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و  تولید و ترکیب شیرمصرف مواد مغذي، جیره گاوهاي شیرده هلشتاین بر در اثر نوع بافر 

  پذیري مواد مغذي  گوارش

1*فرشید فتاح نیا

ابراهیم عبدي، 
2

، سید غالمرضا موسوي
2
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2

  

  هاي کارشناسی ارشد دانشگاه ایالمبه ترتیب استادیار و دانش آموخته 2و1

  ffatahnia@yahoo.com-گروه علوم دامی -دانشکده کشاورزي -دانشگاه ایالم -بلوار پژوهش-ایالم -فرشید فتاح نیا: لنویسنده مسئو*

  

  چکیده

به منظور بررسی اثر نوع بافر جیره بر مصرف ماده خشک و مواد مغذي، تولید و ترکیب شیر و گوارش پذیري مواد مغذي در       

و میانگین وزن بدن  205±6و شیرده هلشتاین چند بار زایش کرده با میانگین روزهاي شیردهی راس گا 6کل دستگاه گوارش از 

هاي آزمایشی  جیره. دوره استفاده شد 3جیره و  3مربع و هر مربع با  2کیلوگرم در قالب یک طرح مربع التین تکرار شده با  21±610

کربنات سدیم و  درصد ماده خشک از مخلوط بی 2/1ره حاوي کربنات سدیم، جی درصد ماده خشک از بی 2/1شامل جیره حاوي 

باف فیکس
1

نتایج نشان داد که . درصد ماده خشک از باف فیکس به عنوان منبع بافر بودند 2/1یا جیره حاوي ) با نسبت مساوي(

داري نداشتند  ر معنیهاي آزمایشی بر مصرف ماده خشک، مصرف مواد مغذي، تولید شیر و درصد پروتئین و الکتوز شیر اث جیره

)05/0P> .(ها باالتر بود  درصد چربی شیر گاوهاي تغذیه شده با جیره حاوي بافر باف فیکس در مقایسه با دیگر جیره)05/0P< .(

پذیري ظاهري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش و دفع ماده خشک و  بازده استفاده از نیتروژن و انرژي براي تولید شیر، گوارش

نتایج این تحقیق نشان داد که اگرچه بافر باف فیکس در ). <05/0P(هاي آزمایشی قرار نگرفت از مدفوع تحت تأثیر جیرهنیتروژن 

مقایسه با بافر بیکربنات سدیم یا مخلوط آنها بر تولید شیر، گوارش پذیري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش و بازده استفاده از 

  . اثري نداشت اما درصد چربی شیر را به طور معنی داري افزایش دادنیتروژن و انرژي براي تولید شیر 

پذیري مواد مغذي گوارش -شیر و ترکیب تولید -بافرنوع-گاوهاي شیرده: هاي کلیدي واژه

      دمهقم

 کنسانترههاي حاوي الیاف پایین با اندازه ذرات کوچک و سطوح باالي  تأمین انرژي مورد نیاز گاوهاي شیرده از جیره براي

ها به دلیل کاهش ترشح بزاق، افزایش تولید اسیدهاي چرب فرار و تجمع اسید الکتیک در  اما این جیره .شود استفاده می

کاهش مصرف ماده خشک، هضم الیاف، تولید شیر، درصد چربی شیر و  و در نتیجهمایع شکمبه  pHشکمبه، باعث کاهش 

شود  استفاده میهاي مختلفی از افزودنیبراي کاهش این اثرات منفی ).6و2(دنوش بروز اسهال و لنگش در گاوهاي شیرده می

اثر ترکیبات بافري  ).7(شود میاستفاده از بافرها بیشتر توصیه با توجه به عواملی مانند هزینه، دسترسی و میزان اثرگذاري،که 

اسیدیته و ظرفیت بافري جیره بستگی اي، حیوانی و جیرهمیزان فعالیت بافر، عوامل  و مانند منبعی بر گاوهاي شیرده به عوامل

                                                          
1- Buf Fix
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اما گاهی مواقع به استفاده می گردد،  در جیره گاوهاي شیرده است که ترین ترکیب بافري سدیم، متداولبیکربنات).3(دارد

رکنندگان و ضرورت با توجه به اهمیت قابل مالحظه بافرها در تغذیه نشخوا. دلیل مزه تلخ بر مصرف خوراك اثر منفی دارد

باف فیکس. رسد استفاده از منابع مناسب، بررسی منابع جدید بافر ضروري به نظر می
2

نام تجاري بافر جدیدي است که به  

هدف از دارد همچنین کلسیم و منیزیم موجود در آن قابلیت دسترسی باالیی  .شود  آرامی در شرایط اسیدي شکمبه تجزیه می

هاي حاوي بیکربنات سدیم، باف فیکس یا مخلوط بیکربنات سدیم و باف فیکس بر ی اثر جیرهاجراي این آزمایش بررس

مصرف ماده خشک و مواد مغذي، تولید و ترکیب شیر و گوارش پذیري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش گاوهاي شیرده 

. هلشتاین بود

  ها مواد و روش

، میانگین وزن بدن 205±6ن چند بار زایش کرده با میانگین روزهاي شیردهی راس گاو شیرده هلشتای 6در این آزمایش از       

مربع و هر مربع  2کیلوگرم در روز در قالب یک طرح مربع التین تکرار شده با  23±3کیلوگرم و  میانگین تولید شیر 21±610

سه . استفاده شد) ها آوري نمونه راي جمعروز ب 7ها و  پذیري گاوها به جیره روز براي عادت 14(روزه  21دوره  3جیره و  3با 

، )درصد ماده خشک جیره 2/1(سدیم  کربنات  آزمایشی در نوع بافر با هم تفاوت داشتند و شامل جیره حاوي بافر بی جیره

درصد ماده خشک  6/0(سدیم  کربنات و بی) درصد ماده خشک جیره 6/0(جیره حاوي مخلوط مساوي از بافر باف فیکس 

 60ها شامل  تشکیل دهنده جیره مواد خوراکی. دبودن) اده خشک جیرهدرصد م 2/1(یره حاوي بافر باف فیکس و ج) جیره

،کنجاله تخم پنبهدرصد  2، دانه ذرت آسیاب شدهدرصد  10، انه جو آسیاب شدهدرصد د 12، علوفه خشک یونجهدرصد 

بر اساس ماده  مکمل ویتامین و مواد معدنیدرصد  2و نمکدرصد  5/0، تفاله چغندر قنددرصد  10، سبوس گندمدرصد  32/2

 3، پروتئین خامدرصد  18/12، ماده آلیدرصد 63/90،ماده خشکدرصد  68/55شامل  ها هو ترکیبات شیمیایی جیرخشک جیره

گاکالري در م53/1و  بر اساس ماده خشک هاي غیرالیافی کربوهیدراتدرصد  90/31، دیواره سلولیدرصد  50/43، چربی خامدرصد 

درصد اکسید منیزیم، اکسید  20/97و  06/0، 04/0، 7/2در ترکیب بافر باف فیکس به ترتیب . شیردهی بود خالصانرژي  کیلوگرم

هاي  جیره. درصد از کل کربنات کلسیم به شکل کریستال بود 33/30. سدیم، اکسید پتاسیم و کربنات کلسیم وجود داشت

 .قرار گرفتندهادر اختیار دام) TMR(بعد از ظهر به صورت جیره کامل مخلوط  4صبح و  8ساعت آزمایشی در دو نوبت در روز در 

خوراك، پسماند و ازی یها نمونهدر هفته آخر هر دوره . شیردوشی شدند) عصر 6ظهر و  12صبح،  4(نوبت در شبانه روز  3گاوها 

ماده خشک، سپس.شدند متري آسیاب میلی 2، با الک دسانتیگرا درجه 60در دماي کردن پس از خشک جمع آوري و مدفوع 

پذیري مواد مغذي در کل دستگاه  وارشگ.آنها اندازه گیري شد) 12(و دیواره سلولی) 1(ماده آلی، عصاره اتري، پروتئین خام

ید شیر هر کدام از تول .)11(شد محاسبهبه عنوان نشانگر داخلی ) AIA(در اسید  غیر قابل حلخاکستر  با استفاده از گوارش

با استفاده از  هاي شیر نمونه غلظت پروتئین، چربی و الکتوزو دوره آزمایشی رکوردگیري و ثبت شدروز آخر هر  7گاوها در 

میلکواسکن
3
  . ، تجزیه واریانس شدند)SAS)9نرم افزار آماري Mixedبا استفاده از رویه  نتایج. گیري شد اندازه 

  

                                                          
2- Buf fix
1-Milko Scan 133B Foss Electric, Denmark
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  نتایج و بحث

. آمده است2و  1در جدولبه ترتیب تولید و ترکیب شیر و هاي آزمایشی بر مصرف ماده خشک و مواد مغذي ر جیرهاث      

درصد  4تولید شیر خام، شیر تصحیح شده براي و  مصرف ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام و دیواره سلولی

  ). <05/0P(جیره قرار نگرفت  چربی و شیر تصحیح شده براي انرژي تحت تأثیر نوع بافر

  

هاي آزمایشیمصرف ماده خشک و مواد مغذي در گاوهاي تغذیه شده با جیره -1جدول 

ماده مغذي

جیره
1

2SEMP-value
123

58/1945/2083/2065/050/0)کیلوگرم درروز(ماده خشک 

18/1850/1860/1833/069/0)کیلوگرم درروز(ماده آلی 

17/239/218/214/055/0)کیلوگرم درروز(وتئین خام پر

635/0599/0625/008/080/0)کیلوگرم درروز(چربی خام 

82/853/899/838/073/0)کیلوگرم درروز(دیواره سلولی 

.   جیره حاوي بافر باف فیکس: 3یم، جیره سد کربنات جیره حاوي مخلوط بافر باف فیکس و بی: 2جیره حاوي بافر بیکربنات سدیم ، جیره : 1جیره   - 1

  هااشتباه معیار کل میانگین - 2

  

هاي  ، جیره)5و4(ها آزمایشبعضی کربنات سدیم یا سنگ آهک در  هاي حاوي بی مشابه با نتایج آزمایش حاضر، جیره      

کربنات  هاي حاوي بی ، جیره)8(دیگر  کربنات سدیم، کلرید سدیم و کلرید پتاسیم در آزمایش هاي مختلف بیحاوي نسبت

نیز بر مصرف ماده  ،)10(دیگر  سدیم و کلرید سدیم در آزمایش سدیم یا بافر داراي کلرید پتاسیم، کربنات منیزیم، کربنات دي

مشابه با نتایج آزمایش حاضر، مصرف پروتئین خام و همچنین . در گاوهاي شیرده اثري نداشتند ، تولید و ترکیبات شیرخشک

باال بودن درصد چربی شیر گاوهاي تغذیه شده با . تحت تأثیر نوع بافر جیره قرار نگرفت) 5(دیگر  ره سلولی در آزمایشدیوا

پذیري دیواره سلولی  توان به باال بودن عددي مصرف و گوارشجیره حاوي باف فیکس در آزمایش حاضر را تا حدودي می

ال با ایجاد شرایط مناسب در شکمبه و افزایش تولید پیش سازهاي مورد نیاز در آنها ارتباط داد که احتما) 3و  1هاي جدول(

  . همراه بوده است) استات و بوتیرات(براي سنتز چربی شیر در بافت پستان 
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هاي آزمایشیتولید و ترکیب شیر گاوهاي تغذیه شده با جیره -2جدول 

صفت اندازه گیري شده

جیره
1

2SEMP-value
123

60/1974/2167/1909/144/0)کیلوگرم در روز(تولید شیر خام 

)کیلوگرم در روز(درصد چربی  4شیر تصحیح شده براي 
3

17/1872/1963/1897/060/0

)کیلوگرم در روز(شیر تصحیح شده براي انرژي 
4

41/1911/2180/1909/160/0

)درصد(چربی شیر 
b

49/3
b

46/3
a

70/303/007/0

68/073/071/003/072/0)کیلوگرم در روز(چربی شیر  

89/285/288/204/084/0)درصد(پروتئین شیر  

56/062/056/003/058/0)کیلوگرم در روز(پروتئین شیر  

04/417/421/406/033/0)درصد(الکتوز شیر  

78/091/082/004/036/0)کیلوگرم در روز(الکتوز شیر  

a , b :داري دارنددرصد تفاوت معنی 5مشترك نیستند  در سطح حرف  داراي ردیف یکهایی که در میانگین.  

. جیره حاوي بافر باف فیکس: 3سدیم، جیره  کربنات جیره حاوي مخلوط بافر باف فیکس و بی: 2جیره حاوي بافر بیکربنات سدیم ، جیره : 1جیره   - 1

هااشتباه معیار کل میانگین - 2

درصد چربی  4شیر تصحیح شده براي ) کیلوگرم در روز()= 4/0× تولید شیر) کیلوگرم در روز) + ((15×تولید چربی) کیلوگرم در روز((   - 3

شیر تصحیح شده براي انرژي) لوگرمکی() = 327/0× تولید شیر) کیلوگرم در روز) + ((95/12×تولید چربی) کیلوگرم در روز)+ ((2/7×تولید پروتئین ) کیلوگرم در روز((  - 4

، اثر )3جدول (پذیري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش و دفع ماده خشک و نیتروژن از مدفوع گوارشنوع بافر جیره بر       

ده پذیري ما بر گوارش) کربنات سدیم یا سنگ آهک بی(نیز نوع بافر جیره  ،)5(دیگر  در مطالعه. )<05/0P(داري نداشت  معنی

نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن بافر .داري نداشتخشک، پروتئین خام و دیواره سلولی در کل دستگاه گوارش اثر معنی

بیکربنات سدیم، باف فیکس یا مخلوط مساوي آنها به جیره بر تولید شیر، درصد پروتئین و الکتوز شیر، مصرف ماده خشک و 

- گوارش پذیري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش اثر معنی و روژن و انرژي براي تولید شیرمواد مغذي، بازده استفاده از نیت

در مقایسه با گاوهاي تغذیه ) 3جیره (داري نداشت اما درصد چربی شیر گاوهاي تغذیه شده با جیره حاوي بافر باف فیکس 

  . ها باالتر بودشده با سایر جیره
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  هاي آزمایشیمغذي در کل دستگاه گوارش و دفع ماده خشک و نیتروژن در گاوهاي تغذیه شده با جیرهگوارش پذیري ظاهري مواد  -3جدول 

  

  . جیره حاوي بافر باف فیکس: 3سدیم، جیره  کربنات جیره حاوي مخلوط بافر باف فیکس و بی: 2جیره حاوي بافر بیکربنات سدیم ، جیره : 1جیره   - 1

هااشتباه معیار کل میانگین - 2
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ماده مغذي

جیره
1

  

SEM     2
  

  

P-value
123
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Abstract

     The objective of this study was to evaluate the effects of dietary buffer type on dry matter and 

nutrients intake, milk production and composition and nutrient digestibility of lactating Holstein cows. 

Six multiparous Holstein cows (610±21 kg of body weight; 205±6 DIM) were used in a replicated 3×3 

Latin square design with 21-d periods. The experimental diets contained 1.2 percent of sodium 

bicarbonate, equal blend of sodium bicarbonate plus Buf fix or Buf fix as the source of dietary buffer. 

Dry matter and nutrient intake, milk production and milk protein and lactose contents were similar 

among treatments (P>0.05). Milk fat content was higher in cows fed Buf fix containing diet compared 

with those fed other diets (P<0.05). Total tract apparent digestibility of nutrients and fecal excretion of 

DM and nitrogen were not affected by experimental diets (P>0.05). These results showed that however 

Buf fix containing diet compared with sodium bicarbonate or sodium bicarbonate plus Buf fix 

containing diets had no effect on milk production and total tract digestibility of nutrients but it 

significantly increased milk fat content. 

     Keywords: Dairy cow- buffer- milk production and composition- nutrient digestibility                    


