
13 (3) 49-56, Autumn 2021 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

 * Corresponding Author’s email: gha.teimoori@gmail.com 

 

Received: 31 May 2021; Reviewed: 27 July 2021; Revised: 6 September 2021; Accepted: 7 October 2021 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2021.300006.2613 

Original Research Paper 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The effects of using acidogenic Top Chlor in close-up dry period on urine pH, blood 

calcium concentration and spectral peak bands of chlorine ion with protein fraction  
 

 

 

 

 

Ghasem Ali Teymouri Jervekani 1*, Abbas Rajaeerad 2 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran  

2
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of technology, Isfahan, Iran 

  

          Key Words  Abstract                                            
Top Chlor ™ product 

DCAD 

Close-up 

Urine pH  

 

 

 Introduction: Adding anions from anionic salt such as calcium chloride, ammonium chloride, 

calcium sulfate and magnesium sulfate to the prepartum diet reduced the incidence of postpartum 

hypocalcemia in dairy cow but reduced feed intake. Top Chlor ™ is an acidifying coproduce which 

inducing mild metabolic acidosis and improving the palatability of prepartum diet. This study was 

conducted to evaluate the effects of Top Chlor ™ on urine pH, blood calcium concentration and 

chlorine ion binding with protein fraction of feed. 

Materials & Methods: Close-up cows (255 days of gestation) in a dairy farm, were randomly 

divided into two groups of control (non-anionic salt, n=30) and treatment (Top Chlor ™, n=30). 

Urine and Serum samples were collected before calving and also at the time of partition, 24 and 

48 hours after calving. Molecular structural changes of Top Chlor ™ were studied by infrared 

spectroscopy and X-ray diffraction. The data were analyzed by mixed procedures of SAS software. 

Result: The urine pH of cows that consumed Top Chlor™ decreased significantly (6.56 vs. 8.15, 

P<0.05). Cows that fed Top Chlor ™ before calving had higher blood calcium concentrations 

within 24 hours of calving (8.38 vs. 7.32 mg/dl, P<0.05). Serum phosphor concentration decreased 

in cows receiving control diet at 24 hours before calving (4.48 vs. 5.97 mg/dl, P <0.05). Serum 

magnesium concentration was not significant (P˃0.05). X-ray diffraction analysis showed that 

organic structures and amino acids were coordinated with magnesium in 6-aqueous magnesium 

complexes with different states. Also, the molecular structure studies showed that during the 
processing of Top Chlor™, free NH2 compounds in amino acid structures bonded with chlorine 

ions and NH3Cl complex was formed. 

Conclusion: The results of the study showed that the Top Chlor™ has a suitable acidifying power 

and this improved the postpartum blood calcium concentration of dairy cow. Also, the results of 

FTIR showed that chlorine ion has bonded with the protein part of the feed.  
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ادرار،  pHکلر در گاوهای انتظار زایمان بر اثرات استفاده از محصول اسیدوژنیک تاپ

 غلظت کلسیم خون و پیک جذب یون کلر با بخش پروتئینی خوراک
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 رانیا ،شهرکرد ،شهرکرددانشگاه  ،کشاورزی دانشکده ،علوم دامی گروه 1
  رانیا ،اصفهان ،صنعتی اصفهاندانشگاه  کشاورزی، دانشکده ،علوم دامی گروه 2
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قبل زایش، وقوع  رهیسولفات به ج میزیسولفات و من میکلس د،یکلرا ومیآمون د،یکلرامیمانند کلس یمنابع نمک ها ازآنیوننمودن اضافه  :مقدمه

ای است که اساس تولید کنندهاسیدی خوراککلر، تاپ ولی مصرف خوراک نیز کاهش داده است. استهایپوکلسیمی را در گاوها کاهش داده

است. هدف پژوهش حاضر بررسی استفاده از خوراکی گاوهای انتظار زایمان بوده آن، عالوه بر القای اسیدوز متابولیکی خفیف، بهبود خوش

 .ترکیبات آلی خوراک بودچنین اتصال یون کلر به ادرار، غلظت کلسیم خون و هم pHکلر در خوراک گاوهای انتظار زایمان، بر کاهش تاپ

و  تقسیم شدند کلرتاپ تیمار گروه شاهد ودو آبستنی به  255روز  درراسی، گاوهای انتظار زایمان ۹۰۰در یک گاوداری  ها:مواد و روش

 ساعت بعد 48و  24در زمان زایش،  نمونه سرم چنیندر قبل زایمان و هم ادرارpH و  های سرممونه. نکردند دریافترا  های آزمایشیجیره

 گرفت.ه قرارمطالعمورد  مادون قرمز و پراش اشعه ایکسسنجی طیف وسیلهبه مولکولی تاپ کلر ساختار اتتغییر آوری شد.زایش جمعاز 

  انجام گرفت.  Mixedو با رویه SASآماری افزارها توسط نرمداده

 38/8تری ) ( و غلظت کلسیم خون بیش>۰5/۰P؛ 15/8در مقابل  56/6) ترادرار کم pHبودند  کلر مصرف کردهگاوهایی که تاپ نتایج:

ساعت پیش از زایش در  24(. غلظت فسفر خون در >۰5/۰P) ساعت پس از زایش داشتند 24لیتر( در گرم در دسیمیلی 32/7درمقابل 

(. غلظت منیزیم خون تحت تاثیر >۰5/۰Pلیتر، گرم بر دسیمیلی ۹7/5درمقابل  48/4)گاوهای دریافت کننده جیره کنترل کاهش نشان داد 

های های گوناگونی با منیزیم در کمپلکس(. آنالیز پراش اشعه ایکس نشان داد ساختارهای آلی و آمینواسیدها با حالتP>۰5/۰)قرار نگرفت 

ها با های آمینی آزاد موجود در ساختار آمینواسیدکلر، گروهید تاپداد که در فرایند تولسنجی نشان شده است. آنالیز طیف آبه جفت 6منیزیم 

  کلراید داده است.هیدرواست و تشکیل آمینیون کلر پیوند برقرار کرده 

خون گاوها  که سبب بهبود غلظت کلسیم کننده مطلوبی دارد داری قدرت اسیدی کلرکه محصول تاپ داداین تحقیق نشان  :گیری و بحثنتیجه

 .است پیوند برقرار کرده ،داد که یون کلر با بخش پروتئینی خوراکسنجی مادون قرمر نشان های حاصل از طیف شد. داده
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 مقدمه
که  است یکیاختالالت متابولترین مهماز  یکهایپوکلسیمی ی        

 تریلیگرم در دسیلیم ۸تر از کمبه خون  میغلظت کلسطی آن 

تا  شیزمان زا درزا را شکمچند یهادرصد گاو 50از  شیب و رسدمی

 ،طی تحقیقیدر  .(Goff ،200۸)کند میمبتال  شیروز پس از زا ۳

و گزارش  ندشد یریخونگ شیساعت پس از زا 4۸گاو در راس  ۱4۶2

اول، دوم،  هیردیبا دوره ش یدرصد گاوها 54و  49، 4۱، 25که  شد

و  Reinhardt)برند یرنج م یمیپوکلسیها به باالتر، ازسوم و چهارم 

خوراک، افزایش هایپوکلسیمی سبب کاهش مصرف  .(20۱۱همکاران، 

کاهش عملکرد سیستم ایمنی  و غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه

سبب  ،چنین. هم(20۱۳و  20۱2و همکاران،  Martinez)شود می

و همکاران،  Santos) استهای متابولیکی نیز شدهافزایش بروز بیماری

گرم در میلی ۸تر از کم خون غلظت کلسیم گاوهای که. (20۱9

 ، رخداد عفونت رحمیداشتند ساعت پس از زایش 2 لیتر دردسی

 ها افزایش یافت.درصد در آن ۶/59ماندگی درصد و بروز جفت 7/4۱

شده از گاوهای های متولدشد که گوساله در همین مطالعه گزارش

و  Wilhelm)تری داشتند درصد بروز اسهال بیش ۱۶هایپوکلسیمی، 

تواند هایپوکلسیمی می که ددهمی نشان تحقیقات این .(20۱7همکاران، 

های متابولیک و درنتیجه کاهش تولید شیر سبب افزایش بروز بیماری

غذایی گاوها  رهیج ونیو آن ونیاختالف کات کاهش مثل شود.و تولید

 کنترل هاییژاسترات نیتراز مهمعنوان یکی به ،شیاز زا شیدر پ

 جهی. در نت(Goff ،200۸) است شده شناخته کننده هایپوکلسیمی

 ومیآمون د،یکلرا میمانند کلس یمنابع نمک ها ازآنیون مکمل کردن

کرد.  دایرواج پ رهیسولفات به ج میزیمن و سولفات میکلس د،یکلرا

سطح اختالف  های آنیونیک تانشان دادند که افزودن نمک مطالعات

کیلوگرم ماده واالن در یاکیلمی -۱00تا  -50 برابر با کاتیون و آنیون

خون را در پس  میدرصد غلظت کلس ۱۳ ،شیقبل زاخشک در جیره 

آمیزی تب شیر را کنترل کرد تیطور موفقبهبود داد و به شیاز زا

(Charbonneau  ،200۶و همکاران)های آنیونیک. اما افزودن نمک، 

کیلوگرم ماده خشک مصرفی را در پیش از زایش کاهش داد  ۳/۱

Charbonneau  ،کاهش مصرف ماده خشک در  .(200۶و همکاران

پیش از زایمان سبب افزایش بروز اختالالت متابولیکی و کاهش تولید 

کورس ابائی ؛۱۳99شود )کمالی و همکاران شیر در پس از زایش می

(. هر یک کیلوگرم کاهش مصرف خوراک پیش از ۱400و همکاران، 

ابر کرد و دو کیلوگرم شیر بر ۳زایش، وقوع بروز بیماری متریت را تا 

و همکاران،  Huzzey) روز ابتدای زایمان کاهش داد 2۱تولیدی را در 

کلر، بیوکلر و انیمیت که از کننده سویمحصوالت اسیدی .(200۶

تالش دارند  ،کلریدریک با کنجاله سویا پدیدار شدندترکیب اسید

فی کنند خوراک برای گاوهای انتظار زایمان معرمنابع آنیونی خوش

(Leno  ،گزارش 20۱7و همکاران .) اختالف کاتیون شد که با کاهش

 واالناکیمیلی -۶9+ به ۱70از جیره گاوهای انتظار زایمان  و آنیون

بر حفظ وسیله خوراک آلی انیمیت، عالوه در کیلوگرم ماده خشک به

مصرف خوراک گاوها در پیش از زایش، غلظت کلسیم خون، مصرف 

و همکاران،  Leno) یافت زایش بهبود بعد گاوها در تولیدی رخوراک و شی

(. هر چند که در مطالعه فراتحلیلی اخیر، هر دو منابع آنیونی 20۱7

و همکاران،  Santos)نمک و آلی( مصرف خوراک را کاهش دادند )

اسیدی خوراک ، ۱0۱940 شماره ثبت اختراعکلر با تاپ .(20۱9

بر القای اسیدوز متابولیکی  است که اساس تولید آن، عالوه ایکننده

طوری خوراکی گاوهای انتظار زایمان بوده است. بهخفیف، بهبود خوش

درصد  ۶/۱و  درصد کلر ۱۱حاوی  ،که این محصول آنیونیک آلی

جیره را کاهش  اختالف کاتیون و آنیونتواند باشد و میمی گوگرد

کلر در خوراک گاوهای انتظار ی اثر تاپهدف این آزمایش بررس دهد.

چنین ادرار، بهبود غلظت کلسیم خون و هم pHزایمان، بر کاهش 

 .باشدپیوند یون کلر با ترکیبات آلی خوراک می

 

 ها و روشمواد 
واقع در منطقه جوزدان  یراس 900در یک گاوداری  طرح آزمایشی

انجام شد.  ۱۳97و در سال  آباد )مجتمع شیر و گوشت نصر(نجف

شاهد )جیره  گروهدر دو  آبستنی 255روز زایمان در گاوهای انتظار 

طور تصادفی تقسیم و جیره را به ،(کلرتاپ) بدون آنیونیک( و تیمار

، و با شماره ۱0۱940 شماره ثبت اختراعکلر با تاپ .مصرف کردند

در گروه تحقیق و توسعه  9۱۳9۶0۳0۱۱۶5977مجوز دامپزشکی 

طراحی و تولید شده  5552۸شرکت سالم دام سپاهان با شماره ثبت 

 درصد کلر ۱۱حاوی  کهاست  ایاسیدی کنندهخوراک است. تاپ کلر 

و  باشددرصد منیزیم می ۸/2درصد کلسیم و ۱/۳درصد گوگرد  ۶/۱و 

آمیزی کاهش طور موفقیتجیره را به کاتیون و آنیوناختالف تواند می

پروتئینی با خوراک آنیونیک  غالت و منابع درصد از ۱/۶در تیمار،  دهد.

بار گاوها پیش از زایش یک  .(۱کلر جایگزین گردید )جدول آلی تاپ

در روز و پس از آن دو بار در روز تغذیه شدند و دسترسی آزاد به آب 

ر پس از زایش از یک جیره استاندارد برای گاوهای چنین دداشتند. هم

افزار جیره آزمایشی پیش و پس از زایمان با نرم .زا استفاده شدتازه

(. ۱جدول سیستم پروتئین و کربوهیدرات دانشگاه کرنل تنظیم شد )

صورت تصادفی در متر پرتابل به pHادرار توسط دستگاه pH های داده

گیری آوری و اندازهجمعبار در هفته،  2پس قبل از شروع آزمایش و س

 )زایمان( ساعت قبل زایمان و زمان صفر 24و  ۱2 درشد. نمونه خون 

. گردید آوری و به آزمایشگاه ارسالجمع از زایمان ساعت بعد 24و  ۱2و 

منیزیم با روش  فتالئین،کرسول  سرمی کلسیم با روش کمپلکس غلظت

های تشخیصی بلو و فسفر را با روش یوی و براساس کیتزایلیدیل
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5۱ 

و مطابق دستورالعمل،  و با دستگاه اتوآنالیزر ایران( تهران، آزمون، )پارس

  گیری شدند.اندازه
 

 هااقالم خوراکی و آنالیز شیمایی جیره :1جدول 

 )درصد( ترکیبات شاهد  تاپ کلر

 سیلوی ذرت                ۶/۳۶  2/۶۳

 یونجه                               ۸/۱9  ۶/۱۸

 دانه جو                           5/۶  ۶/5

   دانه ذرت                      7/۱2  ۶/۱۳

 کنجاله سویا                    4/5  2/5

 کنجاله کلزا          ۱/4  ۱/۳

 فول فت سویا 2/۱  2/۱

 پودر گوشت 7/۱  7/۱

 سبوس گندم ۶/۸  ۱/۶

 ۱کلرمحصول تاپ 0  ۱/۶

 توکسن بایندر ۱/0  ۱/0

 2مکمل ویتامینه 7/0  7/0

 ۳مکمل معدنی 2/۱  2/۱

 اکسید منیزیم 2/0  0

 کربنات کلسیم 24/۱  54/0

 )درصد ماده خشک( ترکیب شیمیایی

 ماده خشک 5/45  ۱/4۸

 (Mcal/kg)انرژی خالص شیردهی  4۸/۱  47/۱

 پروتئین خام ۱/۱4  ۱4

 دیواره سلولی 7/۳7  4/۳5

 کلسیم 75/0  2۸/۱

 فسفر 45/0  47/0

 پتاسیم ۱۸/۱  20/۱

 منیزیم 44/0  4/0

 کلر 2/0  ۸5/0

  4(meq/kg)آنیون -تعادل کاتیون ۱۸۶  -7۶
 به کمک دستگاه اکسترودرهای آنیونیک . کنجاله سویا و غالت فراوری شده با نمک۱

درصد  ۸/2 و یمدرصد کلس ۱/۳درصد گوگرد  ۶/۱درصد کلر و  ۱۱درصد پروتئین،  20)

  یزیم، سالم دام سپاهان، اصفهان، ایران(.من

 A ،۳۶000 یتامینو یالمللینواحد ب ۱000000 یحاو یتامنیمکمل و یلوگرم. هر ک2

 .E یتامینو یالمللینواحد ب ۱5000و  3D یتامینو یالمللینواحد ب

گرم منگنز،  7/0گرم آهن،  2/0گرم مس،  ۳/0 یحاو یمکمل معدن یلوگرم. هر ک۳ 

گرم  002/0و  یومگرم سلن 00۳/0گرم کبالت، 009/0 یزیوم،گرم من9/0 ی،گرم رو ۸/0

 .ید

واالن  یاکمیلی مجموع)  –( یمو پتاس یمسد هاییونواالن کات یاکیلی. )مجموع م4

 .یرهج یلوگرمکلر و گوگرد( در ک هاییونآن
 

 ۶0ها در آون نمونهکردن ها، با خشکخوراک و علوفه خشک ماده

مانده باقیهای دست آمد. نمونهماندن وزن، به ثابت گراد تادرجه سانتی

 صورت هفتگی برها بهخوراک هر هفته با هم مخلوط شدند. جیره

شده  های خشکنمونهها تصحیح گردیدند. اساس ماده خشک علوفه

صورت جداگانه مانده خوراک هر گاو، در پیش و پس از زایمان بهو باقی

متری آسیاب شدند. با هم مخلوط و با آسیاب مجهز به الک یک میلی

شده برای سنجش غلظت نیتروژن، عصاره اتری، سپس نمونه آسیاب

 گرفت.خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی مورد ارزیابی قرار

که با توجه به این ،قرمز نمونه تاپ کلرسنجی مادون برای انجام طیف

مربوطه جامد بودند ابتدا مقداری از هر نمونه با پودر پتاسیم  نمونه

شد و در ادامه مخلوط و در هاون ساییده  ۱00به  ۱برمید با نسبت 

سپس  ها تهیه شد.گرفته و قرص شفافی از آندر قالب تحت فشار قرار

شد و محل قرمز قرار داده سنجی مادون نمونه در دستگاه طیف

(. ۱997و همکاران،  Tammقرمز ثبت گردید )نوارهای جذبی مادون 

کامالً پودر  تاپ کلر مقداری از نمونه ،سنجی پراش پرتو ایکسطیفدر 

دسته  . یکگرفت در مقابل اشعه قرار نمونه صفحات موجود شد و تمامی

نگستروم( تحت آ 540/۱طول موج= با طول موج معین )ایکس  اشعه

 ،هر صفحه در زاویه معین خود تابانیده وزوایای مختلف به هر صفحه 

. در این حالت داد عبارت صحیح پراشهشده را منعکس یا ب اشعه تابیده

 ،)پراش( طول مسیر نفوذ و بازگشت اشعه از سطوح موازی داخلی

پرتو ایکس پراش های داده. باشدمی مضرب صحیحی از طول موج

است. این  (θ2)صورت شدت فوتون بر حسب زاویه دتکتور به ،پودری

 Caseشدند )ها آماده صورت لیستی از محل پیک و شدت آنها بهداده

های تکرار شونده شامل گیریهای با اندازهداده (.2020و همکاران 

pH  ادرار، با استفاده از رویهMixed افزار آماری و نرمSAS (۱/9)نسخه 

 :(۱)رابطه شدند  جزیهت۱و مطابق رابطه 
yijklo = μ + Treati + Timej + (Treat × Time)ij + βlk × Xijk + Cowl + eijklo                      

 ؛، میانگین کل μ ؛ادرار pH، متغیر وابسته ijkloYدر این رابطه، 

iTreatاثر ثابت گروه آزمایشی ،i ؛jTime
  ؛j، اثر ثابت زمان 

βlk × Xijkهای ، دادهpH ان عامل عنوادرار قبل از شروع آزمایش به

 نظر گرفته شد.طول آزمایش در کواریت در
lCow، با تصادفی گاو اثر 

 هایگیریاندازه بین کواریانس معادل با یکسان واریانس و صفر میانگین

 ؛گاوها تکرارشونده بین
Residijkloمیانگین با مانده تصادفیباقی ، اثر 

 همگن واریانس و صفر

2.ساختار کوواریانس  از استAutoregressive 

order 1 ترین میزان معیارکه کمAICC  عنوان ساختارهای داشت به

 Littell های تکرار شونده در زمان استفاده شد )نهایی تجزیه برای داده

مواد معدنی خون، بدون درنظر  های مربوط بهداده. (۱99۸و همکاران، 

 t تصادفی و با آزمون  آماری ساده طرح کامالً گرفتن زمان و از مدل 

 (:2)رابطه تجزیه شدند  2مستقل و طبق رابطه 

ijk+ e iT+  =  ijkY                                                                                                           ) 
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ت گروه ، اثر ثابiT ؛ین کل، میانگ؛ ، مقدار هر مشاهدهijkYکه در آن،  

 ریانسوا و صفر میانگین با مانده تصادفیباقی نیز اثر ijkeآزمایشی و 

همگن
2صورت جداگانه ها در پیش و پس از زایمان بهاست. داده

 .تجزیه آماری شدند

 

 نتایج

کلر مصرف کرده بودند، ادرار گاوهایی که تاپ pH، ۱مطابق شکل     

(. >05/0P، ۱5/۸درمقابل  5۶/۶داد )نداری کاهش نشاطور معنیبه

 ادرار در هر دو گروه pHچنین با نزدیک شدن گاوها به زایش هم

 ر متقابل تیمار در زمان نیزچنین اث(. هم=P/0002کاهش یافت )

 (.=04/0Pدار شد )معنی

از  یشپ یگاوها یرهکلر در جتاپ یدوژنیکاساثر محصول نتایج        

نمایش داده شده  2در جدول سرم خون  یبر غلظت مواد معدن یمانزا

ساعت قبل زایش تفاوتی  ۱2و  24است. غلظت کلسیم خون در 

ساعت پیش از زایش  24(. غلظت فسفر خون در <05/0Pنداشت )

یافت  داری در گاوهای مصرف کننده تاپ کلر افزایشطور معنیبه

(05/0P< ولی در )۱2 ( 05/0ساعت قبل زایش مشابه بودP> غلظت .)

 .(<05/0Pمنیزیم خون نیز در قبل زایش بین تیمارها تفاوتی نداشت )

غلظت کلسیم، فسفر و منیزیم در زمان زایش تحت تاثیر تیمار قرار 

 (.<05/0Pنگرفت )

کلر اسیدوژنیک تاپ محصول نمونه قرمز مادون یسنجفیط زیآنال       

چنین هم نشان داده شده است. 2و بعد از فرآوری در شکل  در قبل

 قبل کلر درتاپ محصول اسیدوژنیک پراش اشعه ایکس نمونهآنالیز 
 نشان داده شده است. ۳و بعد از فرآوری در شکل 

 

کلر در جیره گاوهای پیش از اثر محصول اسیدوژنیک تاپ :2جدول

 لیتر(گرم/دسیزایمان بر غلظت مواد معدنی سرم خون )میلی

 

کلر را مصرف زایمان تاپ از قبل که ییگاوها، ۳مطابق جدول        

در  4۸/۸ساعت ) ۱2 تری درکرده بودند، غلظت کلسیم خون بیش

 ساعت پس از زایش 24 ( و=P/0۱لیتر،گرم بر دسیمیلی 22/7مقابل 

اما  .داشتند (=02/0Pلیتر، گرم بر دسیمیلی ۳۱/7مقابل در  22/۸)

ساعت پس از زایش تحث  24و یا  ۱2غلظت فسفر و منیزیم خون در 

 (.<05/0Pتاثیر تیمار قرار نگرفت )
 

کلر در جیره گاوهای پیش از اثر محصول اسیدوژنیک تاپ :3جدول

لیتر( در گرم/دسیزایمان بر غلظت مواد معدنی سرم خون )میلی

 دوره پس از زایش

 

مان بل زاي روزهاي ق

-25 -20 -15 -10 -5 0

p
H

رار
 اد

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

لر ا پ ک ت

شاهد

 
. یمانقبل زا یادرار گاوها pHتاپ کلر بر  یدوژنیکاثر محصول اس :1شکل 

، =0P /00۱ یماربود. اثر ت 5۶/۶تاپ کلر  یمارو در ت ۱5/۸ادرار در گروه شاهد  pH یانگینم

 P = 04/0 یمارو اثر متقابل زمان * در ت P=0002/0اثر زمان 
 

2
Value-P 1

SEM 
 تیمارهای آزمایشی

 فراسنجه
 تاپ کلر شاهد

 پیش از زایمان 

 ۳کلسیم  
 ساعت 24 05/9 ۸9/۸ 2۱/0 7۸/0

 ساعت ۱2 94/۸ 7۶/۸ ۱9/0 ۸۳/0
 ۳فسفر 

 ساعت 24 95/5 4۶/4 2۶/0 02/0

 ساعت ۱2 7۸/4 22/4 ۱9/0 2۶/0
 ۳منیزیم  

 ساعت 24 25/2 ۳۸/2 05/0 5۳/0

 ساعت ۱2 27/2 5۶/2 07/0 ۳۱/0
 زایش    

 کلسیم  79/7 7 25/0 24/0

 منیزیم  ۳9/2 5۱/2 05/0 52/0
 فسفر 2۱/4 ۸2/۳ ۱7/0 55/0

و  24 های خون در. نمونه۳ داری،معنیسطح 2. ها خطای استاندارد میانگین. ۱
 .ساعت پیش از زایش گرفته شد ۱2

P-Value SEM 
 فراسنجه تیمارهای آزمایشی

  تاپ کلر شاهد

 پس از زایمان 

 ۳کلسیم 

 ساعت ۱2 4۸/۸ 22/7 22/0 0۱/0

 ساعت 24 22/۸ ۳۱/7 ۱7/0 02/0

 ۳فسفر 

 ساعت ۱2 ۱۱/5 ۳4/4 ۱7/0 ۳7/0

 ساعت 24 2۶/5 ۸۱/4 2۱/0 24/0

 ۳منیزیم 

 ساعت ۱2 49/2 ۶0/2 0۸/0 5۶/0

 ساعت 24 ۶9/2 5۸/2 07/0 4۶/0

 24ر های خون د. نمونه۳ داری،سطح معنی .2 ،هاخطای استاندارد میانگین. ۱

 .ساعت پس از زایش گرفته شد ۱2و 
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 بحث
ها به جیره، در کردن آنیونادرار در هنگام اضافه pH کاهش      

است. در توافق با آزمایش حاضر شده  مطالعات فراوانی نشان داده

جیره با افزودن  اختالف کاتیون و آنیونکردند با کاهش  گزارش

واالن در کیلوگرم ماده خشک اکیمیلی –۱00به  200ها از آنیون

و  Charbonneau) کردکاهش پیدا  ۸/۶به  4/۸ادرار از   pHجیره،

کلر، اختالف چنین در پژوهش با استفاده از سویهم .(200۶همکاران، 

واالن در کیلوگرم ماده خشک اکیمیلی –۱50کاتیون و آنیون جیره به 

-Ramosد )کرافت پیدا  ۶٫7ادرار به  pH کاهش یافت و گزارش کردند

Nieves  ،های گاوها در گامه شیردهی، جیره در .(2009و همکاران 

pH  است )شده  گزارش 5/۸تا  ۸دامنه ادرار درCharbonneau  و

های آنیونیک کلسیم نمک با افزودن دیگر آزمایشی در .(200۶همکاران، 

الف کاتیون کلراید و منزیم سولفات به خوراک گاوهای قبل زایش، اخت

واالن در کیلوگرم جیره کاهش دادند اکیمیلی -74و آنیون جیره به 

گیری اندازه کاهش یافته است. 9۶/5به  29/۸و گزارش کردند که از 

pH اسیدوز متابولیکی  سنجش ای و ارزان جهتمزرعه شاخص ادرار یک

های اسیدوژنیک شناخته شده است. دامنه توصیه شده برای در جیره

pH گزارش شده است  9/۶تا   ۸/5های اسیدوژنیک از ادرار در خوراک

(Goff ،200۸در نتیجه می .)کلر با القای اسیدوز توان دریافت که تاپ

 
 )آ( و بعد از فرآوری )ب( کلر در قبلنمونه محصول اسیدوژنیک تاپ مادون قرمز یسنج فیط زیآنال :2شکل 

 

 
 فرآوری )ب(کلر در قبل )آ( و بعد از پراش اشعه ایکس نمونه محصول اسیدوژنیک تاپآنالیز  :3شکل 
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ها را وادار به خروج یون هیدروژن متابولیکی خفیف در خون، کلیه

چنین است. همادرار کاهش یافته  pHاست و متعاقب آن کرده 

 اختالف کاتیون و آنیوندادند که با کاهش ی نشان مطالعات فراتحلیل

میلی اکی واالن، غلظت کلسیم  -۱00اکی واالن به میلی 200از جیره 

. در (200۶و همکاران،  Charbonneau)یافت  درصد بهبود ۱5خون 

 گرفتهآزمایش مورد بررسی قرار 5۸یک مطالعه فراتحلیلی اخیر که 

به های آنیونیک، غلظت کلسیم را یرهشد که استفاده از جبود، گزارش

 .(20۱9و همکاران،  Santos) است افزایش داده مولمیلی ۱۳/0میزان 

ها به جیره گاوهای کنند که افزودن آنیونمطالعات متعددی بیان می

ی هورمون یانتظار زایمان، با القای اسیدوز متابولیکی خفیف، کارا

در نهایت  دهد ورا بهبود میو غلظت ویتامین دی سرمی  پاراتیروئید

از  .(20۱4و همکاران،  Goff) یابدغلظت کلسیم خون افزایش می

تواند متابولیسم مکانیسم های دیگری که خوراک های اسیدوژنیک می

ای باشد که نتیجهکلسیم را فعال کنند، افزایش دفع کلسیم ادرار می

و همکاران، Goff باشد  )از جذب بهتر کلسیم از دستگاه گوارش می

ادرار گاوهای مصرف کننده  pHکه در قبل بیان شد طور(. همان20۱4

عبارت دیگر قدرت اسیدی واحد کاهش یافته است به 59/۱تاپ کلر 

توان انتظار داشت با برابر شده است و در نتیجه می 9/۱5ها آن

های گفته شده غلظت کلسیم خون در این گروه افزایش یافته مکانیسم

ادرار در دامنه توصیه شده و ایمن برای گاوهای  pHچند این  است. هر

 باشد.شیری می

هر چند که مصرف خوراک و تولید شیر در پس از زایش        

مطالعات مختلفی گزارش کردند که افزایش غلظت  اماگیری نشد اندازه

 کلسیم خون با بهبود حرکات شکمبه مصرف خوراک را در پس از

طور مثال با (. به20۱4و همکاران،  Martinezد )دهزایش بهبود می

واالن اکیمیلی -7۶به  ۱۸5کاهش اختالف کاتیون و آنیون جیره از 

در کیلوکرم جیره ) مشابه با آزمایش حاضر( از خوراک تجاری انیمیت؛ 

و  Leno) روز بعد زایش افزایش یافت 20کیلوگرم تا  ۶/۳تولید شیر 

(. در آزمایش دیگر که گاوها خوراک اسیدوژنیک 20۱7همکاران، 

کیلوگرم شیر  ۸/۱کلر در پیش از زایش دریافت کرده بودند، سوی

 .(2009و همکاران،  Ramos-Nievesتری تولیدکرده بودند )بیش

های آنیونیک استفاده از خوراک اسیدوژنیک سوی کلر در مقابل نمک

ولفات در جیره قبل زایش، مصرف خوراک کلسیم کلراید و منیزیم س

چنین خوراک مصرفی و  تولید شیر پس از زایش پیش از زایش و هم

چنین در مطالعه (. هم2020و همکاران،  Rajaeeradرا بهبود داد )

 اختالف کاتیون و آنیونشد که با کاهش فراتحلیلی اخیر نشان داده 

ماندگی، ی متابولیک جفتهاجیره گاوهای انتظار زایمان، بروز بیماری

 ۱/۱که منجر به افزایش ها کاهش یافت، متریت و مجموع بیماری

 . (20۱9و همکاران،  Santos) کیلوگرمی تولید شیر شد

 کلرتاپساعت قبل زایمان در گروه  24در  سرمفسفر غلظت        

ها در است که جذب فسفر در حضور آنیون گزارش شده افزایش یافت.

های بسیار کمی در این زمینه یابد. اما متاسفانه دادهبود میشکمبه به

باشد. همانند آزمایش حاضر با کاهش اختالف کاتیون و موجود می

واالن بر کیلوگرم ماده خشک اکیمیلی -۱50به  ۱۱0آنیون جیره از 

-Ramosداری افزایش یافت )طور معنیجیره، غلظت فسفر خون به

Nieves  ،ها توضیح منطقی و روشنی در این . اما آن(2009و همکاران

زمینه ارائه نکردند. مطالعه فراتحلیلی اخیر نشان داد که با کاهش 

واالن بر اکیمیلی -۱00به  ۱00اختالف کاتیون و آنیون جیره از 

کیلوگرم ماده خشک جیره قبل زایش، هیچ تغییری در غلظت فسفر 

 .(20۱9و همکاران،  Santosخون در قبل و بعد زایش دیده نشد )

کنش یون کلر حاصل از های این آزمایش، برهمیکی از فرضیه       

های مربوطه با نیتروژن و اکسیژن موجود در ساختارهای آلی نمک

است که منجر به  کلر بودهخوراک در فرآیند فرآوری محصول تاپ

بهبود طعم و مزه خوراک و در نتیجه افزایش مصرف خوارک گاوها 

ج امواکنش ، با بررسی برهمقرمزسنجی مادون  طیف در آنالیزد. شو

های گروه به توانقرمز با نمونه، می الکترومغناطیس در محدوده مادون

 Caseبرد )پی ها و پیوندهای موجود در نمونهساختار مولکولو عاملی 

با توجه به ماهیت پروتئینی ترکیب مورد نظر،  (.2020و همکاران،

ی عاملی کربوکسیل حاوی پیوند پپتیدی و کربونیل در ساختار هاگروه

 cm ۱۶۳0-1نوار جذبی در ناحیه  ،2باشند. مطابق شکل موجود می

شده با ارتعاش )کوپل کششی گروه کربونیل به ارتعاشمربوط  ۱۶۶0تا  

هیدروژن، و -نیتروژن( و خمشی پیوند نیتروژن-کششی پیوند کربن

مربوط به ارتعاش خمشی پیوند  cm ۱500-1نوار جذبی در ناحیه 

های کششی های مربوط به ارتعاشباشد. پیکهیدروژن می-نیتروژن

 cm۱000-1اکسیژن نیز در ناحیه -و پیوند کربن نیتروژن-پیوند کربن

شوند. نوارهای جذبی ارتعاشی گروه آمین انتهایی ظاهر می ۱250تا 

و نوار ارتعاشی  cm 50۳۳-1و  ۳200صورت دوتایی در نواحی حدود هب

های شوند. پیکظاهر می cm۳400-۳500-1آمین نوع دوم در ناحیه 

های نیز مربوط به ارتعاش cm 2900-1 و 2۸00موجود در محدوده 

 باشند.کششی، گروه متیل و متیلن می

نیز مربوط به گروه  cm ۱700-1نوار جذبی موجود در ناحیه        

 چنین هیدروکلریدباشد. همد میکربونیل در هیدروکلریدآمینواسی

که از  cm 2400-۳400-1اسیدها نوار جذبی قوی در ناحیه آمینو

شده حاصل دارانطباق نوارهای گروه هیدروکسی و آمین آزاد پروتون

دهند. مشاهده تفاوت بین دو طیف موجود در شکل شود، نشان میمی

در قبل  cm ۳000-1چنین ناحیه بعد از و هم cm ۱700-1باال، )ناحیه 

های آمین آزاد را و بعد از فرآوری( هیدروکلردار شدن بخشی از گروه

های تزریق (. در واقع یون۱997و همکاران،  Singhدهد )نشان می
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های آمین آزاد شده به مواد اولیه در طی فرایند تولید تاپ کلر، با گروه

 یدروکلردارکند و منجر به هکنش میموجود در ساختار ترکیب، برهم

وسیله دام، یون کلر  شود و بعد از مصرف بههای آزاد میشدن آمین

 شود.آزاد می

آنالیز پراش اشعه ایکس مربوط به نمونه قبل از  ،۳در شکل        

وضوح تغییر درفازهای ترکیب فرآیند )آ( و بعد از فرآیند )ب(، به

اولیه قبل از  نمونه در .سازدمربوطه را قبل و بعد از فرایند آشکار می

، 07/۳۱، ۶۶/2۱، ۳7/۱5های ظاهرشده در زوایای فرآیند، تطابق پیک

با الگوهای استاندارد موجود،  ۳۱/49و  45/40، ۱/۳9، 92/۳۳، ۸۶/۳2

طورکه در دهد. همانآبه را نشان می ۶حضور ترکیب منیزیم کلراید 

)آ(،  در الگوی )ب( نسبت بهشود تغییر حاصل مشاهده می 2شکل 

آبه بعد از انجام فرآیند  ۶کلراید دهنده تغییر در ساختار منیزیم نشان

های منیزیم باشد. مطالعات انجام شده روی کمپلکسمی

)+2]6O)2Mg(H[با ساختارهای آلی و آمینواسیدها نشان می ) دهد که

 توانند با منیزیم کوئوردینههای گوناگونی میاین لیگاندها با حالت

شدن  های آب، این کوئوردینهنیز با توجه به تعداد زیاد ملکولشوند و 

و  Caseصورت یک، دو، سه یا چهار دندانه انجام شود )هتواند بمی

شده روی تجزیه حرارتی  چنین مطالعات انجام(. هم2020همکاران، 

تا  70دهد که این ترکیب در دمای آبه نشان می ۶منیزیم کلراید 

دهد د یک یا دو ملکول آب خود را از دست میگرادرجه سانتی ۱00

های نیتروژن و اکسیژن موجود در ساختار تواند توسط گروهکه می

 (.20۱۱و همکاران،  Huangپروتئین و نشاسته جایگزین شود )

باعث  ژند که فرآوری اکستروندهنشان می ۳ و 2های شکل       

انتظار داشت که تلخی توان است و می پیوند یون کلر با پروتئین شده

تری را تجربه باشد و گاوها مصرف خوراک بیش ها از بین رفتهنمک

صورت انفرادی انجام نشد و گاوها که آزمایش حاضر بهجاآن کنند. از

صورت بودند مصرف خوراک نیز به داری شدهصورت گروهی نگهبه

اظ عددی در شد که از لح گیریگروهی و روزانه در قبل زایش اندازه

 روز بود. در کیلوگرم 4/۱4کلر گروه تاپ کیلوگرم و در 2/۱4 شاهدگروه 

Bradford و Barry (2009 )که مشابهی ارائه کرد مبنی بر این نتایج

شده آنیونیک بیوکلر نسبت به گروه شاهد )بدون محصوالت فرآوری

از طرف دیگر  .نداشتداری بر ماده خشک مصرفی آنیونیک( اثر معنی

محصول آنیونیک انیمیت با حفظ مصرف خوراک در قبل زایش، تولید 

و همکاران،  Lenoشیر و مصرف خوراک پس از زایش را بهبود داد )

 خوراک از استفاده شد مشخص نیز دیگری آزمایش در (.20۱7

های آنیونیک کلسیم کلراید و اسیدوژنیک سوی کلر در مقابل نمک

 Rajaeeradخوراک پیش از زایش را بهبود داد ) مصرف سولفات، منیزیم

 در)خوراک آنیونیک تجاری(  کلرسوی از استفاده(. 2020و همکاران، 

 زایمان قبل خوراک مصرف (آنیونیک نمک بدون) شاهد تیمار مقابل

 یدیتا در .(2009و همکاران،  Ramos-Nieves) است داده کاهش را

 منبع از نظر صرف کرد اعالم نیز اخیر متاآنالیز مطالعه نتایج، این

 در خوراک مصرف ،(تجاری محصوالت و معدنی هاینمک) هاآنیونیک

تری بیش تحقیقات. (20۱9 همکاران، و (Santos تیاف کاهش زایمان قبل

 ها را بررسی کند.نیاز است که اثرات منابع مختلف آنیونیک

ادرار  pHکلر، با کاهش داد که محصول تاپمطالعه حاضر نشان        

و القای اسیدوز متابولیکی خفیف، غلظت کلسیم خون گاوها را پس 

مادون قرمز سنجی طیفچنین با توجه به نتایج از زایش بهبود داد. هم

 آمینه برهای آمینی اسیدهای کلر با گروه، یونو پراش اشعه ایکس

خوراک آلی پدیدار شده بود. با توجه به نتایج، کنش داشته و هم

درصد جهت کاهش  ۶خوراک اسیدوژنیک تاپ کلر در سطح  استفاده از

 گردد.اختالف کاتیون و آنیون جیره گاوهای قبل زایش توصیه می
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