادنی و ویتامین غنیاستفاده شده از نوع 

ضروری سیاخت شیرکت صینای  شییمیایی اییران )سیهام       

هیای   کیانی  ی شیران( با فرموالسییون انحصیاری )از دسیته   

دار بیییییا فرمیییییول عمیییییومی:   آلومینوسییییییلیکات آ 

NAl2O3.MSiO2.XH2O)  در صیینای  خییوراکیبییود کییه 

وجهییی از نییوع  5دو الیییه و اییین محصییول ، کییاربرد دارد

 1:2کلینوپتیلولیت با نسبت باندکنندگی زئولیت به کلسیم 

( و آلیی  Aمادنی )زئولییت سینتتیک نیوع     اجزایو دارای 

لیییزین و متیییونین  آمینییه های )پییروتئین خییام و اسییید 

هیای ضیروری    ویتامینو همننین  (دار با غلظت باال پوشش

(A،D3  ،E  وK و )مییس، روی،  آهیین،) ریزمغییذی عناصییر

سازی شده  به شک  مکم  غنی (منیزیم، ید، کبالت، منگنز

 بود.

درصید   34درصد از گاوها شیکم اول،   34در هرگروه، 

های باالتر بر اساس توزی   شکم دوم و سوم و مابقی از شکم

گاوها در  امتیاز بدنیموجود در گله انتخا  شدند. متوسط 

ر تولییدی  متوسط میزان شیی و  7/3 ±27/4شروع آزمایش 

 کیلیوگرم  04±2/2قبلیی   دهیرکیورد شییر   ها بر اساس آن
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گیاوداری  در ییک واحید   آزمایش در فصی  تابسیتان و    .بود

روز و  67پذیری  اطراف تهران با دوره عادتصناتی  شیری

+ 34روز قب  از زایمان تا -67روز ) 07طول دوره آزمایش 

زایمیان   هفته قب  از 3شد. گاوها از انجام روز باد زایمان( 

مربیو    ی و جیره انتقال داده شدندبه بهاربند انتظار زایش 

هییای حییاوی زئولیییت  بییه خییود را دریافییت کردنیید. جیییره

 خورانیده هیا   روزه آخر آبستنی به دام 67شده در دوره  غنی

هیای غییذایی بیر اسییاس توصییه انجمیین ملییی     شید. جیییره 

بییرای تییأمین احتیاجییات غییذایی گاوهییای  (23)تحقیقیات  

(. بیرای جبیران   6هلشتاین تنظییم شیدند )جیدول    شیرده 

تاییادل منفییی انییرژی در دوره انتظییار زایمییان گاوهییا و     

 ی از کتوز باید از زایمیان الزم بیود ییک میاده      گیری پیش

شود. ایین محصیول    مصرفزا نظیر پروپیلن گالیکول  انرژی

تولییید شییرکت صیینای  شیییمیایی داخیی  کشییور از نییوع   

فرمیییول شییییمیایی  ( بیییاMPGمنیییوپروپیلن گالیکیییول )

CH3CHCH2OH  و بییا کیید تولیییدCAS: 6-55-57  .بییود

 56( در طول آزمایش در دامنه THIدما ) -شاخص رطوبت

 THI=0.8×T+[RH×(T-14.4)+46.4]بییا فرمییول   53تییا 

میزان رطوبت  RHدمای محیحی و  Tمحاسبه و ثبت شد )

رسیی   بیه صیورت دسیت   (. میزان خورا  66نسبی است( )

( در آخور ریخته TMRمخلو  شده ) امالَو به شک  ک آزاد

هیای   شد. از روز دوم باد از زایمان، تمامی گاوهیا در گیروه  

مامیولی اوایی  شییردهی )بیدون      ی ییک جییره   ازمختلف 

. مصرف خورا  بیه صیورت روزانیه    مصرف کردندزئولیت( 

تولیید شییر )خیام و    کیفییت آغیوز،   همننین  ،ثبت گردید

صید(، ترکییب شییر    در 0تصحی  شده بیر مبنیای چربیی    

(، غلظیت کلسییم کی  و    SNF)چربی، پروتئین، الکتیوز و  

یونیزه پالسمای خون و فراوانی برخی مشکالت تولید مللی 

هیای تولیید مللیی،     باد زایمان )هیپوکلسییمی، ناهنجیاری  

 .  گردیدمیزان باروری و نرخ حذف گاو( تایین 

 ، پییروتئین خییام(method 930.15) مییاده خشییکمیییزان 

(method 920.53،)  ( عصییاره اتییریmethod 948.22 ،)

( و کربوهیییدرات غیییر الیییافی method 941.12)خاکسییتر 

(method 973.18    بر اساس استانداردهای ارائیه شیده در )

AOAC (6 )مقیدار  ندشید  گییری  اندازه .NDF و ADF   بیا

د. گیییری گردییی انییدازه( 33و همکییاران ) Van Soestروش 

کلر، پتاسیم، سدیم و گوگرد غلظت کلسیم، فسفر، منیزیم، 

-DRسنجی و با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  با روش طیف

 انجام شد.  آمریکا ساخت کشور  HACHشرکت  6000

 هیای شییر   نمونیه شیر گاوها روزانه بود و  ثبت مقدار تولید

از هیر سیه وعیده    گیری  هفتگی گرفته شدند. در روز نمونه

هییم مخلییو  و   شیردوشی به نسبت تولید هر وعیده بییا  

 شیر منتقیی   مرج  تشخیص کیفیبالفاصله به آزمایشگاه 

 Milcoscan- 605سنجش کیفیت شییر   و بیا دسیتگاه شد

شیام   انمیار  ترکیییب آن   کشیور د  Fossساخت شرکت 

تاییین  ، الکتوز و مواد جامد بدون چربیپیروتئین ،چربیی

باید   20و 62، 1هیای صیفر،    گیری در سیاعت  خون .گردید

هیای حیاوی هپیارین از طریی       ان با ونوجکیت و لولیه  زایم

های خون بالفاصله بیه میدت    سیاهرگ دم انجام شد. نمونه

دار  با دستگاه سانتریفیوژ یخنیال  rpm3444دقیقه در  67

کشیور ژاپین    Hitachiسیاخت شیرکت    D.G.T 24-Rمدل 

سانتریفیوژ و باد از جدا سازی پالسما در دمای یخنال بیه  

شیدند. غلظیت کلسییم پالسیما بیا روش       آزمایشگاه ارسال

فتومتریییک و کیییت تخصصییی شییرکت پییارس آزمییون     

(TS.M.91.13.4 با دستگاه آناالیزر )Roche Hitachi   میدل

ساخت کشور ژاپن تایین شد. غلظت کلسییم ییونیزه    166

با روش جذ  انتخابی یون و با دستگاه الکترولیت آنیاالیزر  

Audicom میییدل AC-9800 کیییا سیییاخت کشیییور آمری

 شییر  کیلیوگرم  تقسییم  گیری شد. بیازده خیورا  از   اندازه

درصید چربیی( بیر     0) شیده  تصحی  یا خام روزانه تولیدی

  Blakeکیلوگرم ماده خشک مصرفی روزانه بر اساس روش 

گیری کیفیت آغیوز بیا    اندازه( محاسبه شد. 2) Custodioو 

 Digital Brixدسییتگاه دیجیتییال رفرکتییومتر بییریکس ) 

Refractometer مییدل )DR 6000-TF   سییاخت شییرکت

KRUSS     ساخت کشور دانمار  انجام شید. ایین دسیتگاه

گیری کیفیت آغوز بر اسیاس ماییار    ابزار دقیقی برای اندازه

مجموع مواد جامد و درصد قند  موجیود در آغیوز اسیت و    

در  (%Brixنتیجه نهایی بر مبنای شاخص درصد بریکس )

شیود کیه    ارش میی درصید گیز   20تا  65دامنه عددی بین 

تاییین  تر مارف کیفییت بهتیر آغیوز هسیتند.      اعداد بزرگ

گاوها با محاسبه مییانگین امتییاز وزن    امتیاز وضایت بدنی

داده شده نواحی مختلف بدن گاو انجام شد و امتیاز نهیایی  

( 1ی اسیتاندارد انجمین گیاو شییری کانیادا )      محاب  روییه 

 محاسبه و گزارش شد. 
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 خشک( ی های آزمایشی )درصد ماده اکی و ترکیب شیمیایی جیرهاجزا خور - 6جدول 

 

 جیره باد زایش های قب  از زایش جیره اجزای خوراکی جیره

 )ابتدای شیردهی( %  زئولیت7/6 %  زئولیت57/4 شاهد

15/67 66/61 علف یونجه  51/67  24/65 

55/34 66/36 سیالژ ذرت  13/34  54/25 

30/1 35/1 کاه گندم  25/1  24/2 

13/3 10/3 سبوس گندم  55/3  - 

53/66 52/66 جو آسیا  شده ی دانه  17/66  74/63 

51/66 11/66 ذرت آسیا  شده ی دانه  55/66  54/67 

51/64 10/64 % پروتئین00کنجاله سویا   55/64  13/66 

70/3 75/3 کنجاله گلزا    72/3  17/3 

55/6 55/6 % پروتئین14کنجاله گلوتن ذرت   57/6  17/6 

15/4 15/4 روپیلن گالیکولپ  15/4  64/6 

15/4 15/4 6مادنی -مکم  ویتامینی  15/4  24/6 

57/4 - 2زئولیت  74/6  - 

30/4 30/4 اکسید منیزیم  30/4  34/4 

 14/4 - - - کربنات کلسیم

 22/4 - - - دی کلسیم فسفات

 24/6 - - - سدیم بیکربنات

 67/4 - - - کلرید سدیم

 644 644 644 644 جم 

    خشک( ی ترکیب شیمیایی جیره )درصد ماده

 70/61 20/60 20/60 20/60 پروتئین خام

 15/6 75/6 75/6 75/6 انرژی خالص )مگاکالری برکیلوگرم(

 50/36 74/37 74/37 74/37 3الیاف نامحلول در شوینده خنلی

 22/61 44/26 44/26 44/26 0الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 70/04 33/35 33/35 54/35 یرالیافیکربوهیدرات غ

 36/3 54/2 54/2 17/2 عصاره اتری

 36/5 17/1 17/1 17/1 خاکستر

 57/4 00/4 00/4 00/4 کلسیم

 31/4 37/4 37/4 37/4 فسفر

 04/4 00/4 00/4 00/4 منیزیم

 23/4 61/4 61/4 61/4 کلر

 36/6 21/6 21/6 21/6 پتاسیم 

 35/4 47/4 47/4 47/4 سدیم

 27/4 22/4 22/4 22/4 وگردگ

 +7 644+ 644+ 644+ 344(mEq/kgآنیون )-تاادل کاتیون

گرم میس،   میلی 344گرم روی،  63گرم منگنز،  64گرم آهن،  62گرم منیزیم،  1 دارایمادنی مصرفی  -هر کیلوگرم مکم  ویتامینی -6

میلییون واحید بیین المللیی      6ن واحید بیین المللیی ویتیامین آ،     میلیو 7گرم ید،  میلی 644گرم سلنیوم،  میلی 34گرم کبالت،  میلی 644

 گرم ویتامین ای بود. میلی 34و  3مین دویتا

 .کار رفته خشک جیره ب ی درصد ماده 7/6و  57/4زئولیت مصرفی از نوع سدیم آلومینیوم سلیکات آبدار در سح   -2
3. Neutral Detergent Fiber (NDF) 

4. Acid Detergent Fiber (ADF) 
 خشک مصرفی محاسبه شد:   ی اکی واالن گرم در کیلوگرم ماده کاتیون جیره با فرمول زیر بر حسب میلی-تاادل آنیون -7
    DCAD= [(%K÷0.039)+(%Na÷0.023)]-[(%Cl÷0.0355+(%S÷0.016)] 
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 6046بهار و  تابستان 

هیای   نمونیه ثبت مقدار تولید شیر گاوها روزانه بیود و  

از هیر سیه   گییری   هفتگی گرفته شدند. در روز نمونیه  شیر

وعده شیردوشی به نسبت تولید هر وعیده بیا هیم مخلیو  

شیییر  مرجیی  تشییخیص کیفیییو بالفاصییله بییه آزمایشییگاه 

سیینجش کیفیییت شیییر    و بیییا دسیییتگاه  شیید منتقییی 

Milcoscan- 605    سیاخت شیرکتFoss  انمیار   کشیور د

، الکتوز و میواد جامید   پیروتئین ،چربییشام  ترکییب آن 

های صفر،  گیری در ساعت خون .گردیدیین تای بدون چربی

هییای حییاوی  بایید زایمییان بییا ونوجکییت و لولییه 20و 62، 1

هیای خیون    هپارین از طری  سیاهرگ دم انجام شد. نمونیه 

بییا دسییتگاه  rpm3444دقیقییه در  67بالفاصییله بییه مییدت 

سیاخت شیرکت    D.G.T 24-Rدار مدل  سانتریفیوژ یخنال

Hitachi  باد از جدا سازی پالسما کشور ژاپن سانتریفیوژ و

در دمای یخنال به آزمایشگاه ارسال شدند. غلظت کلسییم  

پالسما با روش فتومتریک و کیت تخصصی شیرکت پیارس   

 Roche( بییا دسییتگاه آنییاالیزر  TS.M.91.13.4آزمییون )

Hitachi  ساخت کشور ژاپن تایین شد. غلظیت   166مدل

ه کلسیم یونیزه با روش جیذ  انتخیابی ییون و بیا دسیتگا     

سییاخت  AC-9800 مییدل Audicomالکترولیییت آنییاالیزر 

 تقسییم  گییری شید. بیازده خیورا  از     کشور آمریکا انیدازه 

درصد  0) شده تصحی  یا خام روزانه تولیدی شیر کیلوگرم

چربی( بر کیلوگرم ماده خشک مصیرفی روزانیه بیر اسیاس     

گییری   انیدازه ( محاسبه شید.  2) Custodioو   Blakeروش 

دسییتگاه دیجیتییال رفرکتییومتر بییریکس  بییاکیفیییت آغییوز 

(Digital Brix Refractometer مییدل )DR 6000-TF 

شید.   انجامساخت کشور دانمار   KRUSSساخت شرکت 

گیری کیفیت آغیوز بیر    این دستگاه ابزار دقیقی برای اندازه

اساس مایار مجموع مواد جامد و درصید قنید  موجیود در    

ص درصد بیریکس  و نتیجه نهایی بر مبنای شاخاست آغوز 

(Brix%)  درصید گیزارش    20تیا   65در دامنه عددی بین

تر مارف کیفیت بهتر آغوز هستند.  شود که اعداد بزرگ می

میانگین امتیاز گاوها با محاسبه  تایین امتیاز وضایت بدنی

شید و امتییاز   نجام وزن داده شده نواحی مختلف بدن گاو ا

( 1شیری کانادا )انجمن گاو استاندارد  ی نهایی محاب  رویه

 محاسبه و گزارش شد. 

افیییزار   آوری شیده بییا نییرم    هیای جم  دادهدر پایان 

. و تحلیی  شیدند  تجزییییه   6/1( نسخه 21)  SASآمییاری

گییری صیفت    در مدل تجزیه، اثر شکم زایش و زمان اندازه

وارد شدند. برای صفات پیوسته )شیام  غلظیت پالسیمایی    

اجزای تشکی  دهنیده شییر،    کلسیم، مقدار شیر تولیدی و

تجزیه وارییانس ییک   روش خورا  مصرفی و امتیاز بدنی( 

بیا مشیاهدات    Mixed هیای مخیتلط و روییه    طرفه با میدل 

صفات ناپیوسته و عددی هیای  دادهتکراری در زمان و برای 

های تولید مللیی،   )شام  فراوانی هیپوکلسیمی و ناهنجاری

مخصییو   ییی و تحلبییاروری و حییذف گییاو( روش تجزیییه 

پیوسیته کیردن   برای  و (Nonparametric)ناپیوسته  صفات

بیه کیار     ArcSin√x اعداد درصیدی و غیرپیوسیته فرمیول   

 Shapiro-Wilk هیا بیا آزمیون    . نرمال بودن توزی  دادهرفت

بررسیی شید. تفیاوت مییانگین      SASموجود در نیرم افیزار   

کمتر ییا  خحای احتمال درصد و با  11با اطمینان تیمارها 

ای دانکین   با آزمون چند دامنه (≥46/4P) درصد 6مساوی 

 Yijkl= µ + Aiمدل آماری آزمایش به شرح  مقایسه شدند. 

+ Pj + Tk + Dl + (TD)kl + Ɛijkl  .اجیزای میدل بیه     بیود

ترتیییب بیییانگر میییانگین یییک مشییاهده از تیمییار و تکییرار  

آماری مد نظر  ی (، میانگین صفت در جاماهYijklمشخص )

(µا ،) ثرi امین( حیوانAi ،) اثرj امین( شکم زایشPi  اثیر ،)

(، اثیر متقابی    Dlگیری صیفت )  (، اثر زمان اندازهTkتیمار )

 .هستند( Ɛijklو اثر خحای آزمایشی ) kl(TD)تیمار در زمان 

 

 نتایج 

تیأثیر سیحوح مختلیف زئولییت بیر      نتایج مربیو  بیه   

ر تولید شیصفات مواد مغذی و خشک، سایر  ی مادهمصرف 

 ارائه شده است. 2زایمان در جدول روز پس از  34در 

ی خشیک مصیرفی    ، میاده 2بر اسیاس نتیایج جیدول    

های مصرف کننده زئولیت  گاوهای گروه شاهد بیشتر از گاو

(. اختالف مصرف انرژی بیین گیروه شیاهد و    ≥47/4Pبود )

ها  بستگی آن های مصرف کننده زئولیت با توجه به هم گروه

(، اما مصیرف  ≥47/4Pدار شد ) شک مانیبا مصرف ماده خ

هیا تفیاوتی نداشیت، همننیین      آن ADFو  NDFپروتئین، 

روز پییس از  34نشییان داد در بییازه زمییانی 2نتییایج جییدول 

زایمان بیشترین مقدار تولید شییر خیام مربیو  بیه گیروه      

(، اما با توجه به آن کیه درصید چربیی    ≥46/4Pشاهد بود )

لیت بود، با تصیحی  تولیید   های دارای زئو آن کمتر از گروه

درصد،  این اخیتالف کمتیر شید و     0شیر بر مبنای چربی 

تقریبا مشابهی بیا   شیر تولید زئولیت کننده مصرف های گاو

مقیدار چربیی شییر     و درصد بیشترین. گروه شاهد داشتند
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 لید مللی گاو شیریتأثیر زئولیت بر صفات تولیدی و تو
 

گرم زئولییت در روز   244مربو  به گاوهای مصرف کننده 

ی خیورا    ازده(؛ درصید پیروتئین شییر و بی    ≥47/4Pبود )

هیا تفیاوت    مصرفی بر اساس تولیید شییر خیام بیین گیروه     

داری نداشت، اما بازده خورا  مصرفی بر اساس شیر  مانی

ی زئولییت   درصد در گاوهای مصرف کننده 0تصحی  شده 

 .(≥47/4P)  بود شاهد باالتر از گروه

 
 و مواد مغذی و صفات تولید شیر خشک ی های دارای سحوح مختف زئولیت بر مصرف ماده اثر جیره -2جدول 

مییییزان مصیییرف میییواد مغیییذی  

 )کیلوگرم در روز(

 (P-valueداری عوام  ) مانی  )تیمارها( های آزمایشی جیره

 زمان×تیمار زمان تیمار SEM %زئولیت7/6 %زئولیت57/4 شاهد

 a56/62 b37/62 b33/62 613/4 466/4 423/4 422/4 ماده خشک

 a20/24 b76/61 b05/61 206/4 446/4 466/4 422/4 ر روز(انرژی خالص )مگاکالری د

 323/4 076/4 260/4 061/4 44/2 44/2 45/2 پروتئین

خنلی  ی الیاف نامحلول در شوینده

(NDF) 

77/0 35/0 35/0 223/4 132/4 107/4 707/4 

 ی الییییاف نیییامحلول در شیییوینده 

 (ADFاسیدی )

11/2 71/2 71/2 465/4 371/4 732/4 066/4 

      روز باد از زایمان 34تولید شیر و ترکیبات آن در 

 a65/02 b 50/04 b61/04 133/4 444/4 422/4 462/4 تولید شیر خام )کیلوگرم در روز(

 %0تولییید شیییر تصییحی  شییده    

 درروز( )کیلوگرم

a56/37 ab52/30 a27/37 042/4 442/4 466/4 462/4 

 b15/2 ab44/3 a65/3 401/4 446/4 466/4 466/4 درصد چربی

 ab21/6 b 23/6 a25/6 461/4 446/4 464/4 467/4 مقدار چربی )کیلوگرم در روز(

 717/4 137/4 132/4 465/4 11/2 15/2 11/2 درصد پروتئین

 120/4 755/4 573/4 476/4 24/6 26/6 27/6 مقدار پروتئین )کیلوگرم در روز(

 721/4 716/4 317/4 662/4 71/0 13/0 12/0 درصد الکتوز

 046/4 366/4 326/4 415/4 57/6 51/6 17/6 مقدار الکتوز )کیلوگرم در روز(

 SNF 31/5 37/5 03/5 677/4 025/4 366/4 053/4درصد 

 566/4 522/4 524/4 646/4 31/3 06/3 72/3 )کیلوگرم در روز( SNFمقدار 

بازدهی مصرف خورا  بیر اسیاس   

 تولید شیر خام

21/3 34/3 25/3 475/4 026/4 70/4 311/4 

بازدهی مصرف خورا  بیر اسیاس   

 تولید شیر تصحی  شده

b55/2 ab56/2 a51/2 436/4 443/4 432/4 433/4 

abc 6مسیاوی  کمتیر ییا   خحای دار در سح  احتمال  حروف التین متفاوت در باالی اعداد جدول بیانگر تفاوت آماری مانی 

 .است( ≥46/4Pدرصد )
SEM: Standard Error of Mean; FCM4%=0.4(kg Milk)+15(kg Milk×%fat). DMI: Dry Matter Intake; NEI: 

Net Energy Intake; PI: Protein Intake; NDFI: Neutral Detergent Fiber Intake; ADFI: Acid Detergent Fiber 

Intake; RMY: Raw Milk Yield; CMY: Corrected Milk Yield; SNF: Solids Non Fat; RFE: Raw Feed 

Efficiency; CFE: Corrected Feed Efficiency. 
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هییای مختلییف بییر غلظییت  ، تییاثیر جیییره3در جییدول 

زایمیان، در   از روز قبی   5پالسمایی کلسییم خیون گاوهیا    

ساعت باد از آن ارائه شده است. در روز  20زمان زایمان تا 

قب  زایمیان اخیتالف غلظیت پالسیمایی کلسییم کی  و        5

داری نشان نیداد، ولیی در    ها اختالف مانی یونیزه بین گروه

ساعت باد از زایمان غلظت یاد شده  20و  62، 1های  زمان

. امتییاز  (≥46/4P)های دارای زئولییت بیاالتر بیود     در جیره

قبی  زایمیان فاقید     5( در روز BCSوضایت بیدنی گاوهیا )  

اما این امتیاز و میزان کیاهش آن در   ،دار بود اختالف مانی

امتیییاز  .(≥46/4P)دار شیید  بایید از زایمییان مانییی 34روز 

گییرم  644و 244گاوهییای مصییرف کننییده وضییایت بییدنی 

بیشیتر از   13/2و  15/2زئولیت در روز به ترتیب با مقیادیر  

( و میزان کاهش امتییاز وضیایت بیدنی    51/2گروه شاهد )

کمتر از گروه شاهد  07/4و  03/4ها به ترتیب با مقادیر  آن

 . (≥46/4P)( شد 77/4)

 
ساعت باد از  20نیزه گاوها در زمان زایمان تا بر غلظت پالسمایی کلسیم ک  و یو های حاوی سحوح مختلف زئولیت تاثیر جیره -3جدول 

 آن
 (P-valueداری عوام  ) مانی SEM )تیمارها( های آزمایشی جیره 

 درصد 57/4 شاهد (mg/dLغلظت کلسیم پالسما )

 زئولیت

درصد  7/6

 زئولیت

 زمان× تیمار زمان تیمار

       روز قب  زایمان 5

 25/1 30/1 35/1 636/4 323/4 713/4 137/4 (Caتام )کلسیم 

 36/0 02/0 00/0 472/4 526/4 507/4 505/4 (++Caکلسیم یونیزه)

Ca++/Ca 051/4 751/4 117/4 467/4 05/4 05/4 01/4 نسبت 

       هنگام زایمان

 a03/5 b37/5 b32/5 435/4 466/4 433/4 437/4 (Caکلسیم تام )

 a73/3 ab01/3 b00/3 473/4 442/4 467/4 432/4 (++Caکلسیم یونیزه)

Ca++/Ca 017/4 277/4 233/4 463/4 05/4 05/4 05/4 نسبت 

       ساعت باد زایمان  1

 b53/5 a13/5 a17/5 473/4 447/4 427/4 401/4 (Caکلسیم تام )

 b13/3 ab53/3 a52/3 457/4 441/4 431/4 400/4 (++Caکلسیم یونیزه)

Ca++/Ca ت نسب  01/4 05/4 05/4 445/4 333/4 371/4 562/4 

       ساعت باد زایمان 62

 b35/5 b04/5 a73/5 475/4 442/4 446/4 446/4 (Caکلسیم تام )

 b42/0 a66/0 a64/0 470/4 446/4 446/4 446/4 (++Caکلسیم یونیزه)

Ca++/Ca 077/4 023/4 333/4 464/4 05/4 05/4 05/4 نسبت 

       یمانساعت باد زا 20

 b56/5 ab51/5 a55/5 416/4 467/4 425/4 400/4 (Caکلسیم تام )

 b43/0 a61/0 a26/0 471/4 447/4 431/4 425/4 (++Caکلسیم یونیزه)

Ca++/Ca 500/4 527/4 151/4 466/4 05/4 05/4 01/4 نسبت 

 BCS 02/3 35/3 06/3 621/4 303/4 534/4 577/4 زایمان روزقب 5

 BCS b55/2 a13/2 a15/2 400/4 422/4 442/4 433/4مانروزبادزای34

 BCS  a77/4 b07/4 b03/4 433/4 426/4 420/4 436/4میزان کاهش 
abc درصد 6در سح  احتمال خحای کمتر یا مساوی دار  حروف التین متفاوت در باالی اعداد جدول بیانگر تفاوت آماری مانی (46/4P≤.است ) 

SEM: Standard Error of Mean; BCS: Body Condition Score. 
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 های باد زایمان های آزمایشی بر فراوانی ابتال به هیپوکلسیمی و ناهنجاری تاثیر جیره -0جدول 

 *داری سح  مانی SEM )تیمارها( های آزمایشی جیره ناهنجاری تولید مللی

% 57/4 شاهد

 زئولیت

 % زئولیت7/6

     هایپوکلسمی شدید

 - - 24(1) 24(5) 61(5) 2از ک  نهنمو تاداد

 4446/4 33/0 07/04 25/31 07/04 3درصد )تصحی  شده(

     هایپوکلسمی تحت کلینیکی

 - - 65(0) 65(0) 61(1) تاداد نمونه از ک 

 4446/4 52/2 42/21 62/25 61/30 درصد )تصحی  شده(

      سخت زایی

 - - 62(4) 66(4) 66(6) تاداد نمونه از ک 

 4664/4 671/4 4 4 00/65 رصد )تصحی  شده(د

      جفت ماندگی

 - - 67(3) 67(3) 67(0) تاداد نمونه از ک 

 4467/4 50/2 71/21 71/21 64/36 درصد )تصحی  شده(

      آندومتریت

 - - 24(7) 24(7) 24(1) تاداد نمونه از ک 

 4427/4 73/2 44/34 44/34 26/33 درصد )تصحی  شده(

      یی شیردانجابجا

 - - 64(4) 64(4) 66(6) تاداد نمونه از ک 

 4465/4 50/6 4 4 77/65 درصد )تصحی  شده(

      نرخ گاو حذفی

 - - 24(4) 24(4) 24(6) تاداد نمونه از ک 

 4631/4 37/2 4 4 12/62 درصد )تصحی  شده(

     روزگی باد زایش 674نرخ حاملگی موف  در 

 - - 24(61) 24(67) 24(63)  تاداد نمونه از ک

 4446/4 57/0 03/13 44/14 53/73 درصد )تصحی  شده(

 a12/1 ab72/1 b31/1 623/4 4472/4 میزان تولید آغوز )کیلوگرم در روز(

 b35/22 ab10/23 a54/23 343/4 4437/4 3شاخص کیفی آغوز )بریکس%(

)عدد داخ  پرانتز( از ک  تاداد دام در هر گیروه مشیخص بییان     شده بر حسب تاداد مشاهده بررسیهای  فراوانی ناهنجاری-6

 است. گردیده

 ( محاسبه شده است.ARCSin√xدرصد تصحی  شده برای هر مشاهده از فرمول آماری تصحی  پیوستگی )-2

 ( انجام گردید.% Brixکیفت آغوز بر اساس روش استاندارد کیفیت سنجی آغوز با روش بریکس ) -3
*
 P-value; SEM: Standard Error of Mean. 

 
abc 6دار در سح  احتمال خحای کمتر یا مساوی  حروف التین متفاوت در باالی اعداد جدول بیانگر تفاوت آماری مانی ( 46/4درصدP≤.است ) 
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هیای مختلیف بیر فراوانیی هیپوکلسییمی       تأثیر جییره 

هیای تولییدمللی باید از     بالینی و تحت بالینی و ناهنجیاری 

اسیت. فراوانیی هیر دو نیوع       ارائه شیده  0در جدول زایمان 

ی زئولیت کمتر از  های مصرف کننده هیپوکلسیمی در گروه

زاییی، جابجیایی شییردان و     (. سیخت ≥46/4Pشاهد بیود ) 

حذف گاو مولد به دلی  بروز مشکالت تولیدمللی پیرامیون  

های مصرف کننده زئولییت مشیاهده نشید،     زایمان در گروه

، 00/65ها در گروه شاهد بیه ترتییب    اوانیدر مقاب  این فر

(. فراوانییییی ≥46/4Pدرصیییید بودنیییید ) 12/62و  77/65

های  ماندگی و اندومتریت در گروه شاهد باالتر از گروه جفت

(. بیشترین حیاملگی  ≥46/4Pی زئولیت بود ) مصرف کننده

 03/13باد از تلقی  به ترتیب با مقیادیر   674موف  تا روز 

درصید(   53/73سیه بیا گیروه شیاهد )    درصد در مقای 14و 

ی زئولیییت بییود  هییای مصییرف کننییده  مربییو  بییه گییروه 

(46/4P≤      تولید آغیوز روزانیه در گیروه شیاهد  بیشیتر از .)

(،اما کیفیت ≥46/4Pی زئولیت بود ) حیوانات مصرف کننده

ی زئولییت بیر اسیاس     های مصرف کننیده  آغوز تولیدی گاو

بییود شییاخص بییریکس نسییبت بییه گییروه شییاهد بیشییتر   

(46/4P≤). 

 

 بح 

، ه شیده اسیت  نشیان داد  2جیدول   درطور کیه   همان

خشییک مصییرفی گاوهییای گییروه شییاهد بیشییتر از  ی مییاده

زئولییت بیود.   هیای دارای   جییره ی  کننیده های مصیرف   گاو

 مصیرف  ها ترکیب مشیابهی داشیتند، بنیابراین    تمامی جیره

هیای دارای   جییره ی  کننیده  مصیرف  گاوهای کمتر خورا 

 مییزان  ،شیکمبه  فاالییت  بیر  میاده  این اثر از یناش زئولیت

 اسیت  گوارش دستگاه از خوراکی مواد عبور سرعت و ه(م

 فاالیت بر زئولیت تأثیرگذاری نحوه از دقیقی اطالعات. (5)

 توجیه  با اما (،61) نیست دست در تخمیر فرآیند و شکمبه

 زئولیییت بییافری ماهیییت و شیییمیایی سییاختار نییوع بییه

 محییط  ایجیاد  بیاال،  آ  جیذ   قدرت جمله از خصوصیاتی

 بیار  بیا  هیای ییون  جیذ   در زییاد  ظرفیت دلی  به اسمزی

 و نیوع  تغیییر  ،(آمونییوم  و منیزیم کلسیم، پتاسیم،) ملبت

 فرار چر  اسیدهای تولید مسیر تغییر و میکروبی جمایت

های مختلف به  در گزارش که هستند اثرهایی از شکمبه در

(. 65و  61، 67، 60ست )مصرف زئولیت نسبت داده شده ا

طب  نتیایج پیژوهش حاضیر، بیا مصیرف زئولییت خیورا         

مصرفی گاوها کاهش یافت و این امر احتماال به دلی  ایجاد 

تغییراتی در فاالیت طبیای شکمبه و سرعت عبور خورا  

هیا تیأثیر    از دستگاه گوارش است که بر مصرف خیورا  آن 

ئولییت بیر   هیا بیه تیأثیر ز    گذاشته است. در برخی گیزارش 

کاهش مصرف خورا  و کاهش سرعت عبور آن بیه دلیی    

هیای بیا بیار     تغییر شرایط محیط شکمبه، تغییر توازن یون

ملبت، جذ  آ  و تا حدودی انباشته شیدن ایین میاده در    

هیا بییانگر    (. پژوهش27و  65، 5شکمبه اشاره شده است )

رسید،   میی  2/1شکمبه بیه کمتیر از    pH آن است که وقتی

یابد.  های سلولولیتیک و ه(م فیبر کاهش می کتریبقای با

این تغییرات اثر منفی بر فرآیند تخمیر و تولییدات حاصی    

از آن در شکمبه دارند، اما مصیرف زئولییت ایین مزییت را     

کنید و باعی     شکمبه جلوگیری میی  pHدارد که از کاهش 

کنتییییرل شییییرایط ه(ییییمی شییییکمبه و حفاظییییت از  

 (.36و  5شییود ) آن میییهییای مفییید درون  میکروارگانیسییم

های یک محالاه در تأیید نتایج این پیژوهش در بیاره    یافته

(؛ نامبردگان بخشی از کاهش 3کاهش مصرف خورا  بود )

مصرف خورا  را به انباشته شدن زئولیت بیه عنیوان ییک    

ماده غیرقاب  ه(یم در شیکمبه مربیو  دانسیتند. مصیرف      

زئولییت  ی  کنندههای مصرف  انرژی بین گروه شاهد و گروه

این صیفت   بستگی همبه اختالف داشت که علت آن مربو  

و  NDF، امیا مصیرف پیروتئین،    استمصرف ماده خشک  با

ADF ها تفاوتی نداشت. نتایج متناق(یی در بیاره تیأثیر     آن

زئولیت بر مصرف خورا  و مواد مغذی وجود دارد. برخیی  

ها تأثیر ملبت آن بر افزایش مصیرف میاده خشیک،     گزارش

NDF  وADF ( و برخیی دیگیر   67و  5کننید )  را تأیید می

( و دلیی  آن را تیأثیر   63و  3کنند ) این نتایج را تأیید نمی

عواملی چون سح  مصرف و مدت زمیان مصیرف زئولییت،    

پایداری زیاد زئولیت به عنوان یک ماده غیر قاب  ه(یم در  

و  شکمبه، ترکیب خورا  مصرفی، مییزان مصیرف آ  دام  

 کنند.   میکروبی شکمبه  بیان می تغییر فاالیت

نشییان داد، درصیید  2طییور کییه نتییایج جییدول  همییان

خورا  مصیرفی بیر اسیاس تولیید      ی پروتئین شیر و بازده

 ی داری نداشت، اما بازده ها تفاوت مانی شیر خام بین گروه

درصید در   0خورا  مصرفی بر اساس شیر تصیحی  شیده   

. بیود  شیاهد  روهزئولیت باالتر از گی  کنندهگاوهای مصرف 

 ممکین  زئولییت  مصرف دهد می نشان ها پژوهش های یافته

 و pH کنتیرل  شیکمبه،  تخمییر  فرآینید  در دخالت با است
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سیلولولیتیک از طریی  جیذ  و     هایباکتری تحریک

ها باع  افیزایش درصید چربیی     آزاد کردن تدریجی کاتیون

(. با توجه به رابحه منفیی بیین مییزان    36و 67شیر شود )

شیر و درصد چربی، بخشی از افزایش مشاهده شیده   تولید

کننیده   هیای مصیرف   در درصد و مقدار چربی شیر در گیروه 

زئولیت مربو  به کاهش حجم شیر تولییدی اسیت. بهبیود    

بازده خورا  مصیرفی بیر اسیاس شییر تصیحی  شیده در       

کننده زئولیت نسبت به گروه شیاهد نشیان    مصرفگاوهای 

شیر تولیدی خورا  و انیرژی  دهد که به ازای هر واحد  می

(. از 2های یاد شیده مصیرف شیده اسیت )     کمتری در گروه

طیور کیه قیبال بییان شید، تیأثیر ملبیت         سوی دیگر، همان

زئولییییت در پیونییید کیییردن کلسییییم و بهبیییود شیییرایط  

گیری از عیوارض   هومئوستازی کلسیم در نهایت باع  پیش

 شییر  تب شیر و بهبود شرایط فیزیولوژیکی بدن برای تولید

و درصید چربیی شییر     %( 0)تصحی  شده بر مبنای چربی 

 67، 60شود ) بیشتر در حداکلر ظرفیت تولیدی حیوان می

 (.  27و

در اییین آزمییایش از نییوع    اسییتفاده شییده زئولیییت 

 ریزمغیذی مایدنی   عناصیر هیا و   سازی شده با ویتامین غنی

تیوان   ایین فیرض را میی    به دست آمدهبود. بر اساس نتایج 

که احتماال با وجود اثر منفی زئولییت در پیونید   محرح کرد 

کردن مواد مادنی یا سایر میواد مغیذی موجیود در جییره،     

سیازی خنلیی شید و در شیرایط      عم  غنی بااین اثر منفی 

برابر بیا گیروه شیاهد، عملکیرد بهتیری در محیدود سیازی        

شده  مصرفهای  کلسیم ارائه داد. از سوی دیگر، کلیه جیره

رسد تنهیا عامی     سان بودند و به نظر میدر این پژوهش یک

رس و نحیوه کنتیرل آن    مؤثر سح  نهایی کلسیم در دست

های حیاوی زئولییت نسیبت بیه هیم       جیره شاهد یا جیره با

 بیه  نسبت شده غنی زئولیت دارای های جیره احتماال ؛است

 دقیت  با را گاوها کلسیمسح  دسترسی  کنترل شاهد گروه

توان چنین استنبا  کیرد   این میبنابر ،انجام دادند بیشتری

هیا بییان شید، باعی       که با تأثیر ملبتی که قبال در باره آن

افزایش درصد چربی و تولید شیر تصحی  شده نسیبت بیه   

که بیافری  نشان دادند   ،پژوهشگروه شاهد شدند. در یک 

شیکمبه گردیید.    pHکردن جیره با زئولیت باع  افیزایش  

کمبه و افیزایش نسیبت   این مسأله باع  بهبود تخمییر شی  

اسید اسیتیک بیه اسیید پروپیونییک و در نتیجیه افیزایش       

 (.  5درصد چربی شیر شد )

آن است که مصرف زئولیت  بیانگرهای موجود  گزارش

با آزاد سیازی تیدریجی و تیأمین مناسیب نیتیروژن، میواد       

جماییت میکروبیی شیکمبه،     صرفیمغذی و مواد مادنی م

وتئین میکروبی و به تب  ممکن است باع  افزایش تولید پر

آن باع  افزایش درصد پروتئین، الکتوز و مواد جامد بدون 

(، امیا چنیین تیأثیری در ایین     21و 65) گیردد چربی شیر 

احتمیاال دلیی  آن بیه میدت زمیان       ،آزمایش مشاهد نشید 

محدود مصرف زئولیت گاوها در دوره انتظار زایمان مربیو   

صیرف زئولییت   است؛ زیرا در پژوهش مشابه میدت زمیان م  

(. طبی   65و  61، 5هفتیه( بیوده اسیت )    0بیشتر  )حدود 

 Bindingهیای کیاتیونی )   نتایج موجود، پیوند کردن نمیک 

Effect       ،با زئولیت کیارآیی بیاالتری نسیبت بیه میواد بیافر )

های آنیونی و یا کیاهش سیح  کلسییم جییره دارد و      نمک

تحریک فرآیندهای فیزیولوژیکی مربو  بیه تنظییم سیح     

(. کیاهش سیح    61دهد ) تر انجام می سیم خون را دقی کل

درصد بیه عنیوان میرز بحرانیی      0/4کلسیم جیره تا میزان 

هییای  بییرای تحریییک ترشیی  و تسییری  فاالیییت هورمییون  

مارفی شده اسیت   D3دهیدروکسی  -27و  6پاراتیروئید و 

توان چنین استنبا  کرد که پیوند کیردن   (، بنابراین می1)

زئولیت بیه همیراه تحرییک مکانیسیم      باهای جیره  کاتیون

فیزیولوژیک بیدن بیه منظیور افیزایش برداشیت از ذخیایر       

تیر غلظیت    تیر و دقیی    کلسیم بدنی منجر به تنظیم سیری  

 مصییرفپالسییمایی کلسیییم در موقیی  زایمییان در گاوهییای 

زئولیت نسبت به شاهد در این آزمایش گردید. در ی  کننده

یر ملبیت زئولییت بیر    های مشابه هیم بیه تیأث    نتایج گزارش

و 65افزایش غلظت پالسمایی کلسییم اشیاره شیده اسیت )    

تأکید دارد که به همیراه زئولییت    پژوهش(. فرضیه این 30

هیا و میواد    کننده شام  مواد مادنی، ویتامین باید مواد غنی

مغذی کافی تأمین شوند تا از اثر منفی احتمالی زئولیت در 

جییره کاسیته شیود     ها و میواد مغیذی   پیوند کردن کاتیون

ها درباره اثرهای ملبیت   (. نتایج تادادی از گزارش36و34)

مصرف زئولیت بر مصرف خورا ، مصرف انرژی، تولید شیر 

و ترکیبات شیر تأیید کننده نتیایج ایین پیژوهش هسیتند     

 (.  65و  67، 64)

، غلظییت دادنشییان  3طییور کییه نتییایج جییدول  همییان

قب  زایمیان بیین    5پالسمایی کلسیم ک  و یونیزه در روز 

، 1های  داری نشان نداد، ولی در زمان ها اختالف مانی گروه

سییاعت بایید از زایمییان غلظییت یییاد شییده در      20و  62
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های دارای زئولیت باالتر بود. آستانه بحرانی برای بروز  جیره

عالیییم بییالینی و تحییت بییالینی هیپوکلسیییمی بییا وجییود   

نشیده و   های گسترده هنوز به طور دقی  مشیخص  پژوهش

 20های مختلف نوسان زیادی دارد ) بر حسب نتایج گزارش

( غلظیت خحیر سیاز    20) Oetzel(. بر اساس گیزارش  30و 

کلسیم پالسمای خون در زمان زایمان که منجیر بیه بیروز    

گیرم در   میلیی  3/5شود، کمتر یا مسیاوی   م بالینی مییعال

درلیتییر( و بییرای  مییول میلییی 527/6لیتییر )ماییادل  دسییی

گیرم   میلیی  7/5سیمی تحت بالینی کمتر یا مساوی هیپوکل

درلیتییر( اسییت. در  مییول میلییی 6/2لیتییر )ماییادل  در دسییی

پژوهش حاضر با توجه به نتایج موجیود، آسیتانه خحرسیاز    

غلظت پالسمایی کلسیم در زمان زایمان بیه ترتییب بیرای    

گیرم   میلیی  7/5و  3/5بروز تظاهرات بالینی و تحت بالینی 

ین شیید. طبیی  نتییایج، درگیییری بییا   لیتییر تاییی دسییی در

ساعت باد از زایمان ادامیه   1هیپوکلسیمی بالینی تا حدود 

 1ها تقریبا مشابه بود. از ساعت  داشت و وضایت همه گروه

باد از زایمان با افزایش تیدریجی غلظیت پالسیمایی     62تا 

کلسییییم، از فراوانیییی هیپوکلسییییمی بیییالینی کاسیییته و  

هیای   دادی از گاوهای گروههیپوکلسیمی تحت بالینی در تا

به باد وضایت بهتر شد  62مختلف مشاهده شد. از ساعت 

کیدام از گاوهیا    باد از زایمیان تقریبیا هیی     20و در ساعت 

سیاعت   20تیا   1را نشان ندادند. در فاصله  یاد شدهعارضه 

هییای دارای  باید زایمییان غلظییت پالسییمایی کلسیییم گییروه 

بیه گیروه شیاهد    زئولیت بیاالتر و وضیایت بهتیری نسیبت     

های موجود تأکید دارنید کیه در    یافته  (.3داشتند )جدول 

 7/5صییورت در نظییر گییرفتن آسییتانه خحرسییاز کمتییر از   

لیتییر، اقییدامات مامییول در   گییرم کلسیییم دردسییی  میلییی

گییری و مهیار هیپوکلسییمی تحیت بیالینی کیارآیی        پیش

بنابراین توجه به دقت عم  آستانه انتخیابی   ،چندانی ندارد

گیری از بروز عارضه ییاد شیده    ایت نکات الزم در پیشو رع

(. ایین  20و  24، 61، 0یک مسأله حیاتی و پینیده است )

وضایت درباره گروه شاهد در این آزمایش مشیاهده شید و   

دهد کیه نوسیان غلظیت     ، نشان می0و  3های  نتایج جدول

پالسییمایی کلسیییم و فراوانییی هیپوکلسیییمی بییا تظییاهرات 

هیای مصیرف    ی گروه شاهد بیشتر از گیاو مختلف در گاوها

ییید برتیری   أنییز در ت  BCSزئولیت بیود. ارزییابی   ی  کننده

گاوهای مصرف کننده زئولیت نسبت به گروه شیاهد اسیت   

 (. 3)جدول 

، اثر بخشی مصرف زئولیت در 0بر اساس نتایج جدول 

ها با توجیه بیه    این پژوهش مشابه تادادی دیگر از پژوهش

آن بیر صیفات تولییدی، تولیید مللیی و       تأیید نتایج ملبت

ییید شید   أباد از تلقیی  ت  674بهبود میزان حاملگی تا روز 

ماندگی در  حاضر میانگین جفتپژوهش (. در 61 و 60، 5)

گیری شد. مایار قابی  قبیول    درصد اندازه 24گله بیشتر از 

(، 5درصید بییان شیده اسیت )     61تیا   0برای این شاخص 

گله تحت آزمایش چندان رضایت بنابراین شرایط مدیریتی 

مانیدگی گاوهیای گیروه شیاهد بیا       بخش نبود. میزان جفت

ی  کننیده درصد نسبت بیه گاوهیای مصیرف     64/36مقدار 

درصیید( بیشییتر بییود   71/21زئولیییت )هییر دو بییا مقییدار  

(46/4P≤) مانیدگی در   . بر اساس نتایج موجود، وقوع جفیت

و بیا  منفیی   DCADهای بیا   جیرهی  کنندهگاوهای مصرف 

هیا کمتیر    غلظت مناسب کلسیم در مقایسه با سیایر جییره  

(. در آزمییایش حاضییر میییزان کمتییر  37و  25، 61اسییت )

تر  ماندگی احتماال مربو  به غلظت پالسمایی مناسب جفت

. در ایین  زئولیت استی  کنندههای مصرف  کلسیم در گروه

مشابه بییانگر آن   های پژوهشنتایج به دست آمده از  زمینه

در مراحی  بایدی   مانیدگی   گاوهای مبتال به جفتکه است 

بیشتر در مارض خحیر ابیتال بیه ورم پسیتان حیاد و      تولید 

گیرند و گاوهای مبیتال بیه کتیوز نییز بیشیتر       کتوز قرار می

 (.  37و  32، 63مستاد ابتال به جابجایی شیردان هستند )

درصد  21 پژوهشنرخ متوسط ابتال به متریت در این 

ن میزان در گاوهای گروه شیاهد و کمتیرین   بود که بیشتری

زئولییت مشیاهده شید.    ی  کننیده میزان در گاوهای مصرف 

زایی و جابجیایی شییردان در گاوهیای گیروه شیاهد       سخت

در  ،هیا داشیتند   فراوانی کمتری نسبت به بقییه ناهنجیاری  

زایی یا جابجیایی شییردان بیا     ای از سخت عوض هی  نمونه

ید این نتیجیه بیه کنتیرل    مصرف زئولیت مشاهده نشد. شا

بهتر غلظت پالسمایی کلسیم از طری  مصرف زئولیت و اثر 

ملبت آن بر وضایت دستگاه تولید مل  و دستگاه گیوارش  

آن  بییانگر هیای موجیود    نتیایج گیزارش   گاوها مربو  است.

است کیه سیح  کلسییم درییافتی اثیر مسیتقیم در مهیار        

مغیذی بیه   های یاد شده دارد. سح  سیایر میواد    ناهنجاری

داری در جلیوگیری   جیره تأثیر مانی NFCخصو  فیبر و 

 (. 65و  7از بروز جابجایی شیردان دارند )

 ی نتایج این آزمیایش نشیان داد مصیرف میاده    در ک  

کننده زئولیت کمتیر از   های مصرف ه خشک و انرژی در گرو
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گروه شاهد بود، ولی درصد چربی شیر و تولیید شییر   

شیتر از گیروه شیاهد بیود. غلظیت      بی ،هیا  تصحی  شیده آن 

  هیای تغذییه   ه پالسمایی کلسیم ک  و کلسیم یونیزه در گرو

شده با زئولیت بیشتر و در نتیجه فراوانیی هیپوکلسییمی و   

ها در مقایسه با گروه شیاهد کمتیر    اختالالت تولیدمللی آن

زئولییت امتییاز   ی  کننده های مصرف ه عالوه بر آن گرو ؛بود

ت آغوز بیشتری نسبت به گروه شاهد وضایت بدنی و کیفی

درصیید  7/6زئولیییت در سییح   مصییرفبنییابراین  ،داشییتند

گرم در روز به ازای هر رأس گیاو( در   244خشک ) ی ماده
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   Effect of zeolite in preparturient diet on milk production, colostrum quality and postpartum 

problem in Holstein cow was studied using sixty pregnant cows in a completely randomized design 

with repeated measurements in time. Diets included: 1) Control group (without zeolite), 2) 

Control+0.75% Zeolite, and 3) Control+1.5% zeolite. Dietary Ca was within the range recommended 

by NRC. The diets were fed to the animals during the last 15 days of gestation. After calving, all 

animals were fed with the same diet and their performance was evaluated. The control group had better 

raw milk production, and dry matter and energy intakes, but feed efficiency was higher in zeolite-

consuming cows (P≤0.01). Protein, NDF and ADF intakes and corrected milk production (4%) were 

not significantly different among the groups. The milk fat percentage of zeolite-consuming cows were 

higher than the control (P≤0.01), but the percentages of protein, lactose and SNF were not significantly 

different. Plasma concentrations of total Ca, Ca
++

 and their ratio were similar during calving, but 

higher in zeolite-consuming cows at 6, 12 and 24 h postpartum (P≤0.01). The frequency of 

hypocalcaemia and postpartum disorders were higher in the control group than the other two groups 

(P≤0.01). Body condition score and colostrum quality of zeolite-consuming cows were higher than the 

control (P≤0.01). According to the results of this research, the use of zeolite at the level of 1.5% DM 

of preparturient diet is recommended and compared to the level of 0.75% DM and control group, it has 

a better effect on controlling blood Ca concentration and improving the production and reproductive 

traits of cows. 
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