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هل چربی ٍ بدٍى هکول چربیی اًایبم   سلٌیَم ٍ جیرُ ّبی شب -Eایي هطبلعِ برای هطبلعِ پبسخ گبٍّبی دٍرُ اًتقبل بِ هکول ٍیتبهیي 

در ایي آزهبیش از جیرُ ّبی بدٍى هکول چربی ٍ شبهل  .راس گبٍ ّلشتبیي چٌد شکن زایش استفبدُ گردید 32در ایي آزهبیش از . شد

 IUهیلی گیرم سیلٌیس سیدین در رٍز  در هقببیل     E - 6/3ٍیتبهیي  IU1000 سلٌیَم در دٍسطح -Eهکول چربی ٍ از هکول ٍیتبهیي 

آزهبیش در قبلب طرح بلَک ّبی کبهل تصبدفی ٍ بِ صَرت فبکتَریل .هیلی گرم سلٌیس سدین استفبدُ گردید E – 2/7ٍیتبهیي  3000

رٍز قبل از تبریخ  28طَل دٍرُ آزهبیش از . طراحی شد( جیرُ بب هکول چربی ٍ بدٍى هکول چربی) 2در ( سلٌیَم-Eسطح ٍیتبهیي ) 2

سلٌیَم تبثیری رٍی هبدُ خشک هصرفی ٍ ٍزى بدى در دٍرُ قبل ٍ بعد  -Eهکول ٍیتبهیي  .از زایش بَد رٍز بعد 28احتوبلی زایش تب 

(  p<00/0)سلٌیَم تَلید شیر بِ صَرت هعٌی داری  -Eبب هکول ٍیتبهیي. از زایش ٍ تعبدل اًرشی خبلص در دٍرُ پس از زایش ًداشس

ول چربی در طی دٍرُ قبل از زایش اثری رٍی هبدُ خشیک هصیرفی ، ٍزى   هک. . افسایش داشس، ٍلی اثری رٍی ترکیببت شیر ًداشس

تَلید شیر در گرٍُ بیب  .تعبدل اًرشی خبلص در دٍرُ بعد از زایش تحس تبثیر هکول چربی قرار ًگرفس.بدى ٍ تغییرات ٍزى بدى ًداشس

ٍ درصد کل هَاد جبهد ( p<00/0)بَددرصد چربی شیر در گرٍُ بب هکول چربی بیشتر ( p=08/0)هکول چربی توبیل بِ کبّش داشس

ٍلی گرم چربی، گرم هَاد جبهد شیر، درصد پرٍتئیي ٍ گرم پرٍتئیي تَلیدی تحس تیبثیر هکویل   ( p<00/0)در گرٍُ بب هکول بیشتر بَد

سیلٌیَم بیب    -Eرُ قبل ٍ پس از زایش اثر هتقببیل ٍیتیبهیي   تٌْب اثر هتقببل هشبّدُ شدُ در ایي آزهبیش در طی دٍ. چربی قرار ًگرفتٌد

                                                              (.p=08/0)چربی رٍی افسایش خَراک هصرفی توبیل بِ هعٌی داری  داشس 

 سلٌیَم، تَلید شبر -Eدٍرُ اًتقبل، چربی، ٍیتبهیي: ٍاشگبى کلیدی

 هقدهِ

غذی ٍ مبّؼ ظزفیت عبسػ پذیزی گبٍ ؽیزی در بزابز مبّؼ هضزف خَراك هوني اعت ببػث ایدبد تَاسى هٌفی هَاد ه

بِ هٌظَر مبّؼ هؾنالت هتببَلینی، تزمیببت هختلفی بِ خیزُ گبٍّبی ؽیزی دٍرُ اًتقبل اضبفِ . [4] تغییزات فیشیَلَصینی گزدد
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ٍ بَیضُ چزبی ؽیز ؽذُ در پٌدبُ عبل گذؽتِ تَخِ سیبدی بِ بزرعی اثزات هثبت افشٍدى چزبی خیزُ بز هیشاى تَلیذ ؽیز . گزدد هی

ٍ بیؾتز توزمش . ؽذُ اعت Eر دٍ دِّ ی گذؽتِ تَخِ سیبدی بِ ٍخَد هقذارمبفی اس ٍیتبهیي در خیزُ گبٍ بِ ٍیضُ ٍیتبهیيد. اعت

هحققیي بز خبصیت آًتی امغیذاًی ایي ٍیتبهیي هی ببؽذ مِ هی تَاًذ اس تخزیب ببفت یب علَل تَعط رادینبلْبی آساد خلَگیزی 

در عیغتن ایوٌی ًیش ًقؼ داؽتِ ببؽذ در ًتیدِ بب مول ایي ٍیتبهیي در خیزُ هی تَاى  Eچٌیي بِ ًظز هی رعذ ٍیتبهیيمٌذ، ّو

ٍ علٌیَم هَاد هغذی ضزٍری دارای خبصیت آًتی امغیذاًی ببفتی ٍ   Eطبق هطبلؼِ دیپلَك ٍیتبهیي. عیغتن ایوٌی را بْبَد بخؾیذ

ی بغیبری اس هٌبطق اس ًظز علٌیَم فقیز هی ببؽذ ٍ گبٍّب ًیش اس ػلَفِ  خؾل مِ دارای اس آًدبیی مِ خبك ّب. علَلی هی ببؽٌذ

اعت اعتفبدُ هی مٌٌذ، بٌببزایي موبَد ایي هَاد در گبٍّبی ؽیزی قبل اس سایؼ هؾبّذُ هی ؽَد ٍ احتیبج بِ  Eهقذار من  ٍیتبهیي 

علٌیَم ٍ  -Eبزای تؼییي اثز چزبی ٍ ّوچٌیي تؼییي اثز ٍیتبهیي ؼِدر ایي هطبل .[2]هنول ًوَدى ایي دٍ هبدُ هغذی را ببال هی بزد

اس خیزُ ّبی ؽبهل  علٌیَم در طی دٍرُ اًتقبل بز ػولنزد گبٍّبی ّلؾتبیي در طی دٍرُ اًتقبل  -Eاثزات هتقببل چزبی ٍ ٍیتبهیي

 .فبدُ ؽذُ اعتٍ علٌیَم اعت Eٍ بذٍى هنول چزبی بِ ّوزاُ هنول ٍیتبهیي  دارای فیبز ببال هنول چزبی

 ّبهَاد ٍ رٍش

راط گبٍ هبدُ چٌذ ؽنن سا  32آسهبیؼ بب اعتفبدُ اس . تحقیق حبضز در هشرػِ پضٍّؾی داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى بِ اًدبم رعیذ

 IU 1500خیزُ بذٍى هنول چزبی ّوزاُ بب (1ّفتِ بؼذ اس سایؼ ٍ بب اعتفبدُ اس تیوبرّبی  چْبرّفتِ قبل تب  چْبرّلؾتبیي اس 

هیلی گزم در   E -2/7ٍیتبهیي  IU 3000خیزُ بذٍى هنول چزبی ّوزاُ بب  (2هیلی گزم در رٍس علٌیت عذین  E - 6/3بهیي ٍیت

خیزُ حبٍی ( 4هیلی گزم در رٍس علٌیت عذین  E -6/3ٍیتبهیي  IU1500 خیزُ حبٍی هنول چزبی ّوزاُ بب(3رٍس علٌیت عذین 

گبٍّبی دارای هنول چزبی در دٍرُ قبل اس . هیلی گزم در رٍس علٌیت عذین E -2/7ٍیتبهیي IU 3000هنول چزبی ّوزاُ بب 

خَراك هضزفی ٍ ببقیوبًذُ . رٍغي عَیبی ملغیوی ؽذُ دریبفت مزدًذدرصذ  02/2درصذ ٍ در دٍرُ پظ اس سایؼ  08/2سایؼ 

بٍّب در ٌّگبم ٍرٍد بِ طزح ٍسى گ. گزفت ّب قزار هی بِ صَرت رٍساًِ اًذاسُ گیزی ؽذُ ٍ ّز رٍس خَراك تبسُ در اختیبر گبٍ

رمَرد ؽیز بِ صَرت رٍساًِ ٍ بب . ای ینببر تب پبیبى طزح قبل اس ٍػذُ خَراك صبح اًدبم گزفت مؾی ؽذُ ٍ ٍسى گیزی ّفتِ

-ٍ ًوًَِ گیزی ؽیز بِ صَرت عِ رٍس در ّفتِ بزای تؼییي تزمیببت ؽیز اًدبم هی گزفتاًدبم هی دٍؽؼ هدوَع ّز عِ ٍػذُ

 SASدر ًزم افشار  تنزار ؽًَذٍُ دعتَر  Mixedّب در ایي هطبلؼِ بِ صَرت طزح مبهالً تضبدفی ٍ بب اعتفبدُ اس رٍیِ دُدا. گزفت

  .هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ

 ًتبیج ٍ بحث

بلؼکِ  در هط. علٌیَم اثزی رٍی هضزف هبدُ خؾکل در دٍرُ قبکل اس ٍ بؼکذ اس سایکؼ ًذاؽکت      -Eدر هطبلؼِ حبضز هنول ٍیتبهیي

ٍ تؼکبدل اًکزصی در دٍرُ    ٍ پکظ اس سایکؼ   تغییزات ٍسى بذى در دٍرُ قبلٍ  علٌیَم تبثیزی بز ٍسى بذى -E حبضز هنول ٍیتبهیي

علٌیَم بب ػث افکشایؼ در هقکذار ؽکیز     -Eدر هطبلؼِ حبضز هنول ٍیتبهیي . ببؽذهی[ 5]ًذاؽت مِ ّوغَ بب هطبلؼِ بؼذ اس سایؼ 

هقذار تَلیذ ؽیز بکبالتز   ٍ در ًتیدِ مبّؼ ٍرم پغتبى مِ احتوبال دلیل ایي اهز المتزا ٍ ّونبراى  بَدتَلیذی ؽذ مِ ّوغَ بب ًتبیح 
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عکلٌیَم   -Eٍیتکبهیي در هطبلؼِ حبضز تزمیببت ؽیز تحت تبثیز هنوکل   .[5]ببؽذ علٌیَم هی -Eّبی دارای هنول ٍیتبهیي در گزٍُ

 .قزار ًگزفتٌذ

هنول چزبی اثزی  رٍی ٍسى بذى ٍ . یز هنول چزبی قزار ًگزفتقبل اس سایؼ تحت تبثهضزف خَراك در دٍرُ  در هطبلؼِ حبضز

هنول چزبی اثزی رٍی تؼبدل اًکزصی خکبلش ؽکیزدّی     حبضزدر هطبلؼِ  .اس سایؼ ًذاؽت پظتغییزات ٍسى بذى در دٍرُ قبل ٍ 

در هطبلؼِ حبضز هضکزف هکبدُ خؾکل در طکی      .ًذاؽت ٍ بِ ّویي دلیل افشایؼ ٍسًی در گزٍُ ّبی بب هنول چزبی هؾبّذُ ًؾذ

دٍرُ بؼذ اس سایؼ تحت تبثیز هنول چزبی ٍاقغ ؽذ بِ طَری مِ هضزف هبدُ خؾل در طکی ایکي دٍرُ بکِ صکَرت هؼٌکی داری      

ٍ ایي مبّؼ هضزف خَراك بِ ػلت افشایؼ غلظت تزؽح مَلِ عیغتَمیٌیي . هؾببِ بَد[ 1]بب هطبلؼِ  حبضزمبّؼ داؽت، ًتیدِ 

(CCK )اس چزبکی هحبفظکت ؽکذُ    حبضکز در هطبلؼِ . [1] فبدُ مزدُ بَدی گبٍّبیی بَد مِ اس هنول چزبی اعاُرٍد ِ ای ی ؽکنوب

در هطبلؼِ حبضزگزٍُ دارای هنول چزبی توبیکل   .بیؾتزی اس چزبی بِ رٍدُ هٌتقل ؽذُ اعت هقذارؽَد مِ اعتفبدُ ؽذ ٍ تضَر هی

گکشارػ مزدًکذ مکِ مکبّؼ هضکزف خکَراك ببػکث مکبّؼ          (2006)ّونبراىّبرٍاتیي ٍ . بِ مبّؼ  هقذار ؽیز تَلیذی داؽت 

-در هطبلؼِ حبضز چزبی ؽیز در گکزٍُ  ٍ اس طزف دیگزدعتزعی بِ هقذار پزٍپبًَبت ٍ پزٍتئیي هَرد ًیبس بزای تَلیذ ؽیز هی ببؽذ

هٌبغ اگشٍصًیل چزبی بزای عٌتش  ّبیی مِ اس هنول چزبی اعتفبدُ مزدُ بَدًذ بیؾتز بَد مِ افشایؼ اًزصی هضزفی ٍ اعتفبدُ اس یل

ِ ػلت بٍ اس طزفی افشایؼ چزبی ؽیز در گزٍُ دارای هنول چزبی هوني اعت [ 3]داًٌذ چزبی ؽیز را دلیل افشایؼ چزبی ؽیز هی

ار پزٍتئیي تَلیذی در ایي آسهبیؼ تحت تبثیز هنول چزبی قکز هقذار المتَس ٍ . در ایي گزٍُ ببؽذ دیَارُ علَلیهقذار بیؾتز  ٍخَد

در ایي آسهبیؼ درصذ مل هَاد خبهذ در گزٍُ بب هنول چزبی بیؾتز مِ هتٌبعب بب افشایؼ درصکذ چزبکی تَلیکذ ؽکذُ در     . ًگزفت

بب تَخِ بِ اّویت تَلیذ ٍ عالهتی دام بب تَخِ بِ آسهبیؼ حبضکز اعکتفبدُ اس هنوکل چزبکی ٍ      .ببؽذهی ّبی بب هنول چزبی گزٍُ

 .ببؽذًتقبل بِ صزفِ هیعلٌیَم در طی دٍرُ ا -Eٍیتبهیي 

Effect of fat and vitamin E – selenium supplements in transition period of 

dairy cow on quality and quantity of milk and dry matter intake 

Thirty-two multiparous Holstein cows were used to investigate the interactive effects of 

supplemental vitamin E- selenium (1500 IU/day vitaminE - 3.6 mg/day Sodium Selenite and 

3000 IU/day vitaminE - 7.2 mg/day Sodium Selenite) and fat on performance and metabolic 

responses during the transition period.  Supplemented vitamin E- selenium  did not affect pre-

and postpartum dry matter intake (DMI), body weight changes, net energy balance. 

Supplemental vitaminE-selenium increase milk yield but had no effect on  milk composition. a 

trend was observed for and intraction in pre and postpartum DMI. Prepartum DMI was greater in 

cows supplemented with eather fat or vitamin-selenium. Postpartum DMI was lower in cows 

supplemented with fat and without vitamin-selenium. pre and postpartum BW changes and 

postpartum were affected by supplemental fat. Milk yield tended to decrease and milk fat total 

solid perecentage increased in fat supplementated. 
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 و تولید و ترکیبات شیر روی هصرف هاده خشک چربی و بدوى هکولچربی های با هکول  سلنیوم و جیره -E اثرات هکول ویتاهیي 1-4جدول 

    2هعنی داریسطح                      

 تیوارها

     

E-Se(1)1 ویتاهبي        
 E-Se(2)ویتاهیي                     

 

 با چربی دوى چربیب با چربی بدوى چربی خطای هعیار E-Seویتاهیي چربی اثر هتقابل
  

  
  

          

 پیش از زایش

08/0  25/0  98/0  

 

44/0  9/14  19/16  69/15  42/15  

  

 (در روز کیلوگرم) هصرف هاده خشک

6/0  3/0  8/0  

 

4 71/7-  44/6-  6/9-  82/8-  

  

 (کیلوگرم) تغییرات وزى بدى

3/0  63/0  68/0   19/30  62/717  39/764  05/762  6/742  (رمکیلوگ) وزى بدى   

           

 پس از زایش

08/0  03/0  47/0  

 

48/0  29/19  07/19  76/19  81/17  

  

 (در روز کیلوگرم)مصرف مبده خشک

52/0  64/0  99/0  

 

6/5  31/17-  62/14-  63/13-  05/11-  

  

 (کیلوگرم) تغییرات وزن بدن

21/0  85/0  48/0  

 

65/35  76/643  683 34/715  27/662  

  

 (کیلوگرم) وزن بدن

25/0  63/0  87/0  9/1  44/9-  74/10-  43/11-  17/8-  3تعبدل انرژی خبلص   

 تولید و ترکیبات شیر           

92/0  08/0  02/0   7/1  87/40  7/37  77/36  93/33  شیر تولیدی کیلوگرم در روز   

71/0  04/0  77/0   09/0  88/3  12/4  95/3  11/4  درصد چربی   

21/0  42/0  66/0   06/0  02/3  16/3  13/3  11/3  درصد پروتئین   

56/0  94/0  69/0   06/0  44/5  48/5  5/5  47/5  درصد الکتوز   



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

39/0  03/0  49/0   15/0  34/12  84/12  59/12  81/12  درصد کل کواد جبمد   
 . گرم سلنیت سدینهیلی  2/7و Eویتاهیي IU3000شاهل ; E-Se(2)ویتاهیي هیلی گرم سلنیت سدین، 6/3و  Eویتاهیي IU 1500شاهل = E-Se(1 ) ویتاهبي -1

 .با هکول چربی سلنیوم  -Eویتاهیي، جیره های حاوی هکول چربی در برابر جیره های بدوى هکول چربی و اثر هتقابل  E-Se(2)ویتاهیي( 2)در برابر سطح   E-Se(1) ویتاهبي( 1)اثر سطح : هقایسات آهاری -2

-3 NEB = (DMI × NEL diet) - [(0.08 × BW 
0.75

) + ((0.0929 × Fat + 0.0563 × Protein + 0.0395 × Lactose) × milk yield)] 


