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اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

ــه  ــه ســویای فــرآوری شــده ب ــه دان - اثرتغذی

ــه  جــای کنجال

- اثــر کوتــاه کــردن دوره خشــکی بــر عملکــرد 

مثلی  لید تو

- دالیل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین 

در شرایط تنش حرارتی در ایران و شیردهی در 

گاوهاي شیري هلشتاین

و شناســایي  بررســي ســاختار جمعیــت   -

ــبهاي  ــگان اس ــاب در ژن ــت انتخ ــي تح نواح

ــي ــرب ایران ــرد و ع ک

- پاســخهای عملــکردی گاوهــای شــیرده 

هلشــتاین تغذیــه شــده باجیــره هــای باانــدازه 

ــک ــه خش ــه یونج ــاوت علوف ذرات متف

- تأثیر استفاده از ویتامین ای در جیره فالشینگ 

بر عملکرد تولید مثلی میش های لری بختیاری

- اخبار
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چکیده

ــر مصــرف خــوراک،  ــه ســویا ب ــه جــای کنجال ــا اکســترود شــده و مخلــوط یکســان آنهــا ب ــه ســویای برشــته ی ــدن دان اثــر خوران
ــکم  ــار رأس گاو ش ــتفاده از چه ــا اس ــتاین ب ــیرده هلش ــای ش ــدن گاوه ــار جوی ــوردن و رفت ــوی خ ــات آن، الگ ــیر و ترکیب ــد ش تولی
ــن  ــع التی ــرح مرب ــب ط ــیردهی 20 ± 96 و 114 ± 113 در قال ــای ش ــن روزه ــا میانگی ــب ب ــه ترتی ــکم دوم، ب ــار رأس گاو ش اول و چه
4×4 در چهــار دوره 21 روزه مــورد ارزیابــی قرارگرفــت. جیــره هــای آزمایشــی عبــارت بودنــد از: جیــره شــماره یــک جیــره حــاوی 
13/88 درصــد )براســاس مــاده خشــک( کنجالــه ســویا؛ جیــره شــماره دو جیــره حــاوی 15/22 درصــد ســویای برشــته شــده؛ جیــره 
شــماره ســه جیــره حــاوی 15/55 درصــد ســویای اکســترود شــده؛ و جیــره شــماره چهــار مخلــوط یکســان )7/69 درصــد( ســویای 
برشــته و اکســترود شــده. مصــرف خــوراک، شــاخص انتخــاب، الگــوی مصــرف خــوراک و نشــخوار و فعالیــت جویــدن بــا روشــهای 
اســتاندارد محاســبه شــدند. تولیــد شــیر و ترکیبــات آن، مــاده خشــک مصرفــی، انــدازه وعــده غذایــی و فاصلــه بیــن وعده هــای 
غذایــی تحــت تأثیــر تیمارهــای آزمایشــی قــرار نگرفــت. اگــر چــه طــول هــر وعــده غذایــی )P= 0/06(  و کل زمــان خــوردن )0/06 

ــه  ــای کنجال ــه ج ــده ب ــرآوری ش ــویای ف ــه س ــه دان اثرتغذی
ســویابرعملکرد،الیاف مؤثرفیزیکــی جیره،خــوراک مصرفــی 
ــیردهی ــط دوره ش ــتاین دراواس ــای هلش ــدن گاوه ورفتارجوی
ایمــا نــه صدرارحامــی1، غالمرضــا قربــا نــی 2*، شــهریارکارگر3،علی 

صادقــی ســفید مزگــی4، نیمــا نــادری 1
1دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد ،2اســتاد ، 4 اســتادیار گــروه علــوم دامــی ، 

دانشــکده کشــاورزی ، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ، 
3 استادیار گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شیراز

ــای  ــه گاوه ــبت ب ــکم اول نس ــای ش =P( در گاوه
ــوردن )0/01  ــرخ خ ــا ن ــود ام ــتر ب ــکم دوم بیش ش
=P( و مــاده خشــک مصرفــی )P= 0/06( در گاوهــای 
ــه گاوهــای شــکم اول بیشــتر  شــکم دوم نســبت ب
ــر شــاخص  ــود. جیــره هــای آزمایشــی تأثیــری ب ب
انتخــاب نداشــتند. گاوهــای شــکم اول وعــده هــای 
نشــخوار طوالنی تــری  زمــان  و کل  نشــخواری 
ــج  ــتند. نتای ــکم دوم داش ــای ش ــه گاوه ــبت ب نس
ــی  ــویا و جایگزین ــه س ــرآوری دان ــه ف ــان داد ک نش
ــیر،  ــد ش ــر تولی ــری ب ــویا تأثی ــه س ــا کنجال آن ب
مــاده خشــک مصرفــی، الگــوی مصــرف خــوراک و 

ــت. ــدن نداش ــت جوی فعالی

ــه ســویا، اکســترود کــردن،  واژه هــای کلیــدی: دان
ــه ای ــه ســویا، رفتــار تغذی برشــته کــردن، کنجال

مقدمه

بــرای دســتیابی بــه تولیــد شــیر مطلــوب در 
گاوهــای شــیرده، تأمیــن نیازهــای مــواد مغــذی از 
جملــه مقادیــر زیــادی کنســانتره غنــی از انــرژی و 
ــرا گاوهــای شــیری  پروتئیــن ضــروری میباشــد زی
ــن  ــتری پروتئی ــر بیش ــد مقادی ــد نیازمن ــر تولی پ
عبــوری از شــکمبه هســتند و ایــن در حالــی اســت 
کــه دانــه ســویای حــرارت دیــده بــه دلیــل داشــتن 
ــکمبه و  ــوری از ش ــن عب ــتر پروتئی ــر بیش مقادی
ــده  ــه ش ــیری توصی ــای ش ــره گاوه ــرژی در جی ان
ــال،  ــن ح ــا ای ــکاران،2000(. ب ــزن و هم ــت  )بوی اس
ــکاران، 1987  ــتاد و هم ــگران )آنکس ــی پژوهش برخ
ــه ســویای اکســترود شــده، و برخــی  ( مصــرف دان
دیگــر )فالــدت و ســاتر، 1991 ( اســتفاده از ســویای 
برشــته شــده را در جیــره ی نشــخوارکنندگان 
رایــج تــر دانســته انــد. در پژوهشــی توســط 
چوینــارد و همــکاران )1997(، فــرآوری دانــه ســویا 
ــا بهبــود تــوازن مــواد مغــذی  و حرارت دهــی آن، ب
ــه  ــت دان ــش کیفی ــیری و افزای ــای ش ــرای گاوه ب
ــان  ــات نش ــا مطالع ــت، ام ــوده اس ــراه ب ــویا هم س
می دهــد کــه مصــرف مکملهــای غذایــی کــه حاوی 
اســیدهای چــرب غیراشــباع هســتند ماننــد روغــن 
ســویا، اثــر منفــی بــر جمعیــت میکروارگانیســمهای 
باکتری هــای  عملکــرد  زیــرا  دارد  ای  شــکمبه 
ــت  ــا غلظ ــا ب ــا و پروتوزوآه ــلوالیتیک، متانوژنه س
ــده  ــار ش ــکمبه مه ــرب در ش ــیدهای چ ــاالی اس ب
کــه ایــن فعالیــت ضــد میکروبــی اســیدهای 

ــی  ــاندن ذرات خوراک ــل پوش ــه دلی ــرب آزاد ب چ
بــا چربــی و یــا ممانعــت رشــد برخــی گونــه هــای 
باکتریایــی در غلظــت بــاالی اســیدهای چــرب مــی 
ــون و  ــک نی ــکاران، 1997 (. م ــوت و هم ــد )الی باش
همــکاران ) 2004 ( دریافتنــد کــه بــا برشــته کــردن 
دانــه ســویا، روغــن آن در شــکمبه آزاد شــد. محمــد 
ــترود  ــه اکس ــد ک ــان دادن ــکاران ) 1988 ( نش و هم
کــردن دانــه ســویا، بــه دلیــل پــاره کــردن و از هــم 
ــن  ــروج روغ ــث خ ــی باع ــل چرب ــیختن میس گس
ــر  ــه در محیــط شــکمبه شــده کــه نتیجــه آن ب دان
ــن  ــد. محققی ــوردن شــرایط شــکمبه میباش ــم خ ه
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــن گ ــر همچنی ــش اخی آزمای
ــذف  ــدف ح ــا ه ــویا، ب ــه س ــردن دان ــترود ک اکس
ــه  ــذف اضاف ــز ح ــی و نی ــن کش ــای روغ ــه ه هزین
کــردن چربــی بــه جیــره نشــخوارکنندگان میتوانــد 
جایگزیــن کنجالــه ســویا و روغــن در جیــره 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــیری ش ــای ش گاوه
دانــه ســویای فــرآوری شــده بــا آزاد کــردن چربــی 
ــکمبه  ــامت ش ــر س ــد ب ــکمبه میتوان ــط ش در محی
اثــر بگــذارد )گرینــاری و همــکاران، 1998 (. در ایــن 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــخوار م ــت نش ــتا، فعالی راس
ــامت  ــخیص س ــت تش ــدی جه ــور کلی ــک فاکت ی
ــزاق در نظــر  ــه دلیــل تحریــک ترشــح ب شــکمبه ب
ــاک  ــارد و ب ــه لئون ــه در مطالع ــود، ک ــه ش گرفت
ــب  ــاری مناس ــدازه ذرات معی ــن ان )1988 ( میانگی
بــرای مؤثــر بــودن فیبــر فیزیکــی لحــاظ گردیــده 
ــره،  ــی جی ــر فیزیک ــر مؤث ــش فیب ــا کاه ــت و ب اس
ــی  ــش م ــدن کاه ــان جوی ــخوار و کل زم ــان نش زم

ــی، 1988(. ــورد و مورف ــد )ودف یاب

ــف  ــع مختل ــتفاده از مناب ــر اس ــه تأثی ــی ک از آنجای
ســویای فــرآوری شــده بــر الگــوی مصــرف و رفتــار 
جویــدن گاوهــای شــیری در پژوهــش هــای پیشــین 
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت، هــدف اصلــی 
ــل  ــی کام ــر جایگزین ــی تأثی ــر بررس ــش حاض پژوه
ــته  ــورت برش ــه ص ــده ب ــرآوری ش ــویای ف ــه س دان
ــر  ــویا ب ــه س ــای کنجال ــه ج ــده ب ــترود ش ــا اکس ی
ــر فیزیکــی جیــره هــا، الگــوی مصــرف  الیــاف مؤث
خــوراک و رفتــار جویــدن و عملکــرد تولیــدی 

ــود. ــیرده ب ــای ش گاوه

مواد و روش کار

جیره هــای  و  آزمایــش  طــرح  دامهــا،  الــف( 

ــی  ــه آموزش ــش در مزرع ــن آزمای ــی: ای آزمایش
ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــق ب ــورک، متعل ــی ل پژوهش
در  آزمایشــها  کلیــه  و  شــد  انجــام  اصفهــان 
ــام  ــان انج ــی اصفه ــگاه صنعت ــگاه دانش آزمایش
گرفــت. در ایــن آزمایــش از تعــداد 4 رأس گاو 
هلشــتاین شــکم اول )میانگیــن روزهــای شــیردهی 
96 ±20( و چهــار رأس گاو شــکم دوم )میانگیــن 
روزهــای شــیردهی ±14 113 )در قالــب طــرح مربــع 
التیــن 4×4 بــا 4 دوره 21 روزه اســتفاده شــد. مــدت 
14 روز اول جهــت عــادت دهــی بــه جیــره غذایــی و 
7 روز آخــر بــه نمونــه گیــری اختصــاص داده شــد. 
ــره  ــود از: 1( جی ــارت ب ــی عب ــای آزمایش تیماره
حــاوی 13/55 درصــد براســاس مــاده خشــک 
ــد  ــاوی 15/22 درص ــره ح ــویا؛ 2( جی ــه س کنجال
ــته  ــویای برش ــه س ــک دان ــاده خش ــاس م براس
ــاس  ــد براس ــاوی 15/55 درص ــره ح ــده؛ 3( جی ش
ــده؛ و  ــترود ش ــویای اکس ــه س ــک دان ــاده خش م
ــاده  ــاس م ــد براس ــاوی 7/69  درص ــره ح 4( جی
خشــک دانــه ســویای برشــته شــده و 7/69 درصــد 
ــترود  ــویای اکس ــه س ــک دان ــاده خش ــاس م براس
ــترود  ــته و اکس ــویای برش ــر س ــب براب ــده )ترکی ش
ــاس  ــر اس ــی ب ــره نویس ــدول 1(. جی ــده) )ج ش
ــل  ــص کرن ــن خال ــدرات و پروتئی ــتم کربوهی سیس
انجــام شــد )فوکــس و همــکاران، 2000 (. بــه منظــور 
مســاوی نمــودن انــرژی جیــره هــا، از روغــن پالــم 
در ســطوح مختلــف اســتفاده شــد. نســبت علوفــه 
ــه  ــت و 40 ب ــه کنســانتره بیــن تمــام تیمارهــا ثاب ب
60 در نظــر گرفتــه شــد. گاوهــا دسترســی آزاد بــه 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه آنه ــتند و تغذی ــی داش آب مصرف
ــد  ــوط و در ح ــل مخل ــره کام ــط جی ــرادی توس انف
اشــتها، دو بــار در روز در ســاعات 09:00 و 13:00 
انجــام شــد. مقــدار 40 درصــد خــوراک مصرفــی در 
وعــده صبــح و 60 درصــد باقیمانــده در وعــده عصــر 
ــی  ــه م ــه خــود ریخت وزن، و در ســطل مخصــوص ب
شــد. بســتر گاوهــا پوشــیده از خــاک اره و تراشــه 
چــوب بــود کــه روزانــه تعویــض مــی شــدند. نمونــه 
ــر دوره، و  ــوط در ه ــل مخل ــره کام ــرداری از جی ب
نمونــه پــس آخــور از هــر گاو در 7 روز پایانــی هــر 
ــورت  ــویا به ص ــه س ــت. کنجال ــام میگرف دوره انج
کامــل و دســت نخــورده بــا کنســانتره ترکیــب شــد. 
دانــه ســویای برشــته شــده بــا اســتفاده از شــرکت 
ــه  ــویا تهی ــت س ــتگاه تف ــیا و دس ــت آس دان رس
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ــی 145  ــای خروج ــاس دم ــر اس ــا ب ــه دم ــد ک گردی
ــتگاه  ــای دس ــد و دم ــم ش ــانتیگراد تنظی ــه س درج
ــا 480 درجــه ســانتیگراد و مــدت زمــان  ــه 450 ت ب
اعمــال حــرارت بــه 50 ثانیــه مــی رســید و ســپس 
ــده  ــته ش ــویای برش ــو، ذرت و س ــای ج ــه ه دان
ــی ای  ــدل ج ــی )م ــیاب چکش ــتفاده از آس ــا اس ب
ــدازه  ــا ان ــوری ب ــه دارای ت ــران( ک ان 1 5543 ، ای
ــود، آســیاب و ســپس اجــزای  ــر ب ــذ 3 میلیمت مناف
ــرکت  ــودی )ش ــن عم ــوط ک ــک مخل ــره در ی جی
ــدت 10  ــه م ــران( ب ــا، ای ــاورزی آری ــن آوران کش ف
ــا یــک کنســانتره کامــل  دقیقــه مخلــوط شــدند ت
ــترود  ــویای اکس ــه س ــود. دان ــاخته ش ــوط س مخل
ــد،  ــه ش ــه تهی ــرکت کوهپای ــوب از ش ــده مرط ش
ــه  ــای 150 درج ــویا در دم ــه س ــرآوری دان ــه ف ک
ــا  ــرارت 15 ت ــال ح ــان اعم ــدت زم ــانتیگراد و م س
ــه 2  ــتگاه ب ــدای دس ــار در ابت ــود و فش ــه ب 20 ثانی
ــفر  ــه 6 اتمس ــی آن ب ــای خروج ــفر و در انته اتمس

ــید. میرس

ب( تولیــد شــیر و ترکیبــات آن: گاوهــا ســه بــار در 
ــی  ــیده م ــاعات01:00 ، 09:00 و 17:00 دوش روز در س
شــدند. در هفتــه انتهایــی هــر دوره رکــورد تولیــد 
ــیر  ــای ش ــد و نمونه ه ــت می ش ــر گاو ثب ــیر ه ش
ــاس  ــکن2 )ف ــتگاه میلکواس ــا دس ــده ب ــذ ش اخ
ــات  ــن ترکیب ــرای تعیی ــارک( ب ــک3، دانم الکتری

ــد. ــی گرفتن ــرار م ــه ق ــورد تجزی ــیر م ش

پ( نمونه گیــری از خــوراک و مدفــوع و تجزیــه 
ــک  ــاده خش ــن م ــور تعیی ــگاهی: به منظ آزمایش
مصرفــی و ترکیــب شــیمیایی جیــره مقــدار خــوراک 
ــی  ــده آن در هفــت روز پایان عرضــه شــده و باقیمان
ــح  ــی صب ــده خوراک ده ــش از وع ــر دوره و پی ه
ــام  ــا انج ــا ت ــع آوری، و نمونه ه ــر گاو جم ــرای ه ب
تجزیــه آزمایشــگاهی در فریــزر 20- درجــه ســانتی 
ــایی،  ــخ گش ــس از ی ــدند. پ ــداری ش ــراد نگه گ
ــای  ــا دم ــوراک در آون ب ــده خ ــا و باقیمان ــره ه جی
ــرار  ــاعت ق ــدت 48 س ــه م ــانتیگراد ب ــه س 60 درج
ــط  ــده توس ــک ش ــای خش ــه ه ــد و نمون گرفتن
آســیاب بــا قطــر منافــذ 1 میلیمتــر آســیاب شــدند 
ــا  ــیمیایی آنه ــب ش ــک و ترکی ــاده خش ــپس م . س
شــامل پروتئیــن خــام، الیــاف نامحلــول در شــوینده 
خنثــی، عصــاره اتــری و مــاده آلــی همــه نمونه هــا 

GEN-  1

 Milko Scan-  2

Foss Electric-  3

ــدرات  ــزان کربوهی ــدند. می ــن ش ــرار تعیی در 8 تک
غیرالیافــی نیــز بــا تفریــق حاصــل جمــع پروتئیــن 
خــام، الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی، عصــاره 

ــد. ــبه گردی ــتر محاس ــری و خاکس ات

ج( اندازه گیــری توزیــع انــدازه ذرات جیره هــا 
و پســمانده ها: بــرای اندازه گیــری انــدازه ذرات 
جیــره کامــل مخلــوط از الک هــای جداکننــده 
ــای  ــا اندازه ه ــک ب ــه ال ــامل س ــه ش ــیلوانیا ک پنس
19، 8 و 1/18 میلــی متــر و یــک صفحــه زیریــن بــود 

ــدول 2(. ــد )ج ــتفاده ش اس

شــاخص  انتخــاب:  شــاخص  اندازه گیــری  چ( 
انتخــاب 4 به صــورت نســبت مصــرف واقعــی 
ــرای  ــه مصــرف خــوراک مــورد انتظــار ب خــوراک ب
ــیلوانیا  ــال پنس ــک غرب ــر ال ــده روی ه ذرات باقیمان
محاســبه شــد )لئونــاردی و آرمنتتانــو، 2003 (. 
ــا ضــرب مــاده  ــرای هــر الــک ب مصــرف خــوراک ب
ــک ذرات  ــاده خش ــد م ــی در درص ــک مصرف خش

ــد.  ــت آم ــه دس ــک ب ــده روی آن ال باقیمان

ــری  ــدن: اندازهگی ــار جوی ــری رفت ــدازه گی ح( ان
ــدن  ــای جوی ــخوار و فعالیت ه ــوردن، نش ــار خ رفت

Sorting index-  4

)مجمــوع زمــان خــوردن و نشــخوار( در روز 19 
ــت  ــن فعالی ــری ای ــد. اندازه گی ــت ش ــر دوره ثب ه
بهصــورت پیوســته در 24ســاعت در هــر دوره و هــر 
ــن در  ــت و در ضم ــام گرف ــار انج ــک ب ــه ی 5 دقیق
ــد  ــت نش ــا ثب ــن فعالیت ه ــی ای ــل شیردوش فواص
ــدت  ــرای م ــی ب ــل شیردوش ــان فواص ــا در پای ام
ــروا و  ــد )موگ ــح گردی ــاعت تصحی ــی 24 س زمان
همــکاران، 1973 (. تعــداد وعده هــای غذایــی 
بــا شــمارش تعــداد مراجعه هــای حیــوان بــه 
ــمارش  ــا ش ــخوار ب ــای نش ــداد وعده ه ــور و تع آخ
ــوان  ــر حی ــه ه ــوط ب ــخوار مرب ــات نش ــداد دفع تع

به دســت آمــد. طــول هــر وعــده غذایــی از تقســیم 
کــردن زمــان خــوردن )دقیقــه بــر روز(  بــر تعــداد 
ــوردن  ــرخ خ ــد. ن ــبه ش ــی محاس ــای غذای وعده ه
از تقســیم مــاده خشــک مصرفــی بــر مــدت زمــان 
ــی  ــده غذای ــدازه وع ــر روز( و ان ــه ب ــوردن )دقیق خ
از تقســیم مــاده خشــک مصرفــی بــر تعــداد 

ــد.  ــت آم ــی بهدس ــای غذای وعده ه

ــوط  ــای مرب ــا: داده ه ــاری داده ه ــه آم خ( تجزی
ــه تولیــد شــیر و ترکیبــات آن، مصــرف خــوراک،  ب
الگــوی خــوردن، شــاخص انتخــاب و رفتــار جویــدن 

ــخه  ــاری SAS )نس ــزار آم ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
ویرایــش شــده 9/1( و رویــه مختلــط 5 تجزیــه شــد. 
ــع و گاوهــای  اثــر شــکم زایــش به عنــوان اثــر مرب
ــار  ــع و گاوهــای دو ب ــار زایــش در یــک مرب یــک ب
ــرات دوره و  ــد. اث ــرار گرفتن ــع دوم ق ــش در مرب زای
ــل  ــر گاو داخ ــت و اث ــرات ثاب ــوان اث ــار به عن تیم
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــر تصادف ــوان اث ــع به عن مرب

ــود از: ــارت ب ــاری طــرح عب شــد. مــدل آم

Yijk(m) = μ +τm+ β(τ)jm+ ρ(τ)jm + α(k) + εij(k)m

ــن  ــته؛ μ، میانگی ــر وابس ــه در آن Yijk)m(، متغی ک
 ،  ρ)τ(jm ــع؛ ــل مرب ــر گاو داخ ــه؛ β)τ(jm، اث جامع
ــت  ــر ثاب ــع؛ α)k(، اث ــر تصادفــی دوره داخــل مرب اث
تیمــار و εij)k(m عوامــل باقیمانــده اســت . در آنالیــز 
ــل  ــامل عام ــدازه ذرات ش ــه ان ــوط ب ــای مرب داده ه
مؤثــر فیزیکــی 6 و فیبــر مؤثــر فیزیکــی 7 مربــوط 
ــی و  ــر تصادف ــوان اث ــر دوره به عن ــا اث ــه تیماره ب
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــر ثاب ــوان اث ــار به عن ــر تیم اث
ــطح  ــدل در س ــور در م ــل مذک ــرات عوام ــد. اث ش
احتمــال کمتــر یــا مســاوی 0/05 معنــی دار و تمایــل 
بــه معنــی داری در ســطح احتمــال0/10 -0/05 بحــث 

شــد.

نتایج و بحث

ــی:  ــای آزمایش ــدازه ذرات تیماره ــع ان ــف( توزی ال
توزیــع انــدازه ذرات تیمارهــای آزمایشــی در جــدول 
2 نشــان داده شــده اســت. درصــد ذرات باقیمانــده 
بــر روی الــک 1/18 میلیمتــر در تیمــار کنجاله ســویا 
ــایر  ــتر از س ــده بیش ــترود ش ــویای اکس ــه س و دان
ــد  ــد درص ــث ش ــه باع ــود )P= 0/04( ک ــا ب تیماره
فیبــر مؤثــر فیزیکــی ســه الــک )P= 0/03( نیــز در 
ــه در  ــی ک ــد. از آنجای ــتر باش ــا بیش ــن تیماره ای
ایــن آزمایــش دانــه ســویای برشــته شــده آســیاب 
شــد و در اختیــار گاوهــا قــرار گرفــت درصــد ذرات 
ــار  ــار و تیم ــن تیم ــینی در ای ــر روی س ــده ب باقیمان
ــده  ــترود ش ــته و اکس ــویای برش ــه س ــوط دان مخل
ــارد  ــود )P= 0/03(. لئون ــا ب ــایر تیماره ــتر از س بیش
و بــاک )1988( بیــان کردنــد کــه میانگیــن انــدازه 
ــر  ــودن فیب ــر ب ــرای مؤث ــب ب ــاری مناس ذرات معی
ــا  ــه جیره ه ــی در زمانیک ــد، حت ــی میباش فیزیک

Proc Mixed-  5

PeF-  6

PeNDF-  7

توصیفاسکور

در حالت ایستاده و حرکت پشت حیوان صاف است و راه رفتن طبیعي مي باشد1

در حالت ایستاده پشت صاف و در حالت حرکت پشت قوس برمي دارد و راه رفتن طبیعي است2

در حالت ایستاده و حرکت پشت حیوان قوس دارد و راه رفتن طبیعي نیست3

قوس پشت همواره وجود دارد و راه رقتن حیوان با احتیاط و مرحله اي شده است4

عدم توانایي یا اکراه زیاد در وزن گیري بر روي یک یا تعداد بیشتري از اندامها 5

جدول 2- خصوصیاتفیزیکیجیره هایآزمایشی.جدول1-اجزاءوترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی براساس ماده خشک.
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ــدازه ذرات، امــا  دارای میانگیــن یکســانی از نظــر ان
ــند.  ــی باش ــع متفاوت توزی

ــک  ــاده خش ــرف م ــذی: مص ــواد مغ ــرف م ب) مص
ــت  ــرار نگرف ــی ق ــای آزمایش ــر تیماره ــت تأثی تح
)P < 0/05   (  )جــدول3( کــه شــاید به دلیــل 
کیفیــت پاییــن علوفــه یونجــه در ایــران باشــد زیــرا 
ــکاران ) 2007 (،  ــری و هم ــی نص ــه فتح در مطالع
هیــچ تفــاوت معنــی داری در مصــرف مــاده خشــک 
گاوهــا بایــن تیمارهــای حــاوی دانــه ســویای خــام 
ــان  ــز نش ــود و نی ــده نب ــته ش ــویای برش ــه س و دان
دادنــد کــه دانــه ســویای اکســترود شــده، برشــته 
ــر  ــی داری ب ــر معن ــویا تأثی ــه س ــده و کنجال ش
مصــرف مــاده خشــک نداشــتند و تفــاوت در نتایــج 
بــه دســت آمــاده در پژوهــش خــود بــا دیگــران را 

بــه دلیــل کیفیــت پاییــن علوفــه یونجــه در ایــران 
ــد. ــزارش کردن گ

ــکاران ) 2011 (  ــو و هم ــط امانل ــی توس در پژوهش
ــویای  ــای س ــن تیماره ــک بی ــاده خش ــرف م مص
فــرآوری شــده )برشــته و اکســترود شــده(، کنجالــه 
ــه ســویای خــام  ــز دان ســویا  )تیمــار شــاهد(  و نی
ــان  ــکاران ) 2008 ( نش ــو و هم ــت. لی ــی نداش تفاوت
ــده  ــته ش ــویای برش ــتفاده از س ــه اس ــد ک دادن
ــر  ــیرده را تغیی ــای ش ــی گاوه ــک مصرف ــاده خش م
نــداد. همچنیــن رانــگ و همــکاران ) 2010 ( گــزارش 
ــد کــه اســتفاده از چربــی در جیــره از طریــق  کردن
ــترود  ــته و اکس ــده )برش ــرارت دی ــویای ح ــه س دان
شــده( تأثیــری بــر مــاده خشــک مصرفــی نداشــت. 
در ایــن پژوهــش مصــرف مــاده خشــک در گاوهــای 

ــت  ــش داش ــه افزای ــل ب ــش تمای ــکم دوم زای ش
ــرف  ــه مص ــتر ب ــاز بیش ــاال نی ــه احتم )P =0/06( ک
ــود  ــیر ب ــد ش ــش تولی ــل افزای ــه دلی ــوراک ب خ
زیــرا تولیــد شــیر در گاوهــای شــکم دوم بیشــتر از 

.)P =0/01( ــود ــکم اول ب ــای ش گاوه

ــن آن:  ــی و پروتئی ــد چرب ــیر و درص ــد ش پ( تولی
تولیــد شــیر و ترکیبــات آن تحــت تأثیــر تیمارهــای 
ــدول3(  ــد )P =0/05( )ج ــرار نگرفتن ــی ق آزمایش
زیــرا مصــرف مــاده خشــک بیــن تیمارهــا تفــاوت 
ــکاران ) 2013  ــدی و هم ــت. عب ــی داری نداش معن
ــی  ــده در جیره ــته ش ــویای برش ــتفاده از س ( اس
گاوهــای شــیری را در بهبــود تولیــد شــیر و ترکیبات 
آن مؤثــر ندانســتند. در مطالعــه امانلــو و همــکاران 
) 2011 ( درصــد پروتئیــن شــیر بیــن تیمارهــا 

جدول3اثرجیره هایآزمایشیبرتولیدشیروترکیباتآن،مصرفمادهخشک،مصرفذراتباقیماندهبررروی هرالکوشاخصانتخاب.

جدول 5- اثر جیره های آزمایشی بر فعالیت جویدن.

جدول 4- اثر جیره های آزمایشی بر الگوی مصرف خوراک و نشخوار.

8

G
A

V
D

A
R

A
N

9

G
A

V
D

A
R

A
N

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



نشــان داده شــده اســت کــه ترکیبــات موجــود در 
ــر  ــی ب ــا منف ــت ی ــر مثب ــد اث ــی توانن ــوراک م خ
ــه عبارتــی  ــا ب مصــرف خــوراک داشــته باشــند و ی
ــی  ــا منف ــت ی ــکل مثب ــه ش ــوراک را ب ــرف خ مص
براســاس  و  )پروونــزا، 1995(  نماینــد  تحریــک 
ــا افزایــش ســمیت یــک خــوراک از  ایــن تئــوری ب
ــداد  ــه تع ــده و ب ــته ش ــی کاس ــده غذای ــدازه وع ان
در  گاه  می شــود  اضافــه  غذایــی  وعده هــای 
نتیجــه آن خــوراک مصرفــی کاهــش می یابــد 
کــه در پژوهــش حاضــر اســتفاده از چربــی در 
جیــره از طریــق دانــه ســویای فــرآوری شــده، اثــر 
ــداد  ــی و تع ــده غذای ــدازه وع ــر ان ــی داری ب معن
ــر  ــرای اث ــوردن ب ــول خ ــت. ط ــای آن نداش وعده ه
شــکم زایــش تمایــل بــه معنــی داری داشــت )0/06= 
P(. از آنجــا کــه مصــرف مــاده خشــک در گاوهــای 
ــل  ــکم اول تمای ــای ش ــه گاوه ــبت ب ــکم دوم نس ش
ــه افزایــش داشــت )P =0/06(، نــرخ خــوردن نیــز  ب
ــکم زا  ــک ش ــتر از ت ــکم زا بیش ــای دو ش در گاوه
ــاخواری در  ــای نش ــول وعده ه ــود )P =0/01(. ط ب
ــکم دوم  ــای ش ــتر از گاوه ــکم اول بیش ــای ش گاوه
بــود )P =0/02( زیــرا زمــان نشــخوار )دقیقــه در روز( 
ــکم  ــای ش ــه گاوه ــبت ب ــکم اول نس ــای ش در گاوه

.)P =0/06( ــت ــش داش ــه افزای ــل ب دوم تمای

ــخوار و  ــوردن، نش ــت خ ــدن: فعالی ــت جوی ح( فعالی
الگــوی جویــدن در جــدول 5 آورده شــده اســت. در 
ــه ازای کیلوگــرم  ایــن آزمایــش فعالیــت خــوردن ب
ــل  ــا تمای ــن تیماره ــی بی ــک مصارف ــاده خش م
بــاه معنــی داری  )P =0/06( داشــت. در مطالعــه 
ــاده  ــدازه ذرات، م ــکاران ) 2008 ( ان ــمن و هم بوش
ــه ی از  ــلولی علوف ــواره س ــی و دی ــک مصارف خش
فاکتورهایــی بودنــد کــه در خــوردن و زمــان صــرف 
ــار  ــتند. رفت ــر می گذاش ــوردن اث ــرای خ ــده ب ش
ــی  ــل فیزیک ــط عوام ــا توس ــوراک عمدت ــرف خ مص
ــد  ــی کنن ــر م ــع را متأث ــدن و بل ــهولت جوی ــه س ک
تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد )بوشــمن و همــکاران، 
ــر  ــر مؤث ــش فیب ــا کاه ــش ب ــن پژوه 2008 (. در ای
فیزیکــی جیــره، فعالیــت خــوردن و نشــخوار 
ــان نشــخوار  ــار خــوردن و زم تغییــری نکــرد و رفت
براســاس دقیقــه در روز در جیره هایــی کــه از 
یــک ســطح علوفــه بــه کنســانتره برخــوردار بودنــد 
ــت   ــرار نگرف ــی ق ــای آزمایش ــر تیماره ــت تأثی تح

ــورت  ــدن به ص ــان جوی ــه کل زم )P =0/05( در نتیج
ــت و  ــرار نگرف ــر ق ــت تأثی ــز تح ــه در روز نی دقیق
ــده،  ــرآوری ش ــویای ف ــق س ــی از طری ــرف چرب مص
ــاکاوا و  ــود. م ــزده ب ــیبی ن ــر آس ــم فیب ــه هض ب
ــد کــه تغییــرات در  همــکاران )2002( گــزارش کردن
زمــان نشــخوار ممکــن اســت مرتبــط بــا تفــاوت در 
مــاده خشــک مصرفــی و نیــز گــوارش پذیــری مــواد 
ــت  ــه فعالی ــد ک ــان کردن ــز بی ــد و نی ــذی باش مغ
ــخیص  ــرای تش ــوری ب ــوان فاکت ــه عن ــخوار ب نش
ــزاق  ــح ب ــک ترش ــل تحری ــکمبه به دلی ــامت ش س
در نظــر گرفتــه مــی شــود. در ایــن پژوهــش شــکم 
ــر  ــخوار تأثی ــوردن و نش ــت خ ــر فعالی ــش ب زای
ــبت  ــکم اول نس ــای ش ــت و گاوه ــی داری داش معن
ــرف  ــتری را ص ــان بیش ــکم دوم زم ــای ش ــه گاوه ب
ــه  ــا توجــه ب خــوردن و فعالیــت نشــخوار کردنــد. ب
ایــن کــه گاوهــای چنــد شــکم تمایــل بــه مصــرف 
مــاده خشــک بیشــتری داشــته نــد، طبیعــی اســت 
کــه ایــن دســته از گاوهــا ســرعت مصــرف خــوراک 
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــا ب ــند ام ــته باش ــری داش باالت
نــرخ عبــور در گاوهــای چنــد شــکم نســبت 
ــار  ــرو انتظ ــت از این ــتر اس ــکم بیش ــک ش ــه ی ب
ــش  ــا آرام ــکم ب ــک ش ــای ت ــه گاوه ــرود ک آن می
بیشــتری نســبت بــه گاوهــای چنــد شــکم خــوراک 
ــان  ــول زم ــطه آن ط ــه واس ــد و ب ــرف نماین مص

ــند. ــته باش ــم داش ــری ه ــخوار طوالنی ت نش

نتیجه گیری

ــته  ــویای برش ــه س ــدن دان ــش خوران ــن پژوه در ای
ــر  ــوط آنهــا تأثیــری ب ــا مخل و اکســترود شــده و ی
تولیــد شــیر و ترکیبــات آن، مــاده خشــک مصرفی، 
الگــوی خــوردن و نشــخوار و نیــز فعالیــت جویــدن 
نداشــت. افــزودن چربــی بــه جیــره از طریــق دانــه 
ــرف  ــش مص ــث کاه ــده باع ــرآوری ش ــویای ف س
ــر  ــد دال ب ــر میتوان ــن ام ــد. ای ــک نش ــاده خش م
کافــی بــودن الیــاف علوفهــای جیره هــا باشــد کــه 
مانــع از اثــر احتمالــی منفــی تغذیــه دانــه ســویای 
ــر ســامت شــکمبه شــده اســت. فــرآوری شــده ب

تشکر و قدرداني

ــه کــه بخشــی از هزینه هــای اجرایــی ایــن تحقیــق را  از شــرکت دان رســت آســیا و شــرکت کوهپای
بــر عهــده گرفتنــد کمــال تشــکر را دارم.
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Abstract12

 The effect of feeding roasted- or extruded soybean and their equal combination instead of
 soybean meal on feed intake, milk yield and milk composition, meal pattern and chewing
 and four primiparous  )14  ±  113  =  behavior was evaluated using four multiparous )DIM
 Latin square  4  × 4 Holstein dairy cows. Cows were used in a replicate  )20  ±  96 = )DIM
 diet containing soybean meal  )1  :d periods. Experimental diets were-21  design with
 )3  ;)of dietary DM  %15,22(  diet containing roasted soybean  )2  ;)of dietary DM  %13,88(
 diet containing equal  )4  of dietary DM(; and  %15,55(  diet containing extruded soybean
 of dietary DM( of roasted- and extruded soybean. Feed intake, sorting index, %7,69( blend
 meal pattern, and chewing behavior were measurement using standard procedures. Milk
 yield and milk composition, dry matter intake, meal size and inter-meal interval were not
 influenced by experimental diets. Although both meal length and total eating time tended
 and dry )0,06=to be increased for primiparous vs. multiparous cows, eating rate )P )0,06=)P
 were greater for multiparous cows. Experimental diets had no effect )0,01=matter intake )P
 on sorting index. Number of rumination bouts and total rumination time were greater for
 primiparous vs. multiparous cows. Results indicated that milk yield, dry matter intake,
 feeding pattern, and chewing activity were not influenced by feeding processed soybean

.instead of soybean meal

behavior Feeding ,meal Soybean ,Roasting ,Extruding ,Soybean :Keywords

)ســویای برشــته، اکســترود شــده و کنجالــه 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــی نداش ــویا) تفاوت س
ــاوی  ــای ح ــیر در تیماره ــی ش ــد چرب ــه درص ک
چربــی )ســویای برشــته و ســویای اکســترود شــده( 
ــود. ســایر پژوهشــگران  ــه ســویا ب بیشــتر از کنجال
)پتیــت، 2010 ؛ رادیوجویــک و همــکاران، 2011 ( 
ــن  ــیر بی ــن ش ــی و پروتئی ــد چرب ــی در درص تفاوت
ــته و  ــده )برش ــرارت دی ــویای ح ــف س ــع مختل مناب

ــد.  ــزارش نکردن ــده( گ ــترود ش اکس

و  الــک  هــر  روی  باقیمانــده  ذرات  مصــرف  ج( 
ــرف ذرات  ــر مص ــا ب ــر تیماره ــاب: اث ــاخص انتخ ش
ــاب در  ــت انتخ ــک و فعالی ــر ال ــده روی ه باقیمان
ــدون  ــا ب ــر گاوه ــت. اکث ــده اس ــدول 3 آورده ش ج
ــاب  ــت را انتخ ــره ذرات درش ــوع جی ــه ن ــه ب توج
نمــی کننــد )ویوریــس و همــکاران، 2007 (. در ایــن 
آزمایــش مصــرف ذرات بزرگتــر از 19 میلیمتــر بیــن 
 .)P =0/07( تیمارهــا تمایــل بــه معنــی داری داشــت
ــل  ــا تمای ــن تیماره ــینی( بی ــز )س ــرف ذرات ری مص
ــه  ــاوی دان ــار ح ــت و در تیم ــی داری داش ــه معن ب
ــویای  ــه س ــوط دان ــده و مخل ــته ش ــویای برش س
برشــته و اکســترود شــده بیشــتر از ســایر تیمارهــا 
بــود )P =0/06( کــه بــه دلیــل آســیاب شــدن دانــه 
ســویای برشــته شــده بــا قطــر منافــذ 1 میلیمتــر در 
ایــن پژوهــش بــود. فعالیــت انتخــاب تحــت تأثیــر 

.)P =0/05( ــت ــرار نگرف ــا ق تیماره

ــد  ــر تولی ــی ب ــای آزمایش ــر جیره ه ــدول 3 اث ج
شــیر و ترکیبــات آن، مصــرف مــاده خشــک، 
مصــرف ذرات باقیمانــده بــرر روی هــر الــک و 

ــاب. ــاخص انتخ ش

ــوی  ــخوار: الگ ــوراک و نش ــرف خ ــوی مص چ) الگ
مصــرف خــوراک و نشــخوار در جــدول 4 آورده 
شــده اســت. گاوهــای شــیری دارای الگــوی خوردن 
روزانــه طبیعــی و الگــوی نشــخوار هســتند )دیویــاد 
ــوردن و  ــان خ ــاد در زم ــوع زی ــن، 2000 (. تن و مارل
ــی  ــف خوراکده ــتم های مختل ــن سیس ــخوار بی نش
ــن پژوهــش الگــوی مصــرف  وجــود دارد، کــه در ای
خــوراک شــامل طــول و تعــداد وعده هــای غذایــی 
ــرار  ــا ق ــر تیماره ــت تاثی ــخواری در روز، تح و نش
ــوری  ــک تئ ــوان ی ــه عن ــت )P <   0/05 (. ب نگرف
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چکیده
ــی، تعــداد  ــر تولیــد و ترکیــب شــیر و فراســنجه هــاي خون ــر هــم کنــش طــول دوره خشــکی و تعــداد زایمــان ب ــی ب ــراي ارزیاب ب
ــی متفــاوت از دوره  80 راس گاو هلشــتاین در قالــب طــرح فاکتوریــل 2×2 اســتفاده شــد. تیمــار آزمایشــی اول شــامل دو دوره زمان
خشــکی یعنــی 56 یــا 28 روزه و تیمــار آزمایشــی دوم شــامل تعــداد زایمــان گاوهــا یعنــی یــک بــار زایمــان در برابــر دو بــار زایــش 
یــا بیشــتر بــود. صفــات مــورد ارزیابــی شــامل بررســی عملکــرد تولیدمثلــی، شــیردهی و وضعیــت ایمنــی و ســامت دام هــا بــود. 
گاوهــاي داراي طــول دوره خشــکی 28روزه از نظــر مقــدار و ترکیــب شــیر و ســلول هــاي پیکــري تفــاوت معنــی داري بــا گــروه 56 
روزه نداشــت. امــا مقــدار تولیــد شــیر در شــیردهی بعــدي در گــروه 28 روزه کمتــر از گــروه 56 روزه بــود و ایــن مقــدار تمایــل بــه 
معنــی داري داشــت )P = 0/06(. تغییــرات امتیــاز وضعیــت بدنــی پــس از زایمــان در دوره خشــکی 28 روزه کمتــر از گــروه 56 روزه 
بــود)P = 0/05(. روز اولیــن ســرویس و روزهــاي بــاز در بیــن گــروه هــاي آزمایشــی تفــاوت معنــی داري نداشــت )P = 0/37 و 0/66 = 
P(، اگرچــه در گاوهــاي در گــروه 28 روزه نســبت بــه 58 روزه کمتــر بــود. درصــد آبســتنی در نخســتین ســرویس و  نیــز در مجمــوع 

چهــار ســرویس در گــروه 28 روزه نســبت بــه 58 روزه بــه ترتیــب بــه طــور معنــی دار و غیــر معنــی دار بهتــر بــود. بــه نظــر مــی 
رســد گاوهــاي بــا دوره خشــکی کوتــاه تــر، تــوازن منفــی انــرژي کمتــري را در دوره شــیردهی بعــدي تحمــل کردنــد و در نتیجــه 

عملکــرد تولیدمثلــی بهتــري را در مقایســه بــا گــروه بــا دوره خشــکی متــداول نشــان دادنــد. 

ــرژي، دوره  ــی ان ــوازن منف ــدي: ت ــاي کلی واژه ه
خشــکی، دوره شــیردهی، گاوشــیري.

مقدمه:
لحــاظ  از  خاصــی  اهمیــت  گاو  خشــکی  دوره 
اثرگــذاري بــر مقــدار تولیــد شــیر و ســامت 
پســتان و همچنیــن تولیدمثــل دام دارد. تــداوم 
ــش  ــث افزای ــد باع ــیري پرتولی ــاي ش ــد گاوه تولی
درآمــد حاصــل از تولیــد شــیر بــه ازاي هــر رأس گاو 
در ســال مــی شــود. از طــرف دیگــر در دهــه هــاي 
ــه افزایــش  ــه دلیــل توجــه بیــش از حــد ب اخیــر ب
تولیــد شــیر در گاوهــاي شــیري و همچنیــن 
ــکات  ــد، مش ــر تولی ــاي پ ــی دام ه ــاب ژنتیک انتخ
ــوازن  ــاد ت ــه ایج ــا از جمل ــن دام ه ــی در ای فراوان

ــت )11(. ــده اس ــرژي ش ــی ان منف

ــرکوب  ــث س ــد باع ــی توان ــرژي م ــی ان ــوازن منف ت
ــل و  ــد مث ــازده تولی ــش ب ــی، کاه ــتم ایمن سیس
ــود.   ــی ش ــت چرب ــرب از باف ــیدهاي چ ــیج اس بس
افزایــش بســیج چربــی بــه بیمــاري هــاي متابولیکی 
ماننــد لیپیــدوز کبــدي، کتــوز و افزایــشNEFA   در 
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــر م ــان منج ــش از زایم ــون پی خ
ناهنجــاري هایــی ماننــد جفــت ماندگــی، جابجایــی 
ــه نظــر  شــیردان و کاهــش اشــتها همــراه اســت. ب
مــی رســد تغییــرات مــداوم جیــره غذایــی در دوره 
ــل  ــر از عوام ــی دیگ ــیري یک ــاي ش ــکی گاوه خش
ــرات ذکــر شــده باشــد.  مهــم در بوجــود آمــدن اث

)11و13(
ــامل  ــکی ش ــراي دوره خش ــتاندارد ب ــه اس توصی
ــره اي  ــر جی ــه 2 تغیی ــت ک ــره اي اس ــر جی 3 تغیی
طــی 3 هفتــه رخ مــی دهــد. یکــی از آنهــا زمانــی 
ــاه 1  ــه م ــا ب ــگاه گاوهــاي پ ــه گاو وارد جای اســت ک
ــت،  ــس از آن اس ــه پ ــري 3 هفت ــود و دیگ ــی ش م
یعنــی وقتــی کــه شــیردهی آغــاز مــی شــود. ایــن 
ــدي و  ــروه بن ــرات گ ــا تغیی ــره اي ب ــرات جی تغیی
ــن  ــه  ممک ــت ک ــراه اس ــر دو هم ــا ه ــگاه و ی جای
ــه  ــا را ب ــکمبه گاوه ــط ش ــر محی ــا تغیی ــت ب اس
ــوازن  ــاز ت ــی و آغ ــک مصرف ــاده خش ــش م کاه
ــاه  ــا کوت ــازند  )10( ب ــتعد س ــرژي مس ــی ان منف
کــردن دوره خشــکی بــه خصــوص حــذف دوره اول 
ــن  ــا ای ــوان ب ــی ت ــیري م ــاي ش ــکی 2در گاوه خش
ــوازن منفــی  ــه کــرد و ت ــره مقابل ــر مکــرر جی تغیی
انــرژي در اوایــل شــیردهی را بــه اواخــر شــیردهی 
ــه  ــی ک ــی زمان ــرد )یعن ــل ک ــین منتق دوره پیش
ــد(  ــرار دارن ــرژي ق ــت ان ــوازن مثب ــا در ت گاوه
ــر  ــرژي کمت ــی ان ــوازن منف ــب ت ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
شــود. اگرچــه در ایــن حالــت، تولیــد شــیر در دوره 
بعــدي بــه دلیــل بازســازي کمتــر پســتان در زمــان 
ــه  ــیر ب ــد ش ــد، کل تولی ــی یاب ــش م ــکی کاه خش
وســیله افزایــش در طــول دوره شــیردهی قبلــی، تــا 
حــدي جبــران مــی شــود .)15( بــه دنبــال کاهــش 
دوره خشــکی از 57-50 روزه بــه 34-30 روز، طیفــی 
ــش  ــد کاه ــیر، از 10 درص ــد ش ــرات در تولی از تغیی

Close up-  1

Far-off-  2

تــا یــک درصــد افزایــش در تولیــد گــزارش شــده 
ــت )15(. اس

ــا  ــه ب پژوهــش هــاي گذشــته نشــان داده اســت ک
ــد  ــدت، تولی ــاه م ــکی کوت ــري دوره خش ــه کارگی ب
شــیر در دومیــن آبســتنی،  89/1 درصــد و در 
ــد  ــد تولی ــر، 95/1 درص ــتنی و باالت ــومین آبس س
ــوده اســت )15(.  ــه دوره خشــکی 60 روز ب نســبت ب
ــا دوره خشــکی  ــدون دوره خشــکی ی در گاوهــای ب
کوتــاه، کاهــش تکثیــر و افزایــش آپپتــوز ســلولی، 
بازچــرخ 3در غــدد پســتانی  را کاهــش داده و انتقــال 
ســلول هــاي کهنــه را بــه شــیردهی بعــدي افزایــش 
مــی دهــد کــه منجــر بــه کاهــش فعالیــت ترشــحی 
آنهــا در دوره بعــد مــی شــود. از طرفــی عقیــده بــر 
ایــن اســت کــه دســتکاري طــول دوره خشــکی بــه 
ــت  ــن اس ــرژي ممک ــی ان ــوازن منف ــود ت ــل بهب دلی
اثــرات مثبتــی روي ســامتی و وضعیــت تولیدمثلــی 
گاو شــیري در زمــان زایمــان داشــته باشــد. 
ــبت  ــکی، نس ــذف دوره خش ــا ح ــردن ی ــاه ک کوت
ــی  ــت، بازده ــن اس ــره اي ممک ــتکاري جی ــه دس ب
ــد  ــته باش ــی داش ــري را در پ ــی باالت ــد مثل تولی
ــس از  ــی پ ــوراک مصرف ــته خ ــش آهس )10(. افزای
ــراي  ــدن ب ــر ب ــدن، ذخای ــزه ش ــا موبیلی ــان ب زایم
ــه  ــود و ب ــی ش ــران م ــیر جب ــد ش ــت از تولی حمای
نظــر مــی رســد کــه گاوهایــی کــه در یــک ســطح 
فیزیولوژیکــی )یــک مقطــع از دوره شــیرواري( قــرار 
دارنــد بــراي ذخایــر بدنــی در اوایــل دوره شــیردهی 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــد، ب ــخصی دارن ــدف مش ه
گاوهــاي چــاق تــر پــس از زایمــان، تمایــل بیشــتري 
بــه از دســت دادن چربــی نســبت بــه گاوهــاي الغــر 
دارنــد. امتیــاز وضعیــت بدنــی در زمــان “زایمــان و 
ــت دادن  ــا از دس ــد”، ب ــه بع ــان ب ــان زایم از زم
ــیردهی  ــل دوره ش ــی در اوای ــت بدن ــاز وضعی امتی
ــن  ــاط بی ــن ارتب ــی دارد. همچنی ــتگی باالی همبس
ــی  ــه خوب ــی ب ــت تولیدمثل ــرژي و موفقی ــوازن ان ت
ــت  ــاز وضعی ــی امتی ــت. از طرف ــده اس ــات ش اثب
ــدت  ــدت و ش ــري و م ــت گی ــان جف ــی در زم بدن
تــوازن منفــی انــرژي پــس از زایــش روي تولیدمثــل 
ــر  ــات اخی ــال تحقیق ــن ح ــا ای ــر دارد )6، 16(. ب اث
نشــان مــی دهــد کــه یــک دوره خشــکی 30 تــا 40 
ــراي حداکثــر کــردن ســلول هــاي ترشــحی  روزه ب
پســتان در گاو کافــی بــه نظــر مــی رســد و حــذف 

ــت  )1(. ــی نیس ــکی منطق ــی دوره خش کل
ــت  ــراي موفقی ــی ب ــر بدن ــت ذخای ــن مدیری بنابری
ــرژي در  ــر ان ــت. ذخای ــم اس ــیار مه ــل بس تولیدمث
“اواخــر دوره آبســتنی، زایمــان و اوایــل شــیردهی”، 
ــر  ــت تأثی ــش را تح ــس از زای ــتروس پ ــول آنس ط
ــی  ــت بدن ــاز وضعی ــد. درکل، امتی ــی ده ــرار م ق
ــا   ــیردهی ب ــل دوره ش ــان از اوای ــر زم ــن در ه پایی
ــون  ــم هورم ــس ک ــی، پال ــت تخمدان ــر فعالی تأخی
ــف  ــی، ضع ــخ فولیکول ــده LH)(، پاس ــزه کنن لوتینی
گونادوتروپیــن هــا و تــوان فولیکولــی مرتبــط اســت  

 .)17(
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــکاران )16( گ ــتانی و هم راس
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ــن  ــان بی ــان زایم ــی در زم ــت بدن ــاز وضعی امتی
تیمارهــاي آزمایشــی تفــاوت معنــی داري نداشــت، 
ــاز  ــش امتی ــه کاه ــد ک ــال دریافتن ــن ح ــا ای ب
وضعیــت بدنــی پــس از زایمــان بــراي گروهــی کــه 
56 روز دوره خشــکی داشــتند نســبت بــه گروهــی 
ــود.  ــر ب ــم ت ــتند ک ــکی داش ــه 28 روز دوره خش ک
در پژوهــش پزشــکی و همــکاران  )15( گاوهایــی بــا 
ــم  ــی ک ــت بدن ــاز وضعی ــکی، امتی 28 روز دوره خش
ــاز  ــد و امتی ــت دادن ــان از دس ــش از زایم ــري پی ت
ــی  ــتري در 150  روز اول بدن ــی بیش ــت بدن وضعی
ــاروري  ــزان ب ــان می ــان زایم ــم در زم ــا ک ــاد و ی زی
دوره بعــد را در گاوهــاي شــیري کاهــش مــی دهــد. 
بــا تکیــه بــر ایــن پژوهــش و پژوهــش هاي پیشــین 
ــد  ــش از 1 واح ــی بی ــت بدن ــاز وضعی ــش امتی کاه
پــس از زایمــان، بــاروري را بــه طــور معنــی داري در 

ــد  )11،15(. ــی ده ــش م ــیري کاه ــاي ش گاوه
در پژوهــش پزشــکی و همــکاران )15( غلظــت 
انســولین بیــن گاوهایــی بــا دوره خشــکی مختلــف 
ــیدهاي  ــت اس ــزان غلظ ــا می ــت. ام ــی نداش تفاوت
ــن  ــان بی ــش از زایم ــون پی ــتریفه خ ــرب غیراس چ
گاوهــاي یکبــار زایمــان کــرده در دوره خشــکی 35 
ــا دوره خشــکی 56 روزه کاهــش  روزه در مقایســه ب
معنــی داري را نشــان داد، درحالــی کــه در دوره پس 
ــار  ــک ب ــاي ی ــن گاوه ــدار بی ــن مق ــان، ای از زایم
زایمــان کــرده در دوره خشــکی 35 روزه در مقایســه 
ــی داري را  ــش معن ــکی 56 روزه کاه ــا دوره خش ب
ــرده  ــان ک ــار زایم ــاي چندب ــن گاوه ــان داد. بی نش
ــنجه  ــن فراس ــی در ای ــف تفاوت ــاي مختل در تیماره
ــودن  ــن ب ــق پایی ــن محق ــد. ای ــاهده نش ــا مش ه
غلظــت اســیدهاي چــرب غیراســتریفه را بــه کمتــر 
بــودن تنــش هــاي تغذیــه اي، ثبــات بیشــتر فلــور 
ــاي  ــن گاوه ــیر در بی ــر ش ــد کمت ــی و تولی میکروب
یکبــار زایمــان کــرده در تیمــار 35 روزه در مقایســه 
ــکاران )16(  ــتانی و هم ــبت داد. راس ــا 56 روزه نس ب
ــکی 60 روزه در  ــا دوره خش ــی ب ــه گاوهای ــا مقایس ب
  NEFA ــت ــی را در غلظ ــا 30 روزه اختاف ــه ب مقایس
ــد و نیــز اختافــی  پیــش از زایمــان گــزارش نکردن
را در ایــن فراســنجه هــا در بیــن گاوهایــی بــا طــول 

ــد. ــاهده نکردن ــکی مش ــف دوره خش ــاي مختل ه
ــر  ــی اث ــر، بررس ــش حاض ــام پژوه ــدف از انج ه
ــان و  ــداد زایم ــکی و تع ــردن دوره خش ــاه ک کوت
بــر هــم کنــش بیــن آنهــا بــر عملکــرد تولیدمثــل، 
ــتاین  ــیري هلش ــاي ش ــیردهی در گاوه ــی و ش ایمن

ــود ب
مواد و روش ها

ــه،  ایــن تحقیــق در شــرکت دامــداري تلیســه نمون
ــالم  ــد. 80 رأس گاو س ــام ش ــهریار انج ــع در ش واق
ــان(  ــک زایم ــا ی ــکم دوم )ب ــتاین )40( رأس ش هلش
ــا بیشــتر(  ــا دو زایمــان ی و 40 رأس شــکم ســوم )ب
کــه میانگیــن تولیــد شــیر در دوره 305 روزه و 
ــتند،  ــری داش ــًا براب ــی تقریب ــت بدن ــاز وضعی امتی
ــر  ــه دو زی ــا ب ــروه از دام ه ــر گ ــدند. ه ــاب ش انتخ
گــروه یعنــی بــا طــول دوره خشــکی 56 یــا 28 روزه 
ــی  ــاي آزمایش ــروه ه ــن گ ــدند. بنابرای ــیم ش تقس

اثر کوتاه کردن دوره خشکی بر عملکرد تولیدمثلی
 و شیردهی در گاوهاي شیري هلشتاین با تعــداد

سید محمد رضا حسینی 1-امیر کرمزاده دهقانی 2 - علی نوری 3-آرمین توحیدی 4* زایمان متفاوت
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی ، دانشگاه آزاد اسامی گرمسا ر
2- دانشجوی دکتری فیزیولوژی دامی ، دانشگاه تهران
3- استادیار گروه علوم دامی ، دانشگاه آزاد اسامی واحد گرمسار 
4- استاد گروه علوم دامی ، دانشگاه تهران 
)Email:atowhidi@ut.ac.ir      : نویسنده مسئول -*(
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ــکم  ــامل ش ــی ش ــروه 20 رأس ــار گ ــارت از چه عب
ــوم  ــکم س ــکی 56 روز، ش ــول دوره خش ــا ط دوم ب
بــا طــول دوره خشــکی 56 روز، شــکم دوم بــا طــول 
ــا طــول دوره  دوره خشــکی 28روز و شــکم ســوم ب
ــر  ــی ب ــاي غذای ــره ه ــود. جی ــکی 28 روز ب خش
اســاس نیازمنــدي هــاي گاو شــیري در دو دورة 
پیــش و پــس از زایمــان تنظیــم شــد. ترکیــب جیره 
در جــدول شــماره 1 ارائــه شــده اســت. جیــره هــاي 
هــر دو گــروه از ســطح انــرژي و پروتئیــن یکســانی 

ــه  ــش ب ــول آزمای ــات در ط ــود. حیوان ــوردار ب برخ
صــورت گروهــی و در بهاربندهــاي مجــزا نگهــداري 
شــدند. خــوراک دهــی در ســه نوبــت صبــح، ظهــر 
و عصــر انجــام شــد. گاوهــا در ســه نوبــت دوشــیده 
ــه  ــت ب ــر نوب ــدي در ه ــیر تولی ــدار ش ــده و مق ش
ــن  ــراي تعیی ــد. ب ــت ش ــه ثب ــش هفت ــدت ش م
ــه  ــدي در س ــیر تولی ــوط ش ــیر از مخل ــات ش ترکیب
نوبــت اســتفاده شــد و بــه صــورت هفتگــی ارزیابــی 
ــورت  ــه ص ــی، ب ــت بدن ــاز وضعی ــن امتی ــد. تعیی ش

هفتگــی و براســاس سیســتم پنــج شــماره اي انجــام 
شــد)21(. رکوردهــاي تولیــد مثلــی شــامل روزهــای 
بــاز4، درصــد آبســتنی در چهــار تلقیــح اول و از روز 
زایمــان تــا اولیــن ســرویس 5بــود و شــاخص هــاي 
ســامتی گاو مــاده شــامل ارزیابــی وقــوع متریــت و 
آندومتریــت بــود. شــیوع متریــت بــا انــدازه گیــري 
ــدت 10 روز  ــه م ــان ب ــرارت از روز زایم ــه ح درج
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بررســی شــد و دمــاي بیشــتر از 39 درجــه ســانتی 
گــراد بــه عنــوان تــب در نظــر گرفتــه شــد. در روز 
10 پــس از زایمــان، گاوهــا از راه لمــس راســت روده 
اي بــراي بررســی متریــت احتمالــی مــورد ارزیابــی 
ــت  ــان تس ــس از زایم ــد. در روز 21 پ ــرار گرفتن ق
پاکــی رحــم در تمــام گاوهــا انجــام شــد و ســامت 
ــا اســتفاده از گرفتــن  رحــم و شــیوع اندومتریــت ب
ــلدان )18(  ــکوردهی ش ــتم اس ــاط واژن و سیس مخ
ــماره  ــکور ش ــا اس ــالم ی ــا س ــکور کام ــه اس در س
ــماره دو  ــکور ش ــا اس ــت ی ــتعد اندومتری ــک، مس ی
ــه  ــماره س ــکور ش ــا اس ــت ی ــه اندومتری ــا ب و مبت
ــتم  ــن سیس ــاس ای ــر اس ــد. ب ــی ش ــی بررس بررس
اســکوردهی، شــکل ظاهــري لیزابــه رحمــی بیانگــر 
ــی  ــت م ــه اندومتری ــاي دام ب ــدم ابت ــا ع ــا ی ابت
ــاي دام  ــوان ابت ــه عن ــماره 3 ب ــکور ش ــد و اس باش

ــه شــد. ــت در نظــر گرفت ــه اندومتری ب
ــان  ــش از زایم ــش از 56 روز پی ــان آزمای ــدت زم م
ــون  ــاي خ ــه ه ــود. نمون ــس از آن ب ــا 56 روز پ ت
ــش از  ــرح ) 56 روز پی ــه ط ــا، در روز ورود ب گاوه
ــش  ــش از زای ــی(، 28 و 7 روز پی ــان احتمال و زایم

ــش از  ــش، پی ــس از زای ــاي  7، 28 و 56 پ و روزه
خــوراک وعــده صبــح و از طریــق ســیاهرگ دمــی 
بــا اســتفاده از لولــه هــاي ونوجکــت حــاوي ســدیم 
ــگاه  ــه آزمایش ــه ب ــد و بافاصل ــه ش ــن گرفت هپاری
ــا  ــانتریفیوژ ب ــتفاده از س ــا اس ــد و ب ــل گردی منتق
ــه  ــدت 20 دقیق ــه م ــرعت 3000 دور )G 1000( و ب س
پاســماي  گردیــد.  اســتخراج   - آن  پاســمای 
حاصلــه پــس از جــدا ســازي در دمــاي  20- درجــه 
ســانتیگراد نگهــداری شــد. نمونــه هــا بــا اســتفاده 
از کیــت هــای شــرکت پــارس آزمــون و بــر اســاس 
ــتگاه  ــط دس ــه و توس ــت مربوط ــتورالعمل کی دس
ــر  ــزر 6مــورد ســنجش واقــع شــدند. مقادی اتوآناالی
ــام  ــترول ت ــرید و کلس ــري گلیس ــز، اوره، ت گلوک
ــه روش آنزیمــی - کالریمتــري، وLDL - کلســترول  ب
بــه روش رســوب دهــی انــدازه گیــري شــدند. بتــا 
ــید  ــید  )BHBA(  و اس ــک اس ــی بوتیری هیدروکس
ــا اســتفاده از  کیــت هــاي  چــرب غیــر اســتریفه ب
بــا روش  انگلســتان،  Randox  کشــور  شــرکت 

A15 6  -شرکت بیوسیستم مدل

ــت  ــتورالعمل کی ــاس دس ــر اس ــنجی و ب ــگ س رن
ــرار  ــاي تک ــد. داده ه ــري ش ــدازه گی ــه ان مربوط
ــل 2×2  ــرح فاکتوری ــب ط ــان، در قال ــده در زم ش
بــا مــدل آمــاری زیــر )معادلــه شــماره 1( و بــا نــرم 
ــه MIXED و  ــا روی ــخه 9/1 و ب ــاری SAS نس ــزار آم اف
 logistic همچمنیــن داده هــای تولیــد مثلــی بــا رویــه
آنالیــز شــدند و مقایســه میانگیــن تیمارهــا بــا روش 

ــد.  ــام ش ــن انج دانک
Yij = μ+Ai+Bi+Ck+Dl+ABij +ADil+ ABDijl+ eijklm

 μ ــش ــاهده از آزمای ــر مش ــدازه ه ــه Yij: ان )1(   رابط
ــر  ــکی، Bi: اث ــر دوره خش ــه، Aj: اث ــن جامع : میانگی
ــوان،  ــی حی ــر تصادف ــا روز(، Ck: اث ــه ی ــان )هفت زم
ــن  ــل بی ــر متقاب ــش، ABij : اث ــداد زای ــر تع D1: اث

دوره خشــکی و زمــان، ADil: اثــر متقابــل بیــن دوره 
خشــکی و شــکم زایــش، ABDijl : اثــر متقابــل بیــن 
 :eijklm ــان، و ــان و زم ــداد زایم ــکی، تع دوره خش
اثــر باقــی مانــده یــا خطــاي آزمایــش اســت. بــراي 
تولیــد و ترکیــب شــیر، مقــدار تولیــد شــیر در دوره 
شــیردهی گذشــته و بــراي فراســنجه هــاي خونــی، 
غلظــت در اولیــن نمونــه گیــري، بــه عنــوان عامــل 

جدول 1 - مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی طی دوره آزمایش )بر حسب درصد( 

جــدول  2- میانگیــن حداقــل مربعــات)LSM( امتیــاز وضعیــت بدنــی گاوهــاي گــروه تیمــار و گــروه شــاهد در دوره آزمایــش پــس از 
Table 2- The least square means (LSM) body condition score of cows in the treatment group and the control group in the experiment1زایش1

ــطح  ــن س ــد. همچنی ــه ش ــر گرفت ــت در نظ کوواری
ــه  ــر گرفت ــد )P 0/05<( در نظ ــی داري 5 درص معن
ــی  ــه معن ــل ب ــوان تمای ــه عن ــد و P ≤/1<0 0/05 ب ش

ــد. ــه ش ــر گرفت داری در نظ
نتایج و بحث

جــدول 2 میــزان تغییــرات امتیــاز وضعیــت بدنی در 
دوره زایمــان و بعــد از زایمــان را نشــان مــی دهــد. 
ــروه  ــی در گ ــور کل ــه ط ــی ب ــت بدن ــاز وضعی امتی
ــش  ــر کاه ــاهد، کمت ــروه ش ــه گ ــبت ب ــار نس تیم
ــی  ــروه معن ــن دو گ ــاوت بی ــود و تف ــرده ب ــدا ک پی
داري بــود )P = 0/004(. ایــن مقــدار از روز 28 در گروه 
تیمــار، بــه طــور معنــی داري باالتــر از گــروه شــاهد 
بــود. اثــر تعــداد زایمــان بیــن تیمارهــاي آزمایشــی 

ــود. ــی داري نب ــاوت معن داراي تف
ــس  ــی پ ــت بدن ــاز وضعی ــد امتی ــی رس ــر م ــه نظ ب
از زایمــان در گروهــی کــه داراي دوره خشــکی 

ــه  ــري یافت ــش کمت ــت، کاه ــوده اس ــري ب کوتاهت
ــیج  ــش بس ــر کاه ــی ب ــد دلیل ــی توان ــه م ــت ک اس
چربــی از بافــت هــا و کاهــش تــوازن منفــی انــرژي 
در ایــن حیوانــات باشــد. هماهنــگ بــا یافتــه هــاي 
ــا  ــکاران )16( ب ــتانی و هم ــی، راس ــش کنون پژوه
ــان  ــکی 0 و 28 و 56 نش ــاي خش ــی دوره ه بررس
ــی  ــت بدن ــاز وضعی ــت دادن امتی ــه از دس ــد ک دادن
ــاي  ــش روزه ــا افزای ــان ب ــس از زایم ــدن پ و وزن ب
خشــکی افزایــش یافــت کــه نشــان دهنــده تــوازن 
ــت.  ــکی اس ــش دوره خش ــا کاه ــرژي ب ــر ان بهت
از دســت دادن امتیــاز وضعیــت بدنــی پــس از 
ــه  ــک ب ــکی 56 روزه، نزدی ــراي دوره خش ــان ب زایم
ــک 28  ــراي دوره خش ــتر از آن ب ــد بیش 0/30 واح
ــکاران )12(  ــاس و هم ــی گولی ــود. در بررس روزه ب
وزن بــدن و تولیــد شــیر براســاس 4 درصــد چربــی 
تفــاوت معنــی داري نشــان نــداد. در مطالعــه امینــی 

ــاوت  ــکی، تف ــش دوره خش ــا کاه ــکاران )1( ب و هم
ــن دوره  ــی بی ــت بدن ــاز وضعی ــی داري در امتی معن
ــد. ــاهده نکردن ــک 60، 45 و 30 روزه مش ــاي خش ه

ــد و ترکیــب شــیر در جــدول 3 نشــان  ــج تولی نتای
ــروه 56  ــام در گ ــیر خ ــد ش ــت. تولی ــده اس داده ش
ــه 28 روزه  ــبت ب ــیرواري نس ــک دوره ش روزه در ی
ــود. اثــر کاهــش دوره خشــکی آزمایشــی  بیشــتر ب
ــاس 3/5  ــر اس ــده ب ــح ش ــیر تصحی ــد ش ــر تولی ب
ــود و در  ــی داري ب ــر معن ــی، داراي اث ــد چرب درص
گــروه 56 روزه داراي مقــدار زیادتــري بــود. همچنین 
تولیدشــیر تصحیــح شــده براســاس انــرژي و مــواد 
ــبت  ــروه 56 روزه نس ــی در گ ــدون چرب ــد ب جام
ــاه  ــري داشــت. تأثیــر کوت ــه 28 روزه مقــدار باالت ب
کــردن دوره خشــکی بــر روي ترکیبــات شــیر معنی 
داراي نبــود، گرچــه در گــروه 28 روزه مقــدار چربــی 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــرم در روز( ب ــیر )کیلوگ ش

Table 1- Food and chemical composition of experimental diets during the experimental period (percent)
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کاهــش یافــت و تمایــل بــه معنــی داري نشــان داد 
ــی  ــدون چرب ــد ب ــواد جام ــد کل م )P = 0/06(. درص
ــی  ــل توجه ــورت قاب ــه ص ــروه 28 روزه ب ــز در گ نی
افزایــش یافــت و تمایــل بــه معنــی داري نشــان داد 
)P = 0/09(. تعــداد زایمــان بــر روي تولیــد و ترکیــب 

ــر معنــی داري نداشــت. شــیر اث
ــه  ــد، ب ــج پژوهــش هــاي پیشــین نشــان دادن نتای
دنبــال کاهــش دوره خشــک از 57-50 روز بــه 34-
ــیر، از 10  ــد ش ــرات در تولی ــی از تغیی 30 روز، طیف
ــد  ــش در تولی ــد افزای ــا 1 درص ــش ت ــد کاه درص
ــه  ــدي یافت ــع بن ــت )15(. جم ــده اس ــزارش ش گ
ــه  ــا ب ــه ب ــت ک ــان داده اس ــش نش ــاي 8 پژوه ه
کارگیــري دوره خشــکی کوتــاه مــدت، تولیــد شــیر 

در گاوهــاي بــا دو زایمــان، 89/1 درصــد و در گاوهاي 
بــا ســه زایمــان یــا بیشــتر، 95/1 درصــد تولیــد، در 
گاوهایــی کــه داراي دوره خشــکی 60 روزه هســتند، 
ــوز و  ــر، آپپت ــش در تکثی ــت )15(. کاه ــوده اس ب
بازچــرخ ســلولی در غــدد پســتانی گاوهــاي بــدون 
دوره خشــک را کاهــش داده و انتقــال ســلول هــاي 
ــه شــیردهی بعــدي افزایــش مــی دهــد  کهنــه را ب
ــا در  ــحی آنه ــت ترش ــش فعالی ــه کاه ــر ب ــه منج ک
ــه  دوره بعــد مــی شــود. کاهــش در تولیــد شــیر، ب
وســیله افزایــش در طــول دوره شــیردهی قبلــی تــا 

حــدي جبــران مــی شــود )15(.
ــاي  ــت ه ــري متابولی ــدازه گی ــل از ان ــج حاص نتای
خونــی شــامل گلوکــز، تــري گلیســرید، کلســترول، 

 ،SGPT ،ــفر ــم، فس ــیم، منیزی ــترول LDL، کلس کلس
شــده  آورده   4 جــدول  در   NEFA و   BHBA  ،SGOT

ــت  ــر غلظ ــکی ب ــردن دوره خش ــاه ک ــت. کوت اس
فراســنجه هــاي خونــی تأثیــر معنــی داري نداشــت، 
گرچــه کاهــش در غلظــت گلوکــز تمایــل بــه معنــی 
ــروه 28 روزه  ــدار آن در گ ــت و مق ــود داش داري وج

.)P = 0/06( ــود ــروه 56 روزه ب ــر از گ ــن ت پایی
بررســی پژوهــش هــاي گذشــته نشــان داده انــد که 
ــاي  ــروه ه ــر در گ ــی بهت ــل متابولیک ــاد پروفی ایج
ــکی  ــدون دوره خش ــا ب ــر ی ــکی کمت ــا دوره خش ب
ــی  ــر ول ــه دلیــل تولیــد شــیر کمت ممکــن اســت ب
مــاده خشــک مصرفــی مشــابه بــراي گاوهــا باشــد 

ــه  ــت ک ــده اس ــان داده ش ــن نش )11 و 16(، همچنی
گاوهایــی کــه داراي دوره خشــک 60 روزه هســتند، 
درصــد کمتــري از وزن بــدن، مــاده خشــک مصــرف 
کردنــد )12(. حــذف دوره خشــکی، غلظــت ســرمی 
 )BHBA( و بتــا هیدروکســی بوتیــرات )2 و 17( NEFA

ــاهد از  ــروه ش ــا گ ــه ب ــان در مقایس ــس از زایم را پ
نظــر عــددي کاهــش داد )2( کــه احتمــاال ناشــی از 

ــوده اســت. ــرژي ب ــوازن مثبــت ان ت
ــده  ــان داده ش ــی نش ــش کنون ــا پژوه ــگ ب هماهن
ــس از  ــیر پ ــد ش ــزان تولی ــی می ــه وقت ــت ک اس
زایمــان معنــی دار نباشــد، کوتــاه کــردن دوره 
خشــکی بــر غلظــت NEFA در گاوهاي مقایســه شــده 
بــا گــروه شــاهد تأثیــر معنــی داري نــدارد )2و15(. 
اگــر کاهــش مــاده خشــک مصرفــی شــایان توجــه 

باشــد، تــوازن منفــی انــرژي آغــاز مــی شــود. اثــر 
تــوازن منفــی انــرژي ســرکوب سیســتم ایمنــی )4( 
ــت  ــی اس ــت چرب ــرب از باف ــیدهاي چ ــیج اس و بس
ــاري  ــه بیم ــر ب ــی منج ــیج چرب ــش بس )3(. افزای
هــاي متابولیــک ماننــد لیپیــدوز کبــدي و کتــوز و 
افزایــش NEFA در خــون پیــش از زایمــان مــی شــود 
ــا ناهنجــاري هایــی متابولیــک ماننــد جفــت  کــه ب

جدول 3- میانگین )LSM( تولید وترکیب شیر تولیدي در گروه هاي با دوره خشکی 28 و 56 روزه 1

                
Table 3- The least square means (LSM) milk yield and composition in groups of 28 and 56-day dry period

 جدول 4- میانگین )LSM( غلظت فراسنجه هاي خونی در پاسماي خون گروه تیمار و گروه شاهد در طول دوره آزمایش
 Table 4- The least square means (LSM) the concentration of blood metabolites in the plasma of the treated group and the control group

throughout the experiment

جدول 5 - درصد آبستنی در چهار تلقیح نخست در گروه هاي مختلف در طول دوره آزمایش 1

Table 5- Pregnancy rate in the four first insemination in different groups during the experiment1
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ماندگــی و جابــه جایــی شــیردان همــراه اســت )7(.
درصــد آبســتنی در چهــار تلقیــح نخســت در بیــن 
تیمارهــاي آزمایشــی در جدول 5 نشــان داده شــده 
اســت. درصــد آبســتنی در تلقیــح اول در گــروه 28 
ــی داري  ــور معن ــه ط ــه 56 روزه ب ــبت ب روزه نس
بهتــر شــده اســت. همچنیــن درصــد کل آبســتنی 
ــروه  ــر از گ ــددي باالت ــر ع ــروه 28 روزه از نظ در گ

ــود. 56 روزه ب
ــی  ــج حاصــل از بررســی پارامترهــاي تولیدمثل نتای
و ســامت مــادر در تیمارهــاي آزمایشــی در جــدول 
6 و 7 نشــان داده شــده اســت، کوتــاه کــردن دوره 
ــاي  ــرروي پارامتره ــی داري ب ــر معن ــکی تأثی خش
تولیدمثلــی و ســامت مــادر نداشــت. بــا ایــن حــال 
تعــداد روز در اولیــن ســرویس در گــروه 56 باالتــر 
از گــروه 28 بــود و درصــد شــیوع متریــت در گــروه 
ــکم  ــود. ش ــر ب ــن ت ــکی، پایی ــا 28 روز دوره خش ب
ــن  ــر روز اولی ــی داري ب ــر معن ــز تأثی ــان نی زایم
ــی در  ــت، ول ــی نداش ــاي آزمایش ــرویس در گاوه س
گاوهــاي زایمــان اول مقــدار کمتــري از گاوهــاي بــا 
ــان  ــدول نش ــت. )در ج ــر داش ــان دوم و باالت زایم

داده نشــده اســت(
ــی  ــه گاوهای ــان داد ک ــی نش ــش کنون ــج پژوه نتای
کــه داراي دوره خشــک 28 روز بودنــد تــوازن 
ــرژي کمتــري داشــتند و تعــداد روزهــاي  منفــی ان
ــد.  ــپري کردن ــرژي س ــی ان ــوازن منف ــري در ت کمت
اول در گــروه 28  تلقیــح  درصــد آبســتنی در 
ــه  ــن نکت ــده ای ــان دهن ــه نش ــت ک ــود یاف بهب

ــوازن  ــر از دوره ت ــن دام هــا ســریع ت اســت کــه ای
ــن  ــه ای ــد. در نتیج ــرده ان ــور ک ــرژي عب ــی ان منف
دام هــا داراي عملکــرد تولیدمثلــی بهتــري در 
ــد. در  ــک 56 روز بودن ــروه دوره خش ــا گ ــه ب مقایس
ــه  ــد ک ــان دادن ــته نش ــاي گذش ــش ه ــع پژوه واق
ــا نخســتین  ــی ت ــرژي و فاصلــه زمان بیــن تــوازن ان
تخمــک ریــزي، رابطــه وجــود دارد )5 و 8(، هــر چــه 
یــک گاو بــه مــدت طوالنــی تــري در تــوازن منفــی 
ــا اولیــن تخمــک  ــه از زایــش ت ــرژي باشــد فاصل ان
ریــزي پــس از زایــش بیشــتر خواهــد شــد. گومــن 
ــاي داراي  ــه گاوه ــد ک ــان دادن ــکاران )13( نش و هم
ــزي  ــک ری ــر تخم ــر، زودت ــاه ت ــکی کوت دوره خش
ــد. همچنیــن نســبت گاوهــاي تخمــک ریــزي  کردن
نکــرده اي کــه دوره خشــکی کوتــاه داشــتند، 
ــود  ــرده اي ب ــزي نک ــک ری ــاي تخم ــف گاوه نص
ــاي  ــتند. گاوه ــوم را داش ــکی مرس ــه دوره خش ک
بــدون دوره خشــکی در مقایســه بــا گاوهــاي داراي 
ــه( درصــد آبســتنی  دوره خشــکی موســوم )8 هفت
ــه  ــح ب ــداد تلقی ــح، تع ــتین تلقی ــري در نخس باالت
ــري  ــاز کمت ــاي ب ــر و روزه ــن ت ــتنی پایی ازاي آبس

ــتند )13(. داش
ــدی  ــا 8 درص ــود تقریب ــکاران )20(، بهب ــر و هم وات
ــه  ــح ب ــداد تلقی ــد( در تع ــر 24 درص )32 در براب
ازاي آبســتنی در گاوهــاي مســن تــر بــا دوره هــاي 
ــکی  ــا دوره خش ــه ب ــر در مقایس ــاه ت ــکی کوت خش
طوالنــی تــر را مشــاهده کردنــد، کاهــش طــول دوره 
ــب  ــی موج ــش کنون ــه 28 روز در پژوه ــکی ب خش

کاهــش در تعــداد تلقیــح بــه ازاي آبســتنی و 
ــکی 56 روز  ــا دوره خش ــه ب ــاز در مقایس ــاي ب روزه
ــود  ــی داري وج ــاف معن ــود اخت ــن وج ــا ای ــد ب ش
ــه  ــت ک ــداد دام اس ــت آن تع ــاید عل ــت. ش نداش

ــود. ــتر ش ــدي بیش ــاي بع ــش ه ــد در آزمای بای
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ــی ب ــور کل ــه ط ب
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــش م ــن پژوه ای
ــم  ــش حج ــا کاه ــکی ب ــول دوره خش ــش ط کاه
ــش  ــود افزای ــبب بهب ــه س ــیر و در نتیج ــد ش تولی
ــاي  ــش روزه ــح اول، کاه ــتنی در تلقی ــد آبس درص
بــاز و بهبــود ســامت گاوهــاي تــازه زا مــی شــود. 
ــود  ــق بهب ــل از طری ــن عم ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــرا  ــرد زی ــی گی ــورت م ــرژي ص ــی ان ــوازن منف ت
بخشــی از تولیــد شــیر در دوره پــس از زایمــان بــه 
دوره خشــکی قبلــی منتقــل مــی شــود کــه در آن 
مقطــع دام دچــار کمبــود انــرژي نیســت. در نتیجــه 
ــان  ــس از زایم ــر دام در دوره پ ــف ب ــار مضاع از فش
ــی  ــد بررس ــی رس ــر م ــه نظ ــود. ب ــی ش ــته م کاس
ــیردهی  ــک دوره ش ــا در ی ــرد دام ه ــد و عملک تولی
کامــل بعــدي بتوانــد بــه روشــن کــردن فوایــد و یــا 
ــاه کــردن دوره خشــکی در  مضــرات اقتصــادي کوت

ــد.  ــک کن ــیري کم ــاي گاو ش ــه ه گل

جدول 6- میانگین )LSM( پارامترهاي تولیدمثلی در گروه هاي مختلف در طول دوره آزمایش
Table 6- Mean (LSM) reproductive parameters in the different groups during the experiment

جدول 7- میانگین )LSM( پارامترهاي سامت مادر در گروه هاي مختلف در طول دوره آزمایش
Table 7- Mean (LSM) reproductive parameters in the different groups during the experiment

چکیده

ــی  ــًا تصادف ــرح کام ــب ط ــق در قال ــن تحقی در ای
12 نفــر شــتر تــک کوهانــه نــر و مــاده بــا شــرایط 
ــه  ــورد مطالع ــه( م ــدود 20 ماه ــان )ح ــنی یکس س
قــرار گرفــت. پــس از کشــتار و طــی مرحلــه 
ــه  ــراد ب ــانتی گ ــه س ــذاری )4 درج ــردخانه گ س
ــه ش  ــی ب مــدت 24 ســاعت(، الشــه شــترهای بوم
ــوه  ــته، قل ــینه، راس ــت، سرس ــه ران، سردس ناحی
ــی  ــات فیزیک ــدند. خصوصی ــه ش ــردن تجزی گاه و گ
و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف از نظــر 
ــی  ــام، چرب ــن خ ــک، پروتئی ــاده خش ــزان م می
ــفر،  ــیم، فس ــی )کلس ــواد معدن ــتر، م ــام، خاکس خ
منیزیــم، پتاســیم، ســدیم، روی و آهــن(، ازت غیــر 
پروتئینــی )pH ،)NPN و انــرژی خــام انــدازه گیری 
ــی  ــات فیزیک ــه ترکیب ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ش
ــد  ــز درص ــف، بج ــی مختل ــت نواح ــیمیایی گوش ش
 P < /05( خاکســتر، تفــاوت معنــی دار داشــتند
ــوه گاه  ــه قل ــت ناحی ــک گوش ــاده خش ــزان م 0(. می
ــک  ــاده خش ــاس م ــر اس ــد ب ــزان 48/02 درص بمی
ــد  ــترین ح ــاالی آن بیش ــی ب ــر چرب ــوده و بخاط ب
ــت  ــن گوش ــدار پروتئی ــت )P>0/05(. مق را دربرداش
شــتر بومــی در نواحــی ران و گــردن بترتیــب 64/75 
ــد و در  ــت آم ــک بدس ــاده خش ــد م و 67/54 درص
مقایســه بــا میــزان پروتئیــن ســایر نواحــی تفــاوت 
معنــی دار داشــت)P>0/05(. میانگیــن کل پروتئیــن 
ــک  ــاده خش ــاس م ــر اس ــد ب ــت 54/53 درص گوش
ــت  ــی و pH گوش ــر پروتئین ــدار ازت غی ــود. مق ب
ــت  ــوده اس ــس ب ــر از جن ــف متأث ــی مختل نواح
بطوریکــه مقــدار آن در جنــس نــر بیشــتر از مــاده و 
ایــن تفــاوت معنــی دار بــود )P>0/05(. اثــر جنــس 
ــی گوشــت،  ــواد معدن ــزان م ــر می ــدن ب و نواحــی ب

.)P>0/05(ــود ــی دار نب معن

ــان-  ــک کوه ــدی: گوشــت شــتر- ت ــای کلی واژه ه
ــیمیایی ــات ش ــی- ترکیب ــات فیزیک ترکیب

مقدمه:

ــور،  ــت کش ــن گوش ــی در تأمی ــه خودکفای ــاز ب نی
رویکــرد جدیــدی را در زمینــه دســتیابی بــه ســایر 
منابــع پروتئینــی بــه غیــر از گاو، گوســفند و طیــور 
ــران دارای  ــه ای ــت. از آنجائیک ــوده اس ــاد نم را ایج
شــرایط آب و هوایــی خشــک و نیمــه خشــک 
مــی باشــد و بطــور محسوســی از میــزان بارندگــی 
ــا  ــع کشــور ب ســاالنه آن کاســته مــی شــود و مرات
محدودیتهــای جــدی روبــرو اســت.  در ایــن شــرایط 
ــود در  ــی موج ــع دام ــه مناب ــکا ب ــا ات ــوان ب ــی ت م
ــدام  ــردم اق ــی م ــای پروتئین ــن نیازه ــت تأمی جه

نمــود.

ــق  ــا ارزش در مناط ــی ب ــع دام ــوان منب ــتر بعن از ش
ایــن  بیابانــی می تــوان نــام بــرد.  خشــک و 
ــردی از  ــه ف ــر ب ــای منحص ــوان دارای ویژگیه حی

ــه او  ــت ک ــی اس ــی و مورفولوژیک ــر فیزیولوژیک نظ
ــی  ــخت محیط ــرایط س ــا در ش ــاخته ت ــادر س را ق
ــواد  ــود م ــاک و کمب ــرد و خ ــا، گ ــرما، گرم ــل س مث
غذایــی ســازگار ســازد. بطوریکــه می تــوان آنهــا را 
در بیشــتر نقــاط گرمســیر و سردســیر جهــان کــه 
دامهــای اهلــی دیگــر شــانس بقــا ندارنــد مشــاهده 
ــزار  ــدود 150 ه ــران ح ــتر در ای ــت ش ــود. جمعی نم
نفــر بــرآورد مــی گــردد. بیــش از 140 هــزار نفــر از 
آنهــا شــتر یــک کوهانــه و حــدود 100 نفــر شــتر دو 
کوهانــه خالــص اســت. میــزان تولیــد گوشــت قرمــز 
ــن  ــزار ت ــر 840 ه ــغ ب ــال 1385، بال ــور در س کش
ــوده اســت کــه ســهم شــتر در ایــن تولیــد 0/52  ب
ــن از کل  ــزار ت ــه 4/360 ه ــده، ک ــام ش ــد اع درص

ــود)1(. ــامل می ش ــز را ش ــت قرم ــد گوش تولی

ــا افزایــش چشــمگیر تقاضــای مصــرف گوشــت و  ب
ــرای  ــزی ب ــود مراک ــی ش ــاهده م ــتر، مش ــیر ش ش
پــرورش و نگهــداری شــتر درنظــر گرفتــه می شــود 
و اقــدام بــه پــروار آن مــی نماینــد. در حــال حاضــر 
ــای  ــا تقاض ــمال آفریق ــی و ش ــورهای عرب در کش
ــد. در  ــی باش ــاال م ــبتًا ب ــتر نس ــت ش ــرف گوش مص
کشــورهایی مثــل اســترالیا، عربســان مراکــز ویــژه 
ــادرات  ــدی و ص ــات، پرواربن ــر تحقیق ــرای ام ای ب
ــت)2(.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتر درنظ ــت ش گوش
ــن ارزش  ــه  تعیی ــدودی در زمین ــای مع ــزارش ه گ
ــی  ــی و کیف ــر کم ــتر، از نظ ــت ش ــی گوش غذای
ــیمیائی و  ــات ش ــر )1990( ترکیب ــود دارد. بابیک وج
کیفیــت گوشــت شــتر را در ســه نــوع ماهیچــه دام 
مــورد بررســی قــرار داده و از نظــر میــزان رطوبــت، 
پروتئیــن و چربــی یکســان بــوده و اختــاف معنــی 
دار گــزارش نشــده ولــی در ســایر ترکیبــات، چــون 
خاکســتر و NPN تفــاوت معنــی دار مشــاهده کــرد. 
در خبرنامــه شــتر )5( میــزان چربــی گوشــت شــتر 
ــیار  ــت گاو )12%( بس ــا گوش ــه ب )1/8%( در مقایس
ــابه )گاو %21،  ــا را مش ــن آنه ــزان پروتئی ــم و می ک
ــد. زمیــل و همــکاران  شــتر 20/7%( گــزارش گردی
ــه  ــک کوهان ــتر ی ــت ش ــی گوش ــات مدن )16( ترکیب
)قســمت های ران، دســت، دنــده و گــردن( را مــورد 
مطالعــه قــرار دادنــد، مقــدار مــواد معدنــی، پروتئین 
و خاکســتر را تقریبــًا بــا گوشــت گاو مشــابهت داده 
ولــی میــزان چربــی آنــرا بطــور معنــی دار کمتــر از 
ــل 8-4%( گــزارش  گوشــت گاو )1/8-1/2% در مقاب
کردنــد. در مطالعــه حاضــر خصوصیــات و ویژگیهــای 
نواحــی مختلــف گوشــت شــتر بومــی ایــران، مــورد 

ــی قــرار گرفتــه اســت. ارزیاب

مواد و روشها

تعــداد 12 نفــر شــتر بومی )تــک کوهانــه( نــر و ماده 
ــه(، در  ــدود 20ماه ــان )ح ــنی یکس ــرایط س در ش
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور بــه شــیوه 
ــردخانه )4  ــه س ــه ب ــده و بافاصل ــتار ش ــج کش رای
درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 24 ســاعت( انتقــال 
ــت،  ــه سردس ــش ناحی ــه ش ــا ب ــه ه ــد. الش داده ش
ران، راســته، سرســینه، قلــوه گاه و گــردن تفکیــک 

ــی  ــیمیایی نواح ــی و ش ــات فیزیک ــدند. خصوصی ش
مختلــف از نظــر میــزان مــاده خشــک، pH، ازت کل 
ــی  ــی )NPN(، چرب ــر پروتئین ــن(، ازت غی )پروتئی
ــفر،  ــیم، فس ــی )کلس ــواد معدن ــتر، م ــام، خاکس خ
منیزیــم، پتاســیم، ســدیم، روی و آهن(،انــرژی 
ــک  ــاده خش ــزان م ــد. می ــن ش ــت تعیی ــام گوش خ
-C65° ــای ــا دم ــی ب ــه مــدت 3 روز از آون معمول ب

ــر  ــتگاه pH مت ــط دس ــد. pH توس ــتفاده ش 60 اس
 NPN ثابــت انــدازه گیــری شــد. میــزان نیتــروژن و
ــدال1  ــه روش میکروکج ــور ب ــتگاه تکات ــط دس توس
ــید  ــل اس ــه در داخ ــم نمون ــتفاده از هض ــا اس ب
ــید  ــط اس ــیون توس ــظ و تیتراس ــولفوریک غلی س
کلریدریــک 0/1 نرمــال بدســت آمــد. مقــدار چربــی 
توســط دســتگاه تکاتــور2 )ســاخت کشــور ســوئد( 
بــه روش سوکســله بــا اســتفاده از حــال پترولیــوم 
ــوره  ــط ک ــتر توس ــد. خاکس ــری ش ــدازه گی ــر ان ات
ــواد  ــد. م ــن ش ــرارت C550° تعیی ــی در ح الکتریک
ــه  ــپکتروفتومتر ب ــتگاه اس ــک دس ــه کم ــی ب معدن
ــرژی  ــد. ان ــری ش ــدازه گی روش )AOAC )1995 ان
ــدل 1261  ــر3 م ــتگاه بمبکالریمترپ ــط دس ــام توس خ
بــا روش اختصاصــی دســتگاه مــورد ارزیابــی  قــرار 
 SAS ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــت. داده ه گرف
بــه روش GLM مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــای قــرار 

ــت. گرف

نتایج و بحث 

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــس نش ــه واریان ــج تجزی نتای
ترکیبــات فیزیکــی شــیمیایی گوشــت نواحــی 
کل  ازت   ،pH خشــک،  مــاده  نظــر  از  مختلــف 
ــی  ــی )NPN(، چرب ــر پروتئین ــن(، ازت غی )پروتئی
ــی دار  ــاوت معن ــتر، تف ــام، بجزخاکس ــرژی خ و ان

.)P>0/05( داشــتند 

ــات  ــی خصوصی ــج بررس ــن نتای ــه میانگی مقایس
ــف  ــی مختل ــت نواح ــیمیایی گوش ــی و ش فیزیک
ــزان  ــه می ــد ک ــی ده ــان م ــدول1( نش ــه )ج الش
درصــد   61/81 الشــه  کل  در  گوشــت  رطوبــت 
ــدار  ــد. مق ــک( می باش ــاده خش ــد م )38/19 درص
ــر  ــوه گاه بخاط ــه قل ــت ناحی ــک گوش ــاده خش م
ــک(  ــاده خش ــد م ــاالی آن )45/65درص ــی ب چرب
ــک،  ــاده خش ــاس م ــر اس ــد ب ــزان 48/02 درص بمی
ــن  ــت )P>0/05(. ای ــته اس ــد را داش ــترین ح بیش
ــت دارد.  ــن مطابق ــایر محققی ــزارش س ــا گ ــج ب نتای
ــتر  ــت ش ــت گوش ــدوده رطوب ــم )2006(  مح کادی
عمانــی )تــک کوهــان( را 76/7- 64/4 درصــد 
ــت  ــدار آب گوش ــم )a2008( مق ــرد. کادی ــزارش ک گ
ــزان  ــد و می ــدود 74-71 درص ــا را در ح ــتر و الم ش
ــم  ــه ک ــن زمین ــواع دام را در ای ــن ان ــاوت بی تف
اعــام نمــود. وی ایــن حــدود رطوبــت را بیشــتر از 
ــات مزرعــه ای  ــواع حیوان ــت گوشــت ســایر ان رطوب
ــترهای  ــت ش ــوع گوش ــرد. او در مجم ــزارش ک گ

1  -Micro Kjeldal

2  -Tecator

3  -Parr
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چکیده 
هــدف از ایــن تحقیــق، بررســی دالیــل و زمــان حــذف گاوهــا در شــرایط تنــش حرارتــی از گلــه در طــی 10 ســال در گاوداری هــای 
ــه  ــان زایــش و فاصل ــل حــذف، شــکم در زم ــش، دالی ــد، چگونگــی زای ــان تول ــود. داده هــای تحقیــق شــامل، زم ــران ب ــی ای صنعت
زایــش تــا حــذف، در طــی ســال های 1383 تــا 1393 جمــع آوری شــدند. در بیــش از 6462 گاو حــذف شــده، ناتوانــی تولیــد مثــل 
بــا فراوانــی 22 درصــد شــایع تریــن عامــل حــذف بــود و پــس از آن لنگــش بــا فراوانــی 11/5 درصــد و ورم پســتان بــا فراوانــی 9/4 
درصــد در رتبه هــای بعــد قــرار داشــتند. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نوبــت زایــش در زمــان حــذف 27/01±3/2 بــود. میانگیــن و 
انحــراف اســتاندارد فاصلــه میــان زایــش تــا حــذف 202/80 ± 212/88 روز )روزهــای شــیردهی( بــود و نزدیــک 38/6 درصــد گاوهــا 
در طــی 100 روز اول بعــد از زایــش حــذف شــدند. گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل تــب شــیر در 126/46 56 ±/88 روزگــی )روزهــای 
شــیردهی( ار گلــه حــذف شــدند ولــی نســبت بــه دیگــر گاوهــا در روزهــای شــیردهی باالتــری قــرار داشــتند )P<0/05(. در مقابــل، 
گاوهایــی کــه بــه دالیــل تولیــد مثلــی حــذف شــده بودنــد جوان تــر بونــد و در اواخــر شــیردهی حــذف شــدند )P> 0 /05(. گاوهــای 
ــرک  ــی ت ــل تولیــد مثل ــه دالی ــر )P> 0/05(. از گاوهــای حــذف شــده ب ــه را زودت ــه دلیــل ورم پســتان و لنگــش گل حــذف شــده ب
ــوده کــه بیشــتر در  ــه علــت مشــکات تولیــد مثلــی ب ــد. ایــن نتایــج پیشــنهاد می کننــد کــه شــایع تریــن دالیــل حــذف ب کردن

گاوهــای جــوان و در اواخــر دوره شــیردهی روی داده اســت.
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ــکم  ــتاین، ش ــذف، گاو هلش ــدی: ح ــای کلی واژه ه
زایــش، ناهنجاری هــای تولیدمثلــی.

مقدمه
جایگزینــی گاوهــا در گلــه گاو شــیری هزینــه 
 Beaudeau( ــد ــت می باش ــش مدیری ــن بخ برتری
ــکاران، 1993؛ Schults -Rajala و Grohn، 1999؛  و هم
Seegers و همــکاران، 1998؛ Fetrow و همــکاران، 

بــا  زیــادی  ارتبــاط  گاوهــا  مانــدگاری   .)2006
ســوددهی گلــه گاو شــیری دارد. گاوهــا بــه دالیــل 
مختلفــی حــذف می شــوند کــه شــایع تریــن 
آن هــا تولیــد مثــل )مثــل ناتوانــی آبســتنی(، عــدم 
ــد )Beaudeau و  ــن می باش ــد پایی ــامت، و تولی س
ــم  ــک تصمی ــذف ی ــم ح ــکاران، 2000(. تصمی هم
ــل  ــه و تحلی ــن رو، تجزی ــد از ای ــده می باش پیچی
دالیــل و زمــان حــذف بــرای پیــش بینــی عملکــرد 
ــت  ــن اس ــداران ممک ــت. دام ــاز اس ــورد نی ــه م گل
مــوارد زیــادی را از قبیــل ســن، مرحلــه شــیردهی، 
ــد  ــرد تولی ــامت، عملک ــت س ــیر، وضعی ــد ش تولی
مثلــی و مــوارد اقتصــادی از قبیــل شــیر، ارزش گاو 
ــارور  ــه ب ــودن تلیس ــترس ب ــی، ارزش و در دس حذف
در زمــان حــذف یــک گاو در نظــر بگیرنــد. از ســوی 
دیگــر، خطــر حــذف در مراحــل مختلــف شــیردهی 
ــه طــوری کــه گاوهــا بیشــترین  یکســان نیســت ب
خطــر را در مــدت کوتاهــی پــس از زایــش متحمــل 
و   Fetrow 2006؛  همــکاران،  و   Hadley( می شــوند 
همــکاران، 2006؛ Brickell و Wathes، 2011(. تعــداد 
ــای  ــذف و ویژگی ه ــرخ ح ــی ن ــبتًا کم ــات نس مطالع
گاو شــیری حــذف شــده را در شــرایط آب و هوایــی 
ــورد  ــورد م ــداد رک ــن تع ــا ای ــران ب ــرم در ای گ
ــکاران، 2012،  ــد )Ansari و هم ــرار داده ان ــی ق بررس
 Heravi 2010؛ ،Sedighi و Mohamadi 2011؛ ،Azizzadeh

ــکاران، 2007( و هم
Heravi و همــکاران )2007( در اســتان خراســان، 

وقــوع بیمــاری را بــا 47/14 درصــد بیشــترین 
ــام  ــیری اع ــذف گاو ش ــت ح ــن عل ــی تری و اصل
نمودنــد. ایشــان همچنیــن مشــکات تولیــد مثلــی 
را بــا 65/25 درصــد دومیــن علــت و تولیــد پاییــن 
ــذف گاو در  ــت ح ــومین عل ــد را س ــا 7/01 درص ب

ــد. ــی نمودن ــان معرف ــتان خراس اس
ــل  ــرخ حــذف و عل ــا بررســی ن Azizzadeh )2011(، ب

ــتان  ــتان خوزس ــای اس ــدادی از گاوداری ه آن در تع
ــی،  ــد مثل ــای تولی ــه ناهنجاریه ــرد ک ــزارش ک گ
ــه  ــه ای ب ــای تغذی ــتان و ناهنجاری ه ــکات پس مش
ترتیــب ســه علــت اصلــی حــذف بودنــد و میانگیــن 
شــکم حــذف 1/96 ± 3/15 بــود. Ansari و همــکاران 
ــیراز  ــای ش ــد، در گاوداری ه ــزارش کردن )2012( گ
ــی  ــا فراوان ــی ب ــذف، نازای ــل ح ــایع ترین دلی ش
ــا  ــش ت ــه زای ــن فاصل ــود و میانگی ــد ب 32/6 درص
ــات در 100  ــد حیوان ــود و 28 درص ــذف 240 روز ب ح
 Teymuri .روز اول پــس از زایــش حــذف شــدند
ــذف گاو  ــل ح ــی عل ــا بررس ــکاران )2012(، ب و هم
ــران  ــتان ته ــی اس ــای صنعت ــیری در گاوداری ه ش
ــت  ــرای عل ــی ب ــترین فراوان ــد بیش ــزارش کردن گ
حــذف مربــوط بــه ســقط مکــرر و عــدم بــاروری بــا 

ــت. ــد اس 29/4 درص
ــذف و  ــل ح ــه دالی ــی، مطالع ــن بررس ــدف از ای ه
ــه از زمــان  الگــوی آن از نظــر ســن حیــوان و فاصل
ــه  ــتان هایی ک ــی اس ــای صنعت ــش در گاوداری ه زای
ــتند در  ــه رو هس ــرم روب ــوای گ ــکل آب و ه ــا مش ب

ــود. ــا 1393 ب ــال 1383 ت ــی س ــه زمان فاصل
مواد و روش ها

داده هــای خــروج گاوهــا از گلــه )بــه دلیــل حــذف 
ــا  ــا مــرگ( در طــی 10 ســال )1383 ت ــا فــروش ی ی
ــتان های  ــتاین اس ــاری هلش ــای تج 1393( از گله ه
ــدند.  ــع آوری ش ــی جم ــش حرارت ــکل تن دارای مش
ــیری  ــای ش ــام گاوه ــامل تم ــدف ش ــت ه جمعی
هلشــتاین بــود کــه در برنامــه اصــاح گلــه شــیری 
توســط جهــاد کشــاورزی ثبــت شــده بودنــد. یــک 
ــر  ــده ب ــت ش ــیری ثب ــه ش ــامل 15 مزرع ــه ش نمون
ــدند. ــاب ش ــزارع انتخ ــن م ــت مالکی ــاس موافق اس

برنامه هــای  شــده،گاوها  مطالعــه  گله هــای  در 
ــا  ــول ب ــور معم ــه ط ــتند و ب ــی داش ــد مثل تولی
تلقیــح مصنوعــی توســط مالــک آمــوزش دیــده یــا 
ــا  ــدند. گاوه ــارور می ش ــح، ب ــین تلقی ــک تکنس ی
ســه بــار در روز دوشــش می شــدند و تغذیــه آن هــا 
بــر اســاس ســیلوی ذرت، یونجــه خشــک و مقــداری 
از مخلــوط غــات بــود. مــزارع از مشــاورین تغذیــه 

ــد. ــوردار بودن ــکی برخ و دامپزش
داده هــای مربــوط بــه دالیــل حــذف در نرم افــزاری 
ارائــه می شــد کــه دارای اطاعــات گلــه و گاو، 
تاریــخ تولــد، آخریــن تاریــخ زایــش، تاریــخ حــذف 
و 22 دلیــل بــرای حــذف بــود. داده هــا ابتــدا بــرای 
صحــت و ســقم درمــان بیمــاری و تاریخ هــای 
ــت در  ــای نادرس ــدند و رکورده ــی ش ــذف بررس ح
صــورت مشــاهده حــذف شــدند. بــرای مثــال اگــر 
ــذف  ــخ ح ــد از تاری ــاری بع ــخیص بیم ــخ تش تاری
ــوده  ــد نادرســت ب ــن تاریخ هــا بای ــود، یکــی از ای ب
باشــد. بنابرایــن، چنیــن مشــاهده ای اصــا در 

ــد. ــذف گردی ــد و ح ــل وارد نش ــه و تحلی تجزی
ــه  ــاری SAS )9/2(، ب ــزار آم ــرم اف ــه phreg ن روی
ــک  ــدل ریس ــتفاده از م ــا اس ــا ب ــز بق ــور آنالی منظ
ــد.  ــتفاده ش ــس، 1972( اس ــس )کوک ــبی کوک نس
ــر  ــوان متغی ــه عن ــذف ب ــا ح ــش ت ــه زای فاصل
ــذف،  ــان ح ــن در زم ــذف، س ــل ح ــته و دالی وابس
ــوان  ــه عن ــش ب ــن زای ــل آخری ــد، فص ــل تول فص
توابــع  شــدند.  وارد  مــدل  در  کمکــی  متغیــر 
ــه  ــن فاصل ــر گرفت ــا در نظ ــذف ب ــرای ح ــک ب ریس
ــه  ــدل مقایس ــرای م ــذف ب ــا ح ــش ت ــن زای آخری
شــد. در مــدل دوم، ســن در زایــش و ســن در زمــان 
حــذف بــه عنــوان متغیــر  وابســته و دالیــل حــذف، 
ــوان  ــه عن ــش ب ــن زای ــل آخری ــد و فص ــل تول فص
ــه  ــدند. نتیج ــتفاده ش ــدل اس ــی در م ــر کمک متغی
ــه  ــود و هیچ گون مشــترک در هــر دو مــدل حــذف ب
سانســوری انجــام نشــد. زیــرا فقــط گاوهــای حــذف 
ــای  ــد. مدل ه ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــده م ش
ــب  ــذف عق ــتفاده از روش ح ــا اس ــس ب ــی کوک نهای
ــدند.  ــتفاده ش ــی( اس ــت نمای ــبت درس ــرد )نس گ
در همــه آنالیزهــا، اختــاف معنــی داری بــر اســاس 

ــد. ــی ش ارزش P > 0/05بررس
نتایج

ــذف  ــال )1383- 1393(، 6504 گاو ح ــی 10 س در ط
ــه و  ــا 6462 گاو در تجزی ــن آن ه ــه از بی ــدند ک ش
تحلیــل اســتفاده شــدند ) در 10 مــورد دالیــل 
حــذف ثبــت شــده بــود و در 32 مــورد حــذف بــه 

ــود(. ــه ب ــل چندگان دالی
ــد  ــی تولی ــده، ناتوان ــی ش ــای بررس ــن داده ه در بی
مثلــی ) 22/5 درصــد حــذف( شــایع تریــن دلیــل 
حــذف بــود کــه بعــد از آن لنگــش )11/5 درصــد( و 

ــرار داشــتند. ورم پســتان )9/4 درصــد( ق
ــان  ــکم در زم ــتاندارد ش ــراف اس ــن و انح میانگی
ــچ  ــوم هی ــکم س ــا ش ــود. ت ــذف 2/01± 3/27 ب ح
ــد  ــی بع ــد ول ــاهده نش ــی داری مش ــاف معن اخت
ــکم  ــده ای در ش ــش رون ــش پی ــوم کاه ــکم س از ش
زایــش مشــاهده شــد )شــکل1(. 19/7 درصــد 

ــدند. ــذف ش ــکم اول ح ــا در ش گاوه
ــم  ــم، شش ــارم، پنج ــوم، چه ــکم های دوم، س در ش
و باالتــر میانگیــن درصــد حــذف 22/6، 20/2، 14/9، 

9 و 6 درصــد بــود.
گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل تــب شــیر نســبت 
بــه دیگــر گاوهــا در شــکم باالتــری قــرار داشــتند 
)P <   0/05 ،4/50 ± 2/18(. در مقابــل، گاوهایــی کــه 
ــد  ــده بودن ــذف ش ــی ح ــد مثل ــل تولی ــه دالی ب

ــد. ــکم P< 0 /052/21±1/83( بودن ــر )ش جوان ت
ــذف  ــل ح ــر دالی ــت تأثی ــیردهی تح ــای ش روزه
بودنــد )P< 0 /001(. میانگیــن و انحــراف از اســتاندارد 
فاصلــه آخریــن زایــش تــا حــذف 202/80 ± 
217/88 روز بــود. فاصلــه زایــش تــا حــذف توزیــع 
ــیردهی  ــای ش ــش روزه ــا افزای ــت و ب ــی داش خط
ــا  ــد گاوه ــًا 38/6 درص ــرد. تقریب ــدا ک ــش پی کاه
در 100 روز بعــد زایــش حــذف شــدند. دالیــل 
حــذف زودهنــگام )روزهــای شــیردهی کمتــر 
ــی  ــتان و جابجای ــیر، ورم پس ــب ش از 120 روز(، ت
ــه دلیــل  ــد. گاوهــای حــذف شــده ب شــیردان بودن
ــیردهی )126/46 ± 88/56  ــل ش ــیر در اوای ــب ش ت
روزگــی P< 0/05( از گلــه حــذف شــدند. در مقابــل، 
ــذف  ــی ح ــد مثل ــل تولی ــه دالی ــه ب ــی ک گاوهای
ــدند  ــذف ش ــیردهی ح ــر ش ــد در اواخ ــده بودن ش
حــذف  گاوهــای   .)P <  0/05  403/12  ±  224/33(
ــتان )224/21 ± 109/89  ــل ورم پس ــه دلی ــده ب ش
متابولیکــی  ناهنجاری هــای  و  شــیردهی(  روز 
ــرب،  ــد چ ــیردان، کب ــی ش ــیدوزیس، جابجای )اس
ــیردهی،  ــش، 194/52± 155/02 روز ش ــوز و لنگ کت
ــیردهی  ــر ش ــای پایین ت ــه را در روزه P< 0 /05( گل
نســبت بــه گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل پیــری 
)222/22 ± 197/44 روز شــیردهی، شــکل 2( تــرک 

ــد. کردن
بحث

ناتوانــی تولیــد مثلــی هماننــد بســیاری از مطالعــات 
ــکاران، 2012،  ــی )Ansari و هم ــده قبل ــزارش ش گ
Her- و همکاران، 1993؛ Beaudeau 2011؛ ،Azizzadeh

ــذف  ــت ح ــایع ترین عل ــکاران، 2007(، ش avi و هم

ــاص داد )22/5  ــود اختص ــه خ ــه ب ــن مطالع را در ای
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درصــد بــرای نابــاروری و 23/9 درصــد بــرای ســقط 
مکــرر(. نتایــج حاضــر نشــان دادنــد کــه گاوهایــی 
ــه طــور کلــی  ــه ایــن دلیــل حــذف شــدند ب کــه ب
نســبت بــه گاوهایــی کــه بــه دالیــل دیگــر حــذف 
ــی حــذف  ــد )شــکم 2/21( ول ــر بودن شــدند جوان ت

آن هــا مشــابه آن چــه در گزارشــات دیگــر مشــاهده 
و   Seegers 2004؛   ،Edris و   Nilforoshan( می شــود 
همــکاران، 1998؛ Beaudeau و همــکاران، 1993(، 
ــیردهی )±224/33  ــای ش ــر روزه ــتر در اواخ بیش
403/12( بــود. Seegers و همــکاران )1998( گــزارش 

ــاروری  ــل ناب ــه دلی ــی ب ــای حذف ــه گاوه ــد ک کردن
ــا  ــا ناهنجــاری پســتانی و ی ــی ب ــه گاوهای نســبت ب
ــر  ــی اواخ ــن ول ــنین پایی ــاری در س ــل اختی دالی
ــه ایــن دلیــل  روزهــای شــیردهی حــذف شــدند. ب

ــد  ــا تولی ــای ب ــی گاوه ــور کل ــه ط ــه گاوداران ب ک
پاییــن را حــذف می کننــد، پیشــنهاد می شــود 
ــد  ــر تولی ــارور پ ــای ناب ــا گاوه ــدت تنه ــد م در بلن
ــد  ــان می ده ــن نش ــد. ای ــان بمانن ــذف در ام از ح
کــه بــرای مــدت طوالنــی بعــد زایــش قبــل از ایــن 
ــه حفــظ  ــد تمایــل ب ــه حــذف بگیرن کــه تصمیــم ب
ــای  ــورت گاوه ــن ص ــر ای ــارور و در غی ــای ناب گاوه
ــارور  ــی ناب ــای حذف ــان، گاوه ــد. همزم ــالم دارن س
ــه  ــد ک ــی بودن ــر از حیوانات ــی جوان ت ــور کل ــه ط ب
ــرژی  ــوازن ان ــدند. ت ــاری ش ــذف اختی ــار ح دچ
منفــی در اوایــل شــیردهی کــه در گاوهــای جــوان 
ــه  ــی ک ــا در گاوهای ــد و ی ــر می کن ــت را بدت وضعی
ــد  ــد می توان ــد دارن ــه تولی ــن گل ــتر از میانگی بیش
یــک دلــی بــرای حــذف ایــن گاوهــا باشــد ) Lean و 
 Ray و همــکاران، 1996؛ McGowan همــکاران، 1989؛

ــکاران، 1992(. و هم
 2006 ســال  در  آمریــکا  کشــاورزی  دپارتمــان 
ــاس آن از کل  ــر اس ــه ب ــرد ک ــر ک ــی منتش گزارش
ــده،  ــتار ش ــده و کش ــذف ش ــیری ح ــای ش گاوه
ــی و  ــد مثل ــکات تولی ــت مش ــه عل ــد ب 26/7 درص
ــتان و  ــت ورم پس ــه عل ــد ب ــاروری، 26/5 درص ناب
22/4 درصــد بــه علــت تولیــد غیــر اقتصــادی بــود 

.)2012 همــکاران،  و   Teymuri(
ــود )11/5  ــذف ب ــایع ح ــل ش ــن دلی ــش، دومی لنگ
ــذف  ــل ح ــن دلی ــه ای ــه ب ــی ک ــد(. گاوهای درص
شــدند در شــکم های باالتــری قــرار داشــتند 
ــیردهی  ــل دوره ش ــذف در اوای ــه ح ــل ب ــی تمای ول
ــر  ــه اث ــخ ب ــک پاس ــد ی ــن می توان ــتند. ای داش
ــه دلیــل اثــر غیــر  ــا ب تضعیــف کننــده لنگــش و ی
مســتقیم کاهــش تولیــد یــا بــاروری ضعیــف باشــد. 
در مقابــل، Seegers و همــکاران )1998( گــزارش 
ــه  ــده ب ــذف ش ــای ح ــبت گاوه ــه نس ــد ک دادن
دالیــل ناهنجاری هــا و عیــوب حرکتــی پاییــن 
 )1997( Kossaibati و Esslemont .)ــد ــود )2/7 درص ب
ــتان  ــن را در انگلس ــا پایی ــبت کام ــک نس ــز ی نی
ــد )5/6 درصــد(. دالیــل ایــن نســبت  گــزارش دادن
ــش  ــن لنگ ــی پایی ــل فراوان ــه دلی ــاید ب ــن ش پایی
ــش در  ــد. لنگ ــه باش ــرب فرانس ــتان و غ در انگلس
کل بــه نظــر می رســد در اواســط و اواخــر شــیردهی 
بیشــترین تأثیــر را در حــذف دارد. بنابراین، ریســک 
ــیردهی  ــر ش ــش در اواخ ــه لنگ ــی ک ــذف زمان ح
ــش را  ــتقیم لنگ ــر مس ــود، اث ــخیص داده می ش تش
ــد.  ــان می ده ــتری نش ــت بیش ــا دق ــذف ب ــر ح ب
ــر،  ــای دیگ ــی آن روی بیماری ه ــر ترکیب ــرا اث زی
بــاروری و تولیــد، کمتــر در ایــن دوره جــاری 

ــن  ــج ای ــکاران، 2004(. نتای ــد )Both و هم می باش
ــج  ــی نتای ــور کل ــه ط ــش ب ــورد لنگ ــه در م مطالع
Dohoo و Martin )1984( را تأییــد می کنــد کــه 

ــذف  ــر ح ــش خط ــا افزای ــش ب ــد لنگ ــزارش دادن گ
ــک  ــن ریس ــاط دارد و ای ــیردهی ارتب ــل ش در اوای
ــکال  ــر اش ــد. اث ــش می یاب ــان کاه ــی زم ــا ط ب
ــه 4 از  ــا رتب ــد ) ب ــاهده ش ــذف مش ــا روی ح در پ
 147/74 ± در 163/96  و حــذف  فراوانــی(  نظــر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــیردهی رخ داد. ای روز ش
ــر  ــت اث ــن اس ــان ممک ــن زم ــا در ای ــکات پ مش
ــد  ــته باش ــد داش ــامت گاو و تولی ــری روی س مهمت

)Booth و همــکاران، 2004(.
 Seegers ــط ــده توس ــت آم ــج به دس ــل نتای در مقاب
ــد را  ــی 16/6 درص ــه فراوان ــکاران )1998( ک و هم
ــتان از  ــد، ورم پس ــزارش دادن ــتان گ ــرای ورم پس ب
نظــر فراوانــی )9/4 درصــد( ســومین دلیــل حــذف 
بــود. مطالعــات متعــدد دیگــری نیــز ورم پســتان را 
ــد  ــی کرده ان ــذف معرف ــال ح ــش احتم ــل افزای عام
)2، 11، 12، 15 و 22(. در مطالعــه حاضــر، ورم پســتان 
ــیردهی روی داد  ــل دوره ش ــده در اوای ــور عم ــه ط ب
)224/21±109/89 روزگــی( و گاوهــای حــذف شــده 
بــه دلیــل ورم پســتان جــوان بودنــد )شــیردهی اول 
تــا ســوم(. ایــن نتایــج بــا برخــی مطالعــات قبلــی 

شکل 1- فراوانی حذف بر اساس شکم زایش در زمان حذف )6439 گاو حذف شده( شکل 2- فراوانی حذف بر اساس روزهای شیردهی

Brick- و همــکاران، 2012؛ Ansari )مطابقــت داشــتند 
ell و Wathes، 2011؛ Seegers و همــکاران، 1998( و 

بــا نتایــج Dohoo و Martin )1984( کــه ارتبــاط 
معنــی داری را بیــن ورم پســتان و حــذف دیــر 
 -Schultz .ــرت دارد ــد، مغای ــزارش دادن ــگام گ هن
Rajala و Grohn )1999( نشــان دادنــد کــه اگــر 

ــش  ــد زای ــی بع ــر از 240 روزگ ــتان دیرت ورم پس
اثــر حمایتــی دارد و می تــوان  بیافتــد  اتفــاق 
علــت آن را این گونــه توضیــح داد کــه وقتــی 
ــر  ــاورزان منتظ ــد، کش ــدی می رس ــش بع ــان زای زم
ــد از  ــه بع ــی ک ــد زمان ــا ببینن ــد ت ــش می مانن زای
ــود  ــش گاو می ش ــه دوش ــروع ب ــکی ش دوره خش
از بیمــاری بهبــود می یابــد یــا خیــر. Smith و 
ــذف  ــد ح ــد، درص ــزارش کردن ــکاران )2000( گ هم
ــزرگ  ــای ب ــه گله ه ــبت ب ــک نس ــای کوچ در گله ه
ــای  ــذف در گله ه ــی ح ــل اصل ــود و دلی ــر ب کم ت
ورم  و  مثلــی  تولیــد  ناهنجاری هــای  کوچــک 
دالیــل   )1998(  Young و   Bascom بــود.  پســتان 
حــذف در 27 گلــه در انگلســتان را گــزارش کردنــد 
ــل  ــد مث ــی تولی ــکل اصل ــاس آن مش ــر اس ــه ب ک

بــوده و ســپس بــه ترتیــب مشــکات تولیــدی و ورم 
پســتان بیشــترین درصــد را داشــتند. در گله هــای 
بــا میانگیــن رکــورد باالتــر درصــد حــذف بــه علــت 
ــوع ورم  ــد وق ــر و درص ــل باالت ــد مث ــقط و تولی س

ــود. ــر ب ــتان کمت پس
تــب شــیر خطــر حــذف را در طــی 90 روز اول بعــد 
ــه  ــده ب ــذف ش ــای ح ــش داد. گاوه ــش افزای زای
ــش  ــکم زای ــه ش ــن رتب ــیر باالتری ــب ش ــل ت دلی
ــیردهی  ــای ش ــن روزه ــن تری )1/96 ± 4/50( و پایی
)127/46±88/56( را داشــتند. بنابرایــن، نتایــج 
ــد.  ــم می باش ــا مای ــه حذف ه ــن گون ــادی ای اقتص
و   Grohn( قبلــی  یافته هــای  بــا  نتایــج  ایــن 
Mil- و همــکاران، 1994؛ Beaudeau 1998؛  همــکاران،
Suazo -ian و همــکاران، 1988( کــه گــزارش دادنــد 

ــد  ــش می ده ــذف را افزای ــال ح ــیر احتم ــب ش ت
جابجایــی  حاضــر،  مطالعــه  در  دارد.  مطابقــت 
ــذف زود  ــل ح ــتان عام ــد ورم پس ــیردان همانن ش
ــا  ــج ب ــن نتای ــود. ای ــیردهی 120( ب ــگام )روز ش هن
گزارشــات قبلــی روزهــای شــیردهی 1 تــا 20 بــرای 
جابجایــی شــیردان )Ansari و همــکاران، 2012؛ 

Seegers و همــکاران، 1998( مشــابهت دارد.

نتیجه گیری

حــذف زودهنــگام بــا فراوانــی 36 درصــد در 100 روز 
ــد  ــه می توان ــد ک ــاهده ش ــش مش ــس از زای اول پ
عاملــی در کاهــش بازدهــی اقتصــادی باشــد. نتایــج 
ــه علــت  ــد کهحــذف ب تحقیــق حاضــر نشــان دادن
ــذف  ــی ح ــل اصل ــی از دالی ــد مثل ــکات تولی مش
ــوان و  ــای ج ــده در گاوه ــور عم ــه ط ــه ب ــود ک ب
ــرای آن  ــه ب ــد ک ــاهده ش ــیردهی مش ــر ش در اواخ
ــه  ــرا ک ــت زی ــر داش ــژه در نظ ــی وی ــد تمهیدات بای
ضــرر اقتصــادی ایــن نــوع حذف هــا ممکــن اســت 

ــاال باشــد. بســیار ب

تقدیر و تشکر

بدینوســیله از دامــداران و اتحادیــه هــای دامپــروری 
مناطــق بــرای در اختیــار قــرار دادن داده هــای ایــن 

ــود. ــگذاری می ش ــق سپاس تحقی
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Horse

چکیده
ــرد  ــي عملک ــه طورکل ــتقامتي و ب ــابقات اس ــي در مس ــیار خوب ــرد بس ــژاد عملک ــن ن ــت. ای ــان اس ــب جه ــاي اس ــن نژاده ــرب از قدیمي تری ــب ع اس
ــل، اســب کــرد کــه بیشــتر در زمیــن هــاي ناهمــوار و  ورزشــي داشــته و در تشــکیل برخــي نژادهــاي مهــم جهــان نقــش داشــته اســت. در مقاب
مناطــق کوهســتاني زندگــي میکنــد، مناســب ســواري در مناطــق کوهســتاني و مســابقات چــوگان اســت. بــراي بررســي ســاختار جمعیــت و شناســایي 
قطعــه هــاي کروموزمــي تحــت انتخــاب در ایــن دو جمعیــت، از 38 اســب عــرب و 58 اســب کــرد نمونــۀ خــون و مــو گرفتــه شــد. نمونــه هــا پــس 
ــژادگان (ژنوتیــپ) شــدند. تحلیــل مؤلفــه هــاي اصلــي )PCA( روی داده  از اســتخراجDNA ، توســط 670K Axiom Equine Genotyping Array تعییــن ن
هــاي بــه دســت آمــده از تعییــن نــژادگان انجــام شــد؛ ســپس آمــارة Fst بــراي هــر SNP محاســبه و بــراي جلوگیــري از اثــر تنــوع تصادفــي ذاتــي 
Fst محاســبه شــده بــراي تــک SNP ، آنهــا در طــول هــر کرومــوزوم همگــن شــدند. نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل مؤلفه هــاي اصلــي ایــن دو 

جمعیــت نشــان داد اســبهاي عــرب ایرانــي نســبت بــه اســبهاي کــرد تنــوع ژنتیکــي باالتــري دارنــد. در ایــن تحقیــق، نشــانه هاي انتخــاب در شــش 
جایــگاه ژنگانــي (ژنومــي) شناســایي شــد کــه باالتریــن میــزان آمــارة Fst در کرومــوزم شــماره 8 مشــاهده شــد. حاشیه نویســي جایگاه هــاي تحــت 
انتخــاب منجــر بــه شناســایي ژن هایــي هماننــد ژن هــاي CaMKK2 ، ATP2A2 وMLXIP  شــد، کــه بــه احتمــال بــا عملکــرد در مســابقات اســتقامتي و 

بــه طورکلــي عملکــرد ورزشــي در اســب ها مرتبــط هســتند و بــراي بررســي هــاي بیشــتر پیشــنهاد مــي شــوند.
واژه هاي کلیدي: تنوع ژنتیکي، نژاد اسب عرب، نژاد اسب کرد، نشانه هاي انتخاب. 

مقدمه

بررسي ساختار جمعیت و شناسایي نواحي تحت
 انتخاب در ژنگان اسبهاي کرد و عرب ایراني

ــیا  ــۀ اورآس ــب در منطق ــدن اس ــي ش ــان اهل از زم
یعنــي از حــدود 6000 ســال پیــش، اســبها همیشــه 
ــرای صفــات تــوان، ســرعت و اســتقامت انتخــاب  ب
باعــث  ) Gu et al., 2009).انتخــاب  انــد  شــده 
ــاب و  ــت انتخ ــای تح ــوع جایگاهه ــر در تن تغیی
ــي  ــای ژنتیک ــود. ردپ ــاور آن میش ــای مج جایگاهه
ــای  ــانه ه ــذارد را نش ــا میگ ــر ج ــاب ب ــه انتخ ک
انتخــاب مــي گوینــد و مي تــوان از آن بــرای 
ــتفاده  ــاب اس ــت انتخ ــای تح ــایي جایگاه ه شناس
کــرد ) (De Simoni Gouveia etal., 2014. تاکنــون 
ــرای شناســایي نشــانه های  ــادی ب بررســي هــای زی
 Gu et al., 2009; Hill( انتخــاب در اســب انجــام شــده
 et al., 2010; Moon et al., 2015; Petersen et al.,

ــای  ــایي جایگاه ه ــرای شناس ــا ب ــه در آنه 2013( ک

ــي  ــای ژنگان ــتفاده از داده ه ــا اس ــاب ب ــت انتخ تح
(ژنومیــک)، روشــهای مختلفــي بــه کار رفتــه 
ــایي  ــهای شناس ــن روش ــي از معمول تری ــت. یک اس
داده هــای  روی  از  انتخــاب  تحــت  جایگاه هــای 
 Fst ژنگانــي، اســتفاده از آمــارة شــاخص تثبیــت یــا
اســت. .(Sabeti et al., 2006) آمــارة شــاخص تثبیــت 
ــری  ــرای اندازه گی ــترده ای ب ــور گس ــه ط ــا Fst ب ی
ــاختار  ــي از س ــه ناش ــا ک ــن جمعیت ه ــۀ بی فاصل
 (Chen et ــود ــتفاده مي ش ــت اس ــا اس ــي آنه ژنتیک
(al., 2015 آمــارة Fst ، از تفــاوت در فراواني هــای 

ــار  ــبۀ فش ــرای محاس ــا ب ــن جمعیت ه ــي در بی آلل
ــه  ــبت ب ــت نس ــک جمعی ــاوت در ی ــاب متف انتخ
ــک آن  ــه کم ــد و ب ــتفاده مي کن ــر اس ــت دیگ جمعی
ــا  ــوه در 00 ت ــای بالق ــداد انتخاب ه ــه رخ ــوان ب مي ت
 (Cadzow et al., 2014). ــرد ــي ب 3000 نســل پیــش پ
ــتفاده  ــبۀ Fst اس ــرای محاس ــادی ب ــای زی از روش ه
مي شــود کــه یکــي از آنهــا، اســتفاده از روش 
 Weir and )1984( ــط ــده توس ــبۀ پیشنهادش محاس
Cockerham اســت کــه بــه دلیــل تــوان بــاالی ایــن 

روش و ســادگي محاســبۀ آن، بــه طــور گســترده ای 
 Holsinger et al., 2009). Fst( مي شــود  اســتفاده 
بــاال نشــان دهنــدة انتخــاب خنثــي و یــا منفــي در 

 .Zhao et al., 2015)( ــت ــگاه اس ــک جای ی
ــأ و  ــه منش ــه ب ــا توج ــي را ب ــب ایران ــای اس نژاده
ــروه  ــار گ ــه چه ــوان ب ــا مي ت ــرورش آن ه ــل پ مح
اصلــي اســب های دشــت های آبرفتــي شــمال 
)ماننــد نــژاد کاســپین(، اســب هــای منطقــۀ شــمال 
شــرق (ماننــد نــژاد ترکمن)،اســبهای مناطــق 

ــبهای  ــرد) و اس ــژاد ک ــد ن ــرب (مانن ــتاني غ کوهس
جنــوب غــرب و فــات مرکــزی (ماننــد نــژاد عــرب) 

.Rafeie et al., 2011)( ــرد ــیم ک تقس
اســب عــرب یکــي از قدیمي تریــن (بــه نظــر 
برخــي قدیمیتریــن) نژادهــای جهــان اســت. منشــأ 
اســب عــرب بــه کشــورهای اردن، ســوریه و ایــران 
ــیای  ــمالي آس ــق ش ــه و مناط ــۀ خاورمیان در منطق
ــژاد  ــن ن ــردد ).(Kelley, 2002 ای ــاز مي گ ــر ب صغی
ــد  ــر مانن ــای دیگ ــیاری از نژاده ــذاری بس در پایه گ
 Khanshour( تاروبــرد و الپیــزان دخیــل بــوده اســت
et al., 2013(. در ایــران اســب های عــرب بیشــتر در 

مناطــق جنــوب غربــي کشــور زندگــي مــي کننــد 
)Moridi et al., 2013(. ایــن اســب یکــي از نژادهــای 
 Petersen et( ــتقامتي ــابقات اس ــرای مس ــب ب مناس
Sobczyńs-( ــت ــي اس ــای نمایش al., 2013( و اجراه

ــی را دارد  ــن توانای ــرب ای ــژاد ع ــب ن .(ka, 2010 اس

ــرعت 20  ــا س ــر را ب ــا 160 کیلومت ــه ت ــه فاصل ک
کیلومتــر در ســاعت بتــازد. ایــن ســطح از عملکــرد 
بدنــي ناشــي از ســوخت وســاز بــه شــدت هــوازی، 
ــد  ــع کارآم ــي، دف ــي عروق ــامانۀ قلب ــازگاری س س
(Ri-  گرمــای بــدن و نگهــداری هموســتاز بــدن اســت
.(card et al., 2017 اســب های کــرد در ایــران بیشــتر 

در نواحــي غربــي ایــران و در زمیــن هــای ناهمــوار 
  (Moridi etو مناطــق کوهســتاني یافــت مــي شــوند
ــد  ــر، ق ــورت عریض ت ــرد، ص ــب ک al., 2013(. اس

ــرب  ــب ع ــه اس ــبت ب ــتری نس ــر و وزن بیش کوتاه ت
ــي که  دارد )Mosapour Kaleibar et al., 2007(. درحال
ــتقامتي  ــابقات اس ــه در مس ــب هایي ک ــتر اس بیش
ــبهای  ــوند، اس ــتفاده میش ــوار اس ــای هم زمین ه
Ara- ــرب  ــب ع ــای اس ــي (کراس)ه ــا تاق ــرب ی )ع
ــژاد  ــتند (Ricard et al., 2007)، ن bian crosses( هس

ــق  ــواری در مناط ــب س ــب اس ــتر مناس ــرد بیش ک
ــي از  ــز یک ــوده و نی ــتاني ب ــور و کوهس ــب العب صع
ــت  ــوگان اس ــابقات چ ــرای مس ــا ب ــن نژاده بهتری

.Vafaei Sayah et al., 2005)(
هــدف از ایــن بررســي، ارزیابــي ســاختار جمعیتــي 
و تنــوع ژنتیکــي دو نــژاد کــرد و عــرب بــا اســتفاده 
ــزون  ــه اف ــت ک ــي اس ــای اصل ــه ه ــل مؤلف از تحلی
ــر  ــال ب ــه احتم ــه ب ــي ک ــای ژنگان ــر آن جایگاه ه ب
ــي  ــه طورکل ــتقامتي و ب ــابقات اس ــرد در مس عملک
ــتند، از  ــر هس ــا مؤث ــب ه ــي در اس ــرد ورزش عملک
ــوزوم  ــول کروم ــاخص Fst در ط ــبۀ ش ــق محاس طری

و یافتــن نشــانه های انتخــاب در ایــن دو نــژاد 
ــد. ــد ش ــي خواه بررس

مواد و روشها
ــۀ  ــا نمون ــال و ی ــوی ی ــۀ م ــا نمون ــون ی ــۀ خ نمون
دم 96 رأس اســب نــژاد کــرد از اســتان هــای 
ــي و تهــران  کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجــان غرب
ــأ  ــری، منش ــپ ظاه ــۀ تی ــر پای ــده ب ــاب ش (انتخ
ــره)و 59  ــان خب ــر کارشناس ــرورش و نظ ــۀ پ منطق
ــتان و  ــتانهای خوزس ــرب از اس ــژاد ع ــب ن رأس اس
تهــران (دارای شناســنامۀ اســب عــرب) گرفته شــد 
.(Yousefi Mashouf, 2016) در هنــگام نمونه گیــری 

ــجره، در  ــي ش ــا بررس ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــعي ب س
حــد امــکان نمونه هــا رابطــۀ خویشــاوندی نزدیــک 
ــول- ــه روش فن ــا ب ــند. DNA نمونه ه ــته باش نداش
کلروفــورم اســتخراج شــد. پــس از بررســي ســاختار 
شــجرة اســب هــا، 58 نمونــۀ DNA نــژاد کــرد ( 15 
مادیــان و 43 نریــان) و 38 نمونــۀ DNA نــژاد عــرب 
ــژادگان  ــن ن ــرای تعیی ــان) ب ــان و 13 نری ( 25 مادی
 *Neogen GeneSeek  (ژنوتیــپ) بــه آزمایشــگاه
ــکا  ــاالت متحــدة آمری واقــع در شــهر Lincoln در ای
ارســال و تعییــن نــژادگان نمونــه هــا توســط کیــت 
670 هــزار نشــانگری Axiom MNEC670 انجــام شــد.
ــا روی  ــش داده ه ــات، پاالی ــت اطاع ــس از دریاف پ
آغــاز حــذف  در  انجــام گرفــت.  نمونه هــا  کل 
ــر  ــا کمت ــژادگان آنه ــن ن ــبت تعیی ــه نس ــرادی ک اف
از آن  بررســي شــد. پــس  بــود  از 90 درصــد 
minor allele frequen- ــادر  ــي ن ــا فراوان ــا ب )آلل ه
cy( و نســبت تعییــن نــژادگان بــرای هــر SNP در کل 

ــی  ــه فراوان ــی ک ــد. SNP های ــبه ش ــا محاس نمونه ه
ــل  ــد )هــر فــرد 2 آل آللــی آنهــا کمتــر از 0/01 بودن
ــه  ــي ک ــن جایگاه های ــدند، همچنی ــذف ش دارد(، ح
نســبت نــژادگان شــدن آنهــا کمتــر از 0/95 بودنــد 
ــود  ــه وج ــری از ب ــرای جلوگی ــدند. ب ــذف ش ح
 DeGiorgio et al.,2014)، SNP( ــت کاذب ــدن مثب آم
 P > 10-4 ــدت ــه ش ــا ب ــه ه ــه در کل نمون ــی ک های
ــد از  ــرگ بودن ــاردی واینب ــادل ه ــتن تع در نداش

ــدند. ــذف ش ــا ح ــبه ه محاس
ــت  ــي در ثب ــتباه های احتمال ــری از اش ــرای جلوگی ب
ــي  ــاوندی ژنگان ــب خویش ــس ضری ــجره، ماتری ش
ــه  ــي(pairwise genomic kinship coefficient)  ب جفت
کمــک دســتور ibs در بســتۀ )پکیــج( GenABEL نــرم 
افــزار R محاســبه شــد تــا یکــي از دو نمونــه ای کــه 
در آن هــا خویشــاوندی نزدیــک وجــود دارد، یعنــي 
 IBS>0.8 (Pérez O’Brien et al., 2014) ــا ــا ب ــه ه نمون
ــذف  ــدی ح ــای بع ــبه ه ــي از محاس ــور تصادف به ط

شــوند.
ــب  ــت اس ــي دو جمعی ــاختار کل ــي س ــرای بررس ب
ــي،  ــای نژادگان ــرب، روی داده ه ــب ع ــرد و اس ک
 Principal Component( ــی ــای اصل ــل مؤلفه ه تحلی
ــط  ــه توس ــس IBS ک ــتفاده از ماتری ــا اس (Analysis ب

بســتۀ نرم افــزاریGenABEL  در نــرم افــزار R انجــام 
 (Aulchenko et al.,2007). شــد

ضریــب  اصلــي  مؤلفه هــای  تحلیــل  بــرای 
ــۀ اقلیدســي  ــع فاصل ــه مرب ــي ب خویشــاوندی ژنگان

صابر محمد مقصودی 1، حسن مهربانی یگانه 2*، اردشیر نجاتی جوارمی 3، نوید یوسفی مشعوف 4
1، 2، 3،4، دانشجوی دکتری ، دانشیار ، استاد و دانشجوی سابق کارشناس ارشد ، گروه علوم دامی ، پردیس کشاورزی و منا بع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج 
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افــراد ناخالــص )هتروزیگــوس( بــرای آلــل A اســت. 
(Weir et al., 1984).

ــر  ــک صف ــرق نزدی ــزان تف ــه می ــی ک Fst  در هنگام

باشــد و یــا انــدازة نمونه هــا کوچــک باشــد 
ــی  ــد )Kullo et al., 2007( برخ ــي باش ــد منف مي توان
از Fst هــا در ایــن بررســی نیــز اعــداد منفــی بودنــد 
)در مجمــوع SNP 181260( و از آنجــا کــه Fst منفــی 
تفســیر زیســتی )بیولوژیــک( را نــدارد، همــۀ 
ــه  ــر گرفت ــر در نظ ــوان صف ــه عن ــي ب ــداد منف اع

.)(Zhao et al., 2015 شــدند
ازآنجایــي کــه آمــارةFst محاســبه شــده بــرای تــک 
جایــگاه ژنــي (لوکــوس) تنــوع تصادفــي ذاتــي دارد، 
ــای  ــه ج ــا ب ــری از خط ــرای جلوگی ــت ب ــر اس بهت
ــگاه  ــک جای ــرای ت ــده ب ــبه ش ــزارش Fst محاس گ
ــا  ــرای برآورده ــده ب ــن ش ــای همگ ــي، Fst ه ژن
اســتفاده شــوند لــذا Fst هــای محاســبه شــده بــرای 
ــتفاده از  ــا اس ــوزوم ب ــر کروم ــول ه ــرSNP  در ط ه
برآوردکننــدة پهنــای نــوار (بانــد ) هســته ای متغیــر 
(local variable bandwidth kernel estima-  ناحیــه ای

ــزاری  ــرم اف ــتۀ ن ــا بس tor) (Herrmann, 1997(، ب

ρ همگــن شــد. در ایــن  lokern“” در نرم افــزار 

روش همگــن ســازی بــرای بــرآورد تابــع رگرســیون 
ــا  ــاهده ه ــای مش ــن ناحیه ــنجه ای از میانگی نافراس

.)(Brito et al., 2017اســتفاده می شــود )Fst(
پــس از محاســبۀFst  هــای همگــن شــده، کلFst  هــا 

ــوزوم  ــي از کروم ــه های ــدند و قطع ــدی ش ــه بن رتب
کــه میــزان آمــارة Fst در SNP هــای آنهــا جــزء 0/1 
ــتند،  ــرار داش ــا ق ــع کل Fst ه ــاالی توزی ــد ب درص
ــده  ــاب برگزی ــت انتخ ــای تح ــوان جایگاه ه ــه عن ب
شــدند Kijas et al., 2012; Zhao et al., 2015)( . در 
ــاب  ــي انتخ ــای کروموزوم ــه ه ــي قطع ــن بررس ای
شــدند کــه SNP هــای آنهــا Fst بــاالی 0/048 دارنــد.
دســتورکار کیفــي بــرای تفســیر Fst بــه ایــن 
صــورت اســت کــه در دامنــۀ 0/05-0 نشــان دهنــدة 
ــان  ــۀ 0/15- 0/05 نش ــم، در دامن ــي ک ــز ژنتیک تمای
ــۀ 0/25-  ــز ژنتیکــي متوســط، در دامن دهنــدة تمای
0/15 نشــان دهنــدة تمایــز ژنتیکــي بــاال و هنگامــی 
ــز  ــدة تمای ــان دهن ــد، نش ــاالی 0/25 باش ــهFst  ب ک

.)Li et al., 2014( ــت ــاال اس ــیار ب ــي بس ژنتیک
پــس از شناســایي نواحــي کروموزومــي تحــت 
ــود در  ــدای) موج ــزد (کاندی ــای نام ــاب، ژن ه انتخ

ــي،  ــۀ اقلیدس ــک فاصل ــه کم ــه ب ــد ک ــل ش تبدی
مقیاس بنــدی  طریــق  از  افــراد  بیــن  فاصلــۀ 
 classical multidimensional( ــیک ــدی کاس چندبع
ــتۀ  ــع cmdscale در بس ــتفاده از تاب ــا اس (scaling ب

ــد. ــبه ش ــزار R محاس ــرم اف ــزاری “stats” ن نرم اف
ــزار R نوشــته  ــرم اف ــه کمــک دســتوری کــه در ن ب
ــر  ــۀ زی ــارة Fst(Weir et al., 1984) از رابط ــد، آم ش

ــد. ــبه ش محاس

ــت  ــه دس ــر ب ــای زی ــه در آن a، b و c از رابطه ه ک
ــد: مــی آین

در ایــن رابطه هــا   بــا رابطــۀ   
 i ــت ــدازة جمعی ــه در آنni  ان ــود ک ــبه مي ش محاس
ام و r شــمار کل جمعیت هــا )r در ایــن بررســی 

برابــر 2( اســت. nc نیــز از رابطــۀ   

 به دست می آید.
ــۀ آن  ــوده و رابط ــه ب ــی A در نمون ــن فراوان ، میانگی
 A ــل در ــي آل ــه  فراوان ــن رابط ــت. درای ــر  اس براب
ــا  ــه )ni( از جمعیــت i ام اســت. s2 ی ــدازة نمون در ان
ــای  ــت ه ــل A در جمعی ــای آل ــس فراوانی ه واریان

ــود.  ــبه مي ش ــۀ محاس ــا رابط ب

 کــه میانگیــن فراوانــي ناخالصــي (هتروزیگوت)هــا 
ــت  ــه دس ــۀ  ب ــز از رابط ــت نی ــل A اس ــرای آل ب
ــده  ــاهده ش ــبت مش ــه  نس ــن رابط ــد. در ای مي آی

جدول 1. ژنها و QTL های شناسایي شده در جایگاههای تحت انتخاب

Table 1. Detected genes and QTL in the regions under selection

شکل 1. نتایج تحلیل مؤلفه های اصلي بر پایۀ اطاعاتSNP  های ژنگان اسب های عرب و کرد

ــا  ــره ب ــول پنج ــۀ ط ــتفاده از مقایس ــا اس ــا ب آنه
طریــق  از    Assembly EquCab2,0ژنــگان توالــي 
 http://www.ensembl.org  )Retrieved وب ســایت 

August 26, 2017( اســتخراج شــدند.

ــي  ــي کروموزوم ــع در نواح ــای واق ــه QTL ه در ادام
تحــت انتخــاب از پایــگاه اطاعاتــي موجــود روی وب 
http://www.animalgenome.org/cgi-bin/ ســایت 
 )QTLdb/EC / index  (Retrieved August 29, 2017

اســتخراج شــدند.
در  موجــود  ژن هــای  عملکــردی  تحلیــل 
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــاب ب ــت انتخ ــای تح جایگاه ه
حاشــیه نویســي عملکــردی و خوشــه بنــدی ژنهــا 
 )DAVID (Dennis et al., 2003 در نــرم افــزار بــر خــط
ــرم  ــتي در ن ــیرهای زیس ــتجوی مس ــزار جس و اب
  KEGG (Kyoto Encyclopedia ofوب تحــت  افــزار 

Genes and Genomes( انجــام شــد.

نتایج و بحث 
ــا  ــک از نمونه ه ــا، هیچی ــش داده ه ــۀ پاالی در مرحل
نســبت تعییــن نــژادگان کمتــر از 90 درصــد 
ــه  ــن مرحل ــه ای در ای ــچ نمون ــذا هی ــتند، ل نداش
حــذف نشــد. شــمار SNP 82321 بــا فراوانــي مینــور 
کمتــر از 0/01 و شــمار SNP 80837 کــه نســبت 
نــژادگان شــدن آنهــا کمتــر از 0/95 بودنــد از 
 SNP 7009 محاســبات نهایــي حــذف شــدند. شــمار
نیــز بــه دلیــل ایــن کــه بــه شــدت در نبــود تعــادل 
ــبات  ــد از محاس ــرگ )P<10-4( بودن ــاردی واینب ه
بعــدی حــذف شــدند. در ادامــه بــا توجــه بــه ایــن 
  IBS>0.8  (Pérezکــه در هیــچ کــدام از نمونه هــا
ــه ای  ــچ نمون ــذا هی ــود، ل (O’Brien et al., 2014 نب

ــذف  ــک  IBS>0.8)( ح ــاوندی نزدی ــت خویش ــه عل ب
نشــد. درنهایــت همــۀ 96 نمونــۀ نــژادگان شــده، در 

ــدند. ــتفاده ش ــه اس تجزی
 PC (Principal ــي نشــان داد ــل مؤلفههــای اصل تحلی
Component( اول 15/6 درصــد و PC دوم 2/6 درصــد 

از واریانــس کل را توجیــه میکردنــد. پیــش ازایــن در 
ــان  ــای همس ــاب PC ه ــای انتخ ــانه ه ــي نش بررس
ــه  ــي در گاو ک ــد بررس ــت، همانن ــده اس ــزارش ش گ
Barend-( اول و دوم بــه ترتیــب 6/1 و 3/7 درصــد PC

se et al., 2009( و در گاومیــش کــه  PC اول و دوم بــه 

ــد )Mokhber et al., 2015( و  ــب 12 و 2/2 درص ترتی
از واریانــس کل را شــامل میشــدند و از ایــن داده هــا 

بــرای بررســي نشــانههای انتخــاب اســتفاده شــد.
همــان طــور کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده، در 
ــوع  ــرب تن ــبهای ع ــي اس ــای اصل ــل مؤلفهه تحلی
ــد،  ــان دادن ــود نش ــي از خ ــیار باالی ــي بس ژنتیک
ــرد  ــب های ک ــي در اس ــوع ژنتیک ــه تن ــي ک درحال
کمتــر بــود. نتایــج ایــن بررســي همســان تحقیقــي 
اســت کــه روی توالــي DNA میتوکنــدری اســب های 
عــرب انجــام شــد و در آن نیــز تنــوع بســیار زیادی 
  (Bowling etــد ــاهده کردن ــب ها مش ــن اس را در ای
ــي  ــوع در توال ــز تن ــری نی ــی دیگ (al., 2000 بررس

DNA میتوکنــدری اســب های عــرب را تأییــد کــرده 

ــاال  ــوع ب ــدة تن ــان دهن ــوع را نش ــن تن ــت و ای اس
ــژاد دانســته اســت  ــن ن ــه گــذار ای در جمعیــت پای

نشــانگرهای  روی  بررســي   .)Głażewska, 2010(
ــه در  ــت ک ــان داده اس ــز نش ــا نی ــتایت ه میکروس
بیــن کل اســبهای عــرب جهــان، اســب هــای عــرب 
خاورمیانــه بــه ویــژه اســبهای عــرب ایرانــي میــزان 
 (Khanshour et al., ــد ــي دارن ــاالی ناخالص ــیار ب بس
ــج  ــا نتای ــي ب ــن بررس ــج ای ــن نتای  .(2013همچنی

بررســي توالــي  DNA D-Loop میتوکنــدری کــه روی 
ــرب  ــبهای ع ــامل اس ــي ش ــب ایران ــژاد اس ــج ن پن
ایرانــي، کــرد، سیســتاني، کاســپین و ترکمــن انجــام 
ــان داده  ــي نش ــي دارد. در آن بررس ــده، همخوان ش
شــد کــه اســبهای عــرب بــه دلیــل قدمــت بیشــتر، 
انتخابــي در دوره هــای  هــدف هــای متفــاوت 
مختلــف و شــمار زیــاد مادیان هــای جمعیــت 
پایــه، تنــوع ژنتیکــي بیشــتری دارنــد درحالــي کــه 
ــه(  ــته )ایزول ــدود و بس ــت مح ــرد، حال ــبهای ک اس
ــد  ــان دادن ــری را نش ــوع کمت ــته و تن ــری داش ت

 Moridi et al., 2013).(
ــي  ــای اصل ــل مؤلفه ه ــج تحلی ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــژاد،  ــن دو ن ــي ای ــل زندگ ــي مح ــي مکان و نزدیک
اســب های  و  عــرب  اســب های  اســت  ممکــن 
ــن  ــا ای ــند و ی ــته باش ــترکي داش ــد مش ــرد ج ک
ــود  ــه وج ــرب در ب ــبهای ع ــال دارد اس ــه احتم ک
ــند.  ــته باش ــش داش ــرد نق ــب های ک ــدن اس آم
ــرب  ــب های ع ــدری اس ــي روی DNAمیتوکن بررس
پیشــتر نشــان داده اســت کــه اســب های عــرب بــا 
بســیاری از نژادهــای اســب منشــأ مشــترک دارنــد 

 Głażewska, 2010).(
جــدول 1 ژنهــا و تنهــا QTL موجــود در جایگاه هــای 
ــا نواحــي از کروموزوم هــا کــه در  تحــت انتخــاب، ی
شــکل 2باالتــر از مــرز 0/048 هســتند )جایگاه هایــی 
ــاالی کل Fst هــا قــرار  کــه  Fstآن هــا در 0/1 درصــد ب
میــزان  باالتریــن  مي دهــد.  نشــان  را  دارنــد) 
ــت  ــون جف ــۀ 1/64 میلی ــک ناحی ــددی  Fstدر ی ع
ــک  ــماره 8 و ی ــوزم ش ــي از ژن در کروم ــازی، غن ب
 x ــوزوم ــازی از کروم ــت ب ــون جف ــه 0/76 میلی ناحی
ــددی Fst در  ــزان ع ــودن می ــاال ب ــد. ب ــاهده ش مش
ــر  ــت کوچکت ــه عل ــت ب ــن اس ــوزوم X ممک کروم
بــودن انــدازة مؤثــر جمعیــت در ایــن کرومــوزوم در 
 Akey( مقایســه بــا کرومــوزم هــای اتوزومــي باشــد
et al., 2002(. چــون در دیگــر بررســي های همســان 

در هنگامــي کــه 0/1 درصــد بــاالی کل Fst هــا 
 X انتخــاب میشــدند، مــرز معنــي داری در کرومــوزوم
ــرد  ــر Kijas et al., 2012; Zhao et al., 2015)( نک تغیی
ــن  ــي داری در ای ــرز معن ــز در م ــي نی ــن بررس در ای

ــد.  ــری داده نش ــوزوم تغیی کروم
در یــک بررســي روی پروفایــل ترانســکریپتوم 
خــون اســب های عــرب در طــول برنامه هــای 
ــي،  آموزشــي نشــان داده شــد کــه تمرین هــای بدن
ــي  ــیرهای مختلف ــا مس ــط ب ــای مرتب ــان ژنه بی
را افزایــش میدهــد کــه یکــي از آنهــا مســیر 
 Ropka-Molik et al.,( ــت ــیم اس ــیگنالینگ کلس س
2017( . در ایــن بررســی حاشــیه نویســي عملکــردی 

ژنهــا و تحلیــل عملکــرد آنهــا بــا نــرم افــزار برخــط 
ــیرهای  ــل مس DAVID (Dennis et al., 2003( و تحلی

زیســتي بــا نــرم افــزار  KEGG نشــان داد کــه از میان 
کل ژن هــای تحــت انتخــاب، مســیرهای زیســتي که 
بیشــترین شــمار ژن از ژنهــای تحــت انتخــاب 
ــیم  ــیگنالینگ کلس ــیر س ــامل مس ــتند ش را داش
 ATP2A2، ORAI1، P2RX4 و P2RX7)( بــا چهــار ژن 
  (ARPC3، VPS29 و مســیر اندوســیتوز بــا 3 ژنو

(VPS37B هســتند.

 SERCA2 ــن ــورم پروتئی ــده ایزوف ژن  ATP2A2کدکنن
ــب و  ــده در قل ــور عم ــه ط ــان ب ــه در انس ــت ک اس
ــان  ــکلتي)  بی ــي (اس ــاختار بدن ــای س ــه ه ماهیچ
میشــود )Momke et al., 2007a(. ایــن پروتئیــن 
ــه  ــق ب ــه متعل ــت ک ــیم اس ــپ کلس ــي پم نوع
کاتیونــي  پمپ هــای   P-type) P( نــوع  خانــوادة 
اســت کــه در  تنظیــم چرخــه (ســیکل)های انقبــاض 
و انبســاط نقــش دارد  )Momke et al., 2007b( ژن 
ــا مســیر ســیگنالینگ کلســیم)    ATP2A2)مرتبــط ب

انتخــاب در آن  ایــن بررســي، نشــانۀ  کــه در 
ــر  ــي تأثی ــن در بررس ــش ازای ــده، پی ــاهده ش مش
انتخــاب در گاو نیــز بــه عنــوان ژن نامــزد انتخــاب، 
برگزیــده شــده بــود )Rothammer et al., 2013(. این 
ژن جــزء ژنهایــي بــود کــه میــزان بیــان آن پــس از 

مقصودی و همکاران: بررسي ساختار جمعیت و شناسایي نواحي تحت انتخاب در ... 

 Figure 1. Principal component analysis (PC1 vs PC2) of SNP genotypes from Arabian and
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آمــوزش دادن اســبهای عــرب بــه طــور معنیــداری 
Ropka-Molik et al., 2017).( ــرد ــدا ک ــش پی افزای

ژن  MLXIPدر کرومــوزوم شــماره 8 کــه در ایــن 
بررســي از جملــه ژنهــای کاندیــدای انتخــاب اســت، 
ــاب در  ــت انتخ ــوان ژن تح ــه عن ــن ب ــش ازای پی
اســب گــزارش نشــده، امــا بــا توجــه بــه نقــش ایــن 
ــن  ــس از تمری ــه پ ــکیل ماهیچ ــک تش ژن در تحری
هــای بدنــي )Hunt et al., 2015( میتوانــد از ژن هــای 
ــن ژن  ــرای بررســي هــای بیشــتر باشــد. ای مهــم ب
در تنظیــم پاســخ بــه ســطوح مختلــف گلوکــز نقش 
ــه طــور عمــده در ماهیچه هــا و کبــد بیــان  دارد و ب
میشــود و باعــث افزایــش ســطح الکتــات در پاســخ 
ــي  ــن هــای بدن ــاه مــدت و تمری ــه گرســنگي کوت ب
بــا  ژن  ایــن   .)Imamura et al., 2014( میشــود 
همــکاری دیگــر ژن هــای مرتبــط بــا MLX در پاســخ 
بــه تغییــر ســطح گلوکــز ماهیچــه، درنهایــت باعــث 

ــوند . ــازی میش ــه س ــد ماهیچ ــک فرآین تحری
 (Hunt et al., 2015).

ــي  ــن بررس ــده در ای ــایي ش ــر شناس ــم دیگ ژن مه
ــماره  ــوزوم ش ــاب کروم ــت انتخ ــۀ تح ــه در ناحی ک
 CaMKK2 ــرار دارد، ژن ــزان   Fstق ــن می ــا باالتری 8 ب
اســت کــه پیــش ازایــن در بررســي تأثیــر انتخــاب 
در گاو بــه عنــوان ژن نامــزد انتخــاب گــزارش 
CaM- ژن . )Rothammer et al., 2013 )شــده بــود 
ــه  ــت ک ــم CaMKK2 اس ــاخت آنزی ــئول س KK2 مس

ــیم/کالمودیلین  ــه کلس ــته ب ــاز وابس ــار کین در آبش
ــره  ــي Ca+2 ذخی ــاختار بدن ــای س ــش دارد. بافته نق
پیــام  یــک  ای  یاختــه  درون   Ca+2 و  می کننــد 
 Ca+2 ــای ــا گیرنده ه ــه ب ــت ک ــه اس ــان ثانوی رس
ســیگنالیگ  مي شــود.  احســاس  کالمودیلیــن 
ــي در  ــش مهم ــت. نق ــطۀ/ CaM   Ca+2اس ــه بواس ک
ــم)  ــاز (متابولیس ــوخت وس ــش و س ــز، افزون تمای
شــده  داده  نشــان   Colomer et al., 2007).( دارد 
ــگام  ــان ژن CaMKK2 در هن ــطح بی ــه س ــت ک اس
تشــکیل ماهیچــه در زمــان پــس از زایمــان (تمایــز 
ــس از  ــه پ ــم ماهیچ ــت) و ترمی ــش میوباس و افزون

ــد ــش مییاب ــي داری کاه ــور معن ــه ط ــت ب جراح
. (Ye et al., 2016) 

ــا  ــاب تنه ــت انتخ ــی تح ــدول 1. در نواح ــر ج بناب
ــده  ــناخته ش ــک   Mb   QTL   21/5-21/5: 8(   ش ی
وجــود داشــت، کــه مرتبــط بــا امتیــاز پــرش اســب 
)Schroder et al., 2012( بــود کــه مي توانــد بــه 
ــابقات  ــرب در مس ــژاد ع ــي ن ــرد خوب ــل عملک دلی

ــد. ــب )Sobczyńska, 2010( باش ــا اس ــرش ب پ
ــا  ــط ب ــاب مرتب ــزد انتخ ــای نام ــماری از ژن ه ش
ماهیچه ســازی  یــا  و  ماهیچــه  سوخت وســاز 
ــد، ماننــد ژن  SYCE1کــه در میــوز نقــش دارد  نبودن
ــاروری نرهــا و  ــرای ب و اثبــات شــده کــه ایــن ژن ب
  (Bolcun-Filas et al., 2009).ماده هــا ضــروری اســت
همچنیــن ژن CADM2 کــه کدکننــدة مولکــول 
ــوده و  ــي ب ــای سیناپس ــه ه ــدة یاخت ــل کنن متص
Freed- ــت  ــار اس ــز و رفت ــرد مغ ــا عملک ــط ب )مرتب
هاپلوتیپ هــای   روی  بررســي   man et al., 2016).

DNAبیمــاران اوتیســم نشــان داده اســت کــه 

ایــن  در   CADM2 اطــراف ژن  ناحیــۀ  ناخالصــي 
 .)Casey et al., 2012( بیمــاران کاهــش مي یابــد 
ــاب در  ــای انتخ ــانه ه ــین، نش ــای پیش ــي ه بررس
 (Freedman et al.,  ایــن ژن را در ســگهای اهلــي
(2016 و گاوهــای هلشــتاین ایــاالت متحــدة آمریــکا 

ــد. ــرده ان ــزارش ک (Kim et al., 2013) گ

بررســي هــای پیشــین روی اســب نشــان داده، برای 
 LASP1 (Makvandi-Nejad صفــت انــدازة بــدن در ژن
ــای  ــا ویژگي ه ــط ب ــت مرتب et al., 2012(. رای صف

MSTN (Pe-  ماهیچــه و اســتعداد مســابقه در ژن هــای
ــاز  ــروات دهیدروژن tersen et al., 2013( و  PDK4(پی

ــت  ــرای صف ــم 4((Hill et al., 2010)  و ب ــاز ایزی کین
 MC1R (Petersen et al., تعییــن رنــگ پوشــش در ژن
ــود. در  ــاهده مي ش ــاب مش ــانه های انتخ (2013 نش

ــاب  ــانه های انتخ ــا، نش ــن ژن ه ــي در ای ــن بررس ای
ــار  ــل فش ــه دلی ــد ب ــه مي توان ــد ک ــاهده نش مش
انتخــاب همســان روی ایــن صفــات در هــر دو نــژاد 

Petersen et al., 2013).( ــد باش
بــر پایــۀ نتایــج ایــن بررســي، در کرومــوزوم 
ــه  ــود دارد ک ــي وج ــت انتخاب ــگاه تح ــماره 1جای ش
هنــوز هیــچ ژنــي در ایــن ناحیــه شناســایي نشــده 
ــه ایــن کــه بررســي های دیگــر  ــا توجــه ب اســت. ب
نشــان داده کــه نواحــي غیــر کدکننــده، میتواننــد 
ــان ژن هــا  ــزان بی عملکــرد معنــي دار در تعییــن می
  (Maurano et al., 2012; Vernot etداشــته باشــند
ــان  ــزان بی ــد در می ــه مي توان ــن ناحی (al., 2012. ای

ژن خاصــي اثــر داشــته باشــد و پیشــنهاد مي شــود 
ــده بررســي شــود. ــه در بررســي هــای آین ک

نتیجه گیری کلی
در ایــن بررســي کــه بــا اســتفاده از تحلیــل 
مؤلفــه  هــای اصلــي و محاســبۀ آمــارة Fst از 
داده  هــای SNP هــای دو نــژاد کــرد و عــرب انجــام 
و مشــخص شــد کــه ایــن دو نــژاد از لحــاظ ژنتیکــي 
ــه هــم نزدیــک هســتند و اســبهای عــرب تنــوع  ب
ــرد  ــب های ک ــه اس ــبت ب ــتری نس ــي بیش ژنتیک
ــي  ــای کروموزم ــه ه ــي قطع ــن بررس ــد. در ای دارن
ــماره  ــوزوم ش ــژه روی کروم ــه وی ــن ژن (ب و چندی
ــاب در  ــانه های انتخ ــه نش ــدند ک ــایي ش 8 شناس
آنهــا مشــاهده میشــود. بــه احتمــال در ایــن قطعــه 
ــرد  ــا عملک ــط ب ــای مرتب ــي، ژنه ــای کروموزوم ه
ــرد  ــي عملک ــه طورکل ــتقامتي و ب ــابقات اس در مس
CaMKK2، MLXIP  و AT-  ورزشــي )هماننــد ژنهــای

P2A2( وجــود دارنــد کــه مــي تــوان از آنهــا بــرای 

بررســي هــای ژن هــای نامــزدی عملکــرد ورزشــي 
ــرد. ــتفاده ک ــا آن اس ــط ب ــای مرتب ــن QTL ه و یافت 28
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چکیده
ســابقه وهــدف :انــدازه ذرات علوفــه دارای دو جنبــه متضــاد بــر عملکــرد حیــوان اســت. از یــک طــرف, تغذیــه علوفــه هایــی بــا ذرات بلنــد ســبب افزایــش 
فعالیــت جویــدن و pH شــکمبه ای و کاهــش خطــر اســیدوز تحــت حــاد، از طــرف دیگــر ســبب کاهــش نــرخ عبــور مــواد هضمــی و در پــی آن خــوراک 
مصرفــی و ســپس شــیر تولیــدی مــی شــود. لــذا ایــن آزمایــش بمنظــور تعییــن پاســخ هــای عملکــردی گاوهــای شــیرده تغذیــه شــده بــا جیــره هــای 

حــاوی علوفــه یونجــه خشــک بــا انــدازه ذرات دارای میانگیــن هندســی 3/09 و 4/65 میلــی متــر انجــام شــد.
مــواد و روش هــا: در ایــن آزمایــش از 8 رأس گاو هلشــتاین مشــابه بــا توجــه بــه مرحلــه تولیــد، وزن، ســن، نــژاد و ســامت، در قالــب طــرح چرخشــی 
یــا گــردان 2×2 )دو تیمــار در دو دوره آزمایــش 21 روزه )2 هفتــه بــرای ســازگاری بــا جیــره و 7 روز بــه منظــور نمونــه بــرداری( بــا 4 تکــرار در هــر تیمــار 

اســتفاده شــد. در طــی 7 روز نمونــه گیــری، مصــرف خــوراک، شــاخص هــای خونــی و شــیر انــدازه گیــری شــد.
ــرم در روز(.  ــل 22/5 کیلوگ ــرد )25 در مقاب ــدا ک ــش پی ــه افزای ــه یونج ــدازه ذرات علوف ــش ان ــا کاه ــا ب ــی گاوه ــک مصرف ــاده خش ــدار م ــا: مق ــه ه یافت
ــا  ــز ب ــی نی ــول در شــوینده اســیدی مصرف ــول در شــوینده خنثــی، خاکســتر و الیــاف نامحل ــی، الیــاف نامحل ــاده آل ــر الیافــی، م کربوهیــدرات هــای غی
افزایــش انــدازه ذرات یونجــه خشــک کاهــش یافــت. الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــزرگ تــر از 8 میلــی متــر مصرفــی در ایــن آزمایــش بیــن دو تیمــار از لحــاظ 
آمــاری معنــی دار بــود، کــه در جیــره بــا انــدازه ذرات ریزتــر در مقایســه بــا جیــره بــا انــدازه ذرات بــزرگ تــر مقــدار کمتــری بــود )0/41 در مقابــل 0/52 
کیلوگــرم(. بــا افزایــش میانگیــن هندســی انــدازه ذرات یونجــه خشــک جیــره از 3/09 بــه 4/65 میلــی متــر، مقــدار شــیر تولیــدی تغییــری نکــرد، در حالــی 
کــه درصــد چربــی شــیر تولیــدی از 3/26 بــه 3/65 درصــد افزایــش داشــت. در ایــن آزمایــش محتــوای پروتئیــن، الکتــوز، اوره، مــواد جامــد غیــر چربــی 
شــیر1کل مــواد جامــد شــیر2 و تعــداد ســلول هــای بدنــی شــیر در بیــن دو تیمــار تفــاوت معنــی داری نداشــت. بــا افزایــش انــدازه ذرات علوفــه خشــک 
جیــره محتــوای گلوکــز و تــری گلســیرید خــون گاوهــا بــا افزایــش انــدازه ذرات افزایــش یافــت. محتــوای انســولین خــون در گاوهــای تغذیــه شــده بــا جیره 

 Solid non fat  - 1
 Total solid  - 2

پاســخهای عملــکردی گاوهــای شــیرده هلشــتاین تغذیــه 
شــده باجیــره هــای باانــدازه ذرات متفــاوت علوفــه یونجــه 

سید مهدی کریم زاده 1، منصور رضایی 2،ا سداله تیموری 3خشــک

1-دانشجوی دکتری تغذیه دام، دانشکده علوم دامی و شیالت ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2-استاد دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

3-دانشیار دانشکده علوم دامی و شیالت ، دانشگاه کشا ورزی و منابع طبیعی ساری  

ــه  ــر علوف ــزرگ ت ــی ب ــن هندس ــای دارای میانگی ه
ــود )16/29 و 12/86 میلــی گــرم  خشــک، بیشــتر ب
ــی  ــترول، آنت ــوای کلس ــر(. محت ــی لیت ــر دس ب
ــرک  ــی بوتی ــید بتاهیدروکس ــیدان، اوره و اس اکس
ــه یونجــه  ــار انــدازه ذرات علوف ــن دو تیم در بی
ــا  ــت. ب ــی داری نداش ــاوت معن ــره تف ــک جی خش
توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن آزمایــش 
، بــا کاهــش انــدازه ذرات علوفــه یونجــه خشــک و 
ــدا  ــش پی ــکمبه ای کاه ــع ش ــیدیته مای ــره اس جی
کــرد. اســیدیته مایــع شــکمبه بــرای جیــره حــاوی 
ــه  ــی 3/09 و 4/65 ب ــن هندس ــا میانگی ــه ب یونج

ــود. ــب 6/09 و 6/39 ب ترتی
ــه  ــدازه ذرات علوف ــش ان ــا افزای ــری: ب ــه گی نتیج
یونجــه، pH مایــع شــکمبه، مــاده خشــک مصرفــی 

ــی شــیر بیشــتر شــد. و چرب
ــدازه  ــتاین، ان ــیری، هلش ــدی: گاو ش ــای کلی واژه ه

ــه  ــه یونج ذرات، علوف
مقدمه:

کربوهیــدرات هــا بزرگتریــن بخــش در جیــره 
ــد  ــش از 70 درص ــتند و بی ــیرده هس ــای ش گاوه
ــد.  ــی ده ــکیل م ــخوارکنندگان را تش ــره نش جی

ــه دو  ــه ای ب ــش تغذی ــر نق ــا از نظ ــدرات ه کربوهی
ــط  ــودکار توس ــور خ ــه ط ــه ب ــی ک ــش: آن های بخ
آنزیــم هــای دســتگاه گــوارش قابــل هضم هســتند، 
کربوهیــدرات هــای غیــر الیافــی )نشاســته، پکتین، 
ــو  ــو و الیگ ــا، مون ــان ه ــا، فروکت ــوکان ه ــا گل بت
ــه  ــته ای ک ــی( و دس ــیدهای آل ــاکاریدها و اس س
بوســیله آنزیــم هــای دســتگاه گــوارش هضــم نمــی 
شــوند، الیافــی: )ســلولز، همــی ســلولز و لیگنیــن(، 
تقســیم مــی شــود. الیــاف مــواد خوراکــی نیــز بــه 
ــل تقســیم مــی شــوند.  ــل و غیــر قاب دو بخــش قاب
ــاف در  ــنجش الی ــرای س ــن راه ب ــج تری ــی از رای یک
ــی  ــلولز، هم ــامل س ــه ش ــت ک ــوراک NDF اس خ
ســلولز و لینگیــن اســت. یافتــن حــد مطلوبــی برای 
انــدازه ذرات جنبــه بــا اهمیتــی در تغذیــه نشــخوار 
کننــدگان و گاوهــای شــیرده، بــه ویــژه در ســامانه 
ــوب  ــوط محس ــًا مخل ــی کام ــوراک ده ــای خ ه
ــده  ــدا کنن ــای ج ــک ه ــروزه از ال ــود. ام ــی ش م
ذرات دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا بــه عنــوان 
یــک روش مؤثــر و ارزان بــرای تعییــن انــدازه ذرات 
ــود  ــی ش ــه م ــود. توصی ــی ش ــتفاده م ــوراک اس خ
ــک  ــک ال ــره در روی ی ــد جی ــل 10 درص ــه حداق ک

ــک 8  ــد در روی ال ــا 50 درص ــر، 40 ت ــی مت 19 میل
میلــی متــر، کمتــر از 35 درصــد در روی الــک 1/18 
ــی  ــینی باق ــد در س ــر از 20 درص ــر و کمت ــی مت میل
بمانــد. الیــاف مؤثــر فیزیکــی )peNDF( بــا ضــرب 
نســبت خوراکــی باقــی مانــده بــر روی الــک 1/18 در 
محتــوای NDF جیــره محاســبه مــی شــود. مقــدار 
ــدن،  ــت جوی ــک فعالی ــرای تحری ــی peNDF ب کاف
ترشــح بــزاق، حفــظ ســامت حیــوان، pH شــکمبه 
و الگــوی تخمیــر شــکمبه ای مناســب، هضــم 

ــت. ــروری اس ــیر ض ــی ش ــاف، چرب ــب الی مناس
ــدی  ــر محم ــوری و پی ــای تیم ــش ه ــق پژوه طب
)2009( کاهــش انــدازه ذرات علوفــه ســبب افزایــش 
ــکمبه  ــور ش ــرخ عب ــی و ن ــک مصرف ــاده خش م
ــدازه ذرات  ــش ان ــا کاه ــن ب ــود. همچنی ــی ش ای م
علوفــه، pH شــکمبه ای، چربــی شــیر، کل فعالیــت 
جویــدن، نشــخوار و زمــان مصــرف خــوراک کاهــش 
مــی یابــد. نتایــج آزمایــش برخــی از محققین نشــان 
داد کــه بــا کوتــاه تــر شــدن انــدازه ذرات خــوراک، 
ــر  ــرف دیگ ــی و از ط ــک مصرف ــاده خش ــدار م مق
ــیری  ــای ش ــذی در گاوه ــواد مغ ــن م ــرژی و تأمی ان
ــه  ــد. اگرچ ــی کن ــدا م ــش پی ــاال، افزای ــد ب ــا تولی ب

جدول 1– ترکیبات شیمیایی علوفه یونجه و جیره کامًا مخلوط یونجه ریز )بر اساس ماده خشک(

Table 1. Chemical composition and physically effective NDF of alfalfa hay and TMR (DM based)

30

G
A

V
D

A
R

A
N

31

G
A

V
D

A
R

A
N

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



آزمایــش یانگ و بیوچمــن )2006 و 2007(، روســتومو 
ــکاران )2003(  ــن و هم ــکاران )2006( و بیوچم و هم
تأثیــر معنــی داری را بــا تغییــر انــدازه ذرات جیــره 
ــاهده  ــی مش ــک مصرف ــاده خش ــر روی م ــی ب غذای
ــه دســت  ــج ب ــج آن هــا خــاف نتای ــد و نتای نکردن
ــدازه ذرات،  ــل ان ــه دلی ــاال ب ــه احتم ــود ک ــده ب آم
ــداری و  ــرایط نگه ــن ش ــره و همچنی ــات جی ترکیب
محیطــی گاوهــا بــود. هــدف ایــن آزمایــش، بررســی 
تغییــرات در مصــرف مــاده خشــک، تولیــد شــیر و 
شــاخص هــای خونــی گاوهــای شــیری تغذیــه شــده 
ــی  ــن هندس ــا میانگی ــک ب ــه خش ــه بونج ــا علوف ب

ــود. ــر ب ــی مت 3/09 و 4/65 میل
مواد و روش ها

ــن  ــا فروردی ــال 93 ت ــفند س ــش از اس ــن آزمای ای
ــی  ــه آموزش ــدت 42 روز در مزرع ــه م ــال 94 ب س
ــه دانشــگاه صنعتــی  ــق ب ــورک، متعل و پژوهشــی ل
ــر  ــتاین اواخ ــد. 8 رأس گاو هلش ــام ش ــان انج اصفه
ــیردهی 7±215  ــای ش ــن روزه ــا میانگی ــیردهی ب ش
ــرم و  ــه 39±3 کیلوگ ــد روزان ــن تولی روز و میانگی
دارای وزن بــدن 662±100 کیلوگــرم کــه دارای تعداد 
دفعــات زایــش 2 تــا 5 بودنــد انتخــاب شــدند و در 
قالــب طــرح گــردان 2×2 3 در دو دوره آزمایــش 21 
ــره و 7 روز  ــا جی ــاطگاری ب ــرای س ــه ب روزه )2 هفت
ــر  ــرار در ه ــا 4 تک ــرداری( ب ــه ب ــور نمون ــه منظ ب
ــل از شــروع  ــه قب تیمــار اســتفاده شــد. یــک هفت
ــی  ــورد ارزیاب ــامت م ــاظ س ــا از لح ــرح گاوه ط
ــه طــور  ــرار گرفتنــد. گاوهــا در آغــاز آزمایــش ب ق
ــه ای  ــار تغذی ــک از دو تیم ــر ی ــه ه ــی ب تصادف

Cross-over design-  3

ــامل  ــی ش ــای آزمایش ــد. تیماره ــاص داده ش اختص
1( جیــره دارای یونجــه ریــز )بــا میانگیــن هندســی 
ــره دارای  ــتانتره و 2( جی ــر( و کنس ــی مت 3/09 میل
یونجــه درشــت ) بــا میانگیــن هندســی 4/65 میلــی 
ــده در روز  ــه در 2 وع ــد ک ــتانتره بودن ــر( و کنس مت
بــه نســبت 50 و 50 درصــد در ســاعات 09:00 و 15:00 
در حــد اشــتها در اختیــار گاوهــا قــرار گرفتنــد بــه 
گونــه ای کــه حــدود 5 تــا 10 درصــد از خــوراک روز 
ــی  ــات خوراک ــد. احتیاج ــی مان ــور باق ــل در آخ قب
گاوهــا بــا اســتفاده از جــاول احتیاجــات تعذیــه ای 
تعییــن شــد، و جیــره خوراکــی بــا اســتفاده از نــرم 
ــد.  ــم ش ــی CNCPS)5,0( تنظی ــره نویس ــزار جی اف
ــه  ــره یونج ــامل جی ــده ش ــکیل دهن ــزای تش اج
خشــک، ذرت ســیلویی، دانــه جــوی آســیاب شــده، 
انــه ذرت آســیاب شــده، کنجالــه ســویا، یاســمینو، 
پــودر ماهــی، پــودر صابونــی اســی چــرب، جــوش 
شــیرین، دی فســفات کلســیم، نمــک، پیــش 
مخلــوط ویتامینــی4 بــه ترتیــب بــه مقــدار 25/01، 
 ،0/18  ،3/20  ،1/00  ،1/00  ،15/00  ،22/00  ،16/01  ،15/00
0/50، 0/20 و 0/90 درصــد مــاده خشــک بودنــد. 
ــه  ــی آزاد5 ب ــبانه روز دسترس ــول ش ــا در ط گاوه
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96 گرم فسفر، 19 گرم منیزیم، 46 گرم سدیم، 3000 میلی گرم آهن، 300 

میلی گرم مس، 2000 میلی گرم منگنز، 100 میلی گرم کبالت، 3000 میلی 

گرم روی، 100 میلی گرم ید، 1 میلی گرم سلنیوم، 400 میلی گرم آنتی 

اکسیدان.

آب خنــک و تمیــز داشــتند. پــس از ان بــه مــدت 
7 روز، از روز 14 الــی 20 کل خــوراک مصرفــی و 
ــی و  ــن هندس ــد. میانگی ــت ش ــدی ثب ــیر تولی ش
ــاس  ــر اس ــی ب ــواد خوراک ــار ذرات م ــراف معی انح
جامعــه مهندســی کشــاورزی آمریــکا بــا اســتفاده 

ــد: ــبه ش ــر محاس ــط زی از رواب
کــه در ایــن رابطــه dgw میانگیــن هندســی، 
 di ،انحــراف معیــار ذرات مــواد خوراکــی Sgw
ــد  ــر( و wi درص ــی مت ــک )میل ــذ ال ــر منف قط
ــل  ــتند. عام ــک هس ــر ال ــاده در روی ه ــی م تجمع
ــًا  ــای کام ــره ه ــا و جی ــه ه ــی علوف ــر فیزیک مؤث
 pefm ــامل ــه ش ــف ک ــق مختل ــوط از 3 طری مخل
ــاده  ــبت م ــاس نس ــر اس ــی ب ــر فیزیک ــل مؤث )عام
ــر 1/18  ــا قط ــک ب ــده روی ال ــی مان ــک باق خش
ــر اســاس  میلــی متــری(، عامــل مؤثــر فیزیکــی ب
ــک 19 و  ــک روی دو ال ــاده خش ــبت م ــوع نس مجم
ــی  ــر فیزیک ــل مؤث ــری، pef>8 و عام ــی مت 8 میل
بــر اســاس مجمــوع نســبت مــاده خشــک بــر روی 
 1<pef/18 ــری؛ ــی مت ــک 19، 8 و 1/18 میل ــه ال س

ــد. ــبه ش محاس
ــزار  ــرم اف داده هــای حاصــل از آزمایــش توســط ن
 )model Mixed( ــه ــا روی ــاری )SAS )2000  و ب آم

بــا اســتفاده از مــدل آمــاری زیــر آنالیــز شــد.
)1(Yijk = μ +τi+ ρj +Cowk)T(i + eijk

ــر  ــه؛Ti: اث ــن جامع ــه،μ: میانگی ــن رابط ــه در ای ک
 :Cowk)T(i ،اثــر ثابــت دوره :Pj ،ثابــت تیمــار
اثــر تصادفــی گاو در تیمــار، eijk)1(:  اثــر تصادفــی 
باقــی مانــده هــا هســتند. مقایســه بــا روش چنــد 
دامنــه ای دانکــن و در ایــن آزمایــش تفــاوت بیــن 

جــدول 2- مصــرف مــاده خشــک و مــواد مغــذی در گاوهــای شــیرده تغذیــه شــده بــا جیــره هــای بــا انــدازه ذرات علوفــه متفــاوت 
و ترکیبــات شــیمیایی یکســان

Table 2. Dry matter and nutrients intake in dairy cows fed diets with different forage particle size and same chemical composition

میانگیــن هــا در ســطح معنــی داری 0/05  و تمایــل 
ــد. ــور گردی ــا 0/05 منظ ــی داری 0/10 ت ــه معن ب

نتایج و بحث
مــاده خشــک و مــواد مغــذی مصرفــی: گاوهایــی که 
ــدازه ذرات ریزتــری  ــا ان ــا جیــره حــاوی علوفــه ب ب
ــه مصــرف خــوراک  ــل ب ــد، تمای ــه شــده بودن تغذی
بیشــتری داشــتند )P = 0/0597(. کربوهیــدرات 
هــای غیــر الیافــی مصرفــی نیــز بــا افزایــش انــدازه 
 .)P = 0/0569( ذرات یونجــه خشــک کاهــش یافــت
ــی،  ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل ــی، الی ــاده آل م
ــیدی  ــوینده اس ــول در ش ــاف نامحل ــتر و الی خاکس
ــه  ــه یونج ــدازه ذرات علوف ــش ان ــا افزای ــی ب مصرف
ــزرگ  ــی ب ــر فیزیک ــاف مؤث ــرد. الی ــدا ک ــش پی کاه
ــش  ــن آزمای ــی در ای ــر مصرف ــی مت ــر از 8 میل ت
ــود  ــی دار ب ــاری معن ــاظ آم ــار از لح ــن دو تیم بی
ــزرگ  ــدازه ذرات ب ــا ان )P=0/0177(، کــه در جیــره ب
تــر مقــدار کمتــری بــود )0/41 در مقابــل 0/52 
ــی  ــر فیزیک ــاف مؤث ــه الی ــی ک ــرم(، در حال کیلوگ
بــزرگ تــر از 1/18 میلــی متــر مصرفــی بــا افزایــش 
انــدازه ذرات یونجــه خشــک از لحــاظ آمــاری 

.)P = 0/8032( ــت ــی داری نداش ــاوت معن تف
ــان داد  ــن نش ــی از محققی ــش برخ ــج آزمای نتای

ــوراک،  ــدازه ذرات خ ــدن ان ــر ش ــاه ت ــا کوت ــه ب ک
مــاده خشــک مصرفــی و از طرفــی دیگــر، انــرژی و 
تأمیــن مــواد مغــذی در گاوهــای شــیری بــا تولیــد 
ــاال، افزایــش پیــدا مــی کنــد )1 و 26 و 28 و 34(.  ب
ــن )2006 و 2007(،  ــگ و بیوچم ــش یان ــه آزمای اگرچ
روســتومو و همــکاران )2006( و بیوچمــن و همــکاران 
)2003( تأثیــر معنــی داری را بــا تغییــر انــدازه ذرات 
ــی  ــک مصرف ــاده خش ــر روی م ــی ب ــره غذای جی
ــج  ــاف نتای ــا خ ــج آن ه ــد و نتای ــاهده نکردن مش
بــه دســت آمــده بــود. زبلــی و همــکاران )2006( بــا 
آنالیــز رگرســیون داده هــای حاصــل از 33 آزمایــش 
انجــام شــده روی گاوهــای اواســط شــیردهی نشــان 
ــا  ــی ب ــاط معکوس ــوراک ارتب ــرف خ ــه مث ــد ک دادن
 )R2 = 0/17( ــی ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل الی
ــره دارد.  ــی )R2 =0/29( جی ــر فیزیک ــاف مؤث و الی
ــر  ــاف مؤث ــر الی ــه تأثی ــاط را ب ــن ارتب ــا ای آن ه
ــی  ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل ــی و الی فیزیک
ــی  ــد. عل ــاط دادن ــکمبه ارتب ــدگی ش ــر ش ــر پ ب
ــم  ــی دار بی ــوس و معن ــه معک ــات رابط ــم اثب رغ
ــول در  ــاف نامحل ــوای الی ــا محت ــوراک ب ــرف خ مص
شــوینده خنثــی و الیــاف مؤثــر فیزیکــی جیــره، در 
مدلــی کــه توســط زبلــی و همــکاران )2008( بــرای 

ــعه  ــره توس ــر جی ــاف مؤث ــی الی ــطح کاف ــن س تعیی
ــرف  ــن مص ــی بی ــاط ضعیف ــت ارتب ــده اس داده ش
خــوراک و مصــرف الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــه دســت 
آمــد )R2 =0/18(. ایــن مــدل نشــان مــی دهــد کــه 
ــا  ــره ت ــی در جی ــر فیزیک ــاف مؤث ــش الی ــا افزای ب
ــی  ــش م ــوراک افزای ــرف خ ــد، مص ــطح 22 درص س
ــا 31/5 درصــد الیــاف  ــا در محــدوده 22 ت ــد، ام یاب
مؤثــر فیزیکــی، مصــرف خــوراک ارتبــاط معکوســی 
ــره دارد و در  ــی جی ــر فیزیک ــاف مؤث ــطح الی ــا س ب
ســطوح باالتــر از 31/5 درصــد، مصــرف خــوراک بــا 
ــد  ــا ح ــه ت ــد ک ــی کن ــت م ــری اف شــیب منفــی ت
ــه  ــده را ب ــام ش ــای انج ــش ه ــج آزمای ــادی نتای زی
ــه  ــده توجی ــدی ش ــته بن ــی و دس ــی منطق صورت
مــی کنــد. تیمــوری و همــکاران )2004( مطالعــه ای 
ــه  ــدازه ذرات یونج ــی و ان ــرات فیزیک ــر روی تأثی ب
خشــک انجــام دادنــد و نشــان دادنــد کــه کاهــش 
ــوده ای6،  ــی ت ــش چگال ــبب افزای ــدازه ذرات س ان
چگالــی لحظــه ای، نــرخ آبگیــری7 و کاهــش 
ــش  ــن کاه ــود. همچنی ــی ش ــری8 م ــت آبگی ظرفی

Bulk density -  6

Rate of hydration -  7

Water holding capacity -  8

جدول 3- تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری تغذیه شده با جیره های با اندازه  ذرات متفاوت

size particle different with diets fed cows dairy in composition and production Milk.3 Table

32

G
A

V
D

A
R

A
N

33

G
A

V
D

A
R

A
N

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



ــد.  ــی ده ــش م ــرف را افزای ــار مث ــدازه ذرات مق ان
ــی  ــد ذرات ــن کردن ــکاران )1985( تعیی ــی و هم پاپل
ــی  ــی م ــری باق ــی مت ــک 1/18 میل ــر روی ال ــه ب ک
ماننــد. ارام تــر از آن هایــی کــه از ایــن الــک عبــور 
مــی کننــد، از شــکمبه مــی گذرنــد. مرتنــز)1996( 
پیشــنهاد کــرد کــه ذرات بــزرگ تــر از 1/18 میلــی 
ــد  ــد بای ــور کنن ــکمبه عب ــه از ش ــرای آن ک ــر ب مت
خــرد شــده و کوچــک شــوند و در نتیجــه ایــن ذرات 
ــر،  ــی مت ــر از 1/18 میل ــک ت ــتر از ذرات کوچ بیش
ــش  ــد. در آزمای ــی کنن ــک م ــزاق را تحری ــح ب ترش
ــه  ــدازه ذرات علوف ــش ان ــرواس و کام )2003( کاه ک
ســبب کاهــش مصــرف مــاده خشــک، مــاده آلــی و 
نشاســته گردیــد، امــا بــر مصــرف الیــاف نامحلــول 
ــان  ــه نش ــت، ک ــری نداش ــی تأثی ــوینده خنث در ش
دهنــده تمایــل گاوهــا بــه انتخــاب ذرات بــزرگ تــر 
ــود،  ــر ب ــاه ت ــه کوت ــا ذرات علوف ــی ب ــره های در جی
ــکمبه ای و  ــط ش ــامت محی ــظ س ــت حف ــه جه ک

ــود. ــه بیمــاری هــای متابولیــک ب کاهــش ابتــا ب
ــت  ــده آن اس ــان دهن ــوق نش ــات ف ــج آزمایش نتای
کــه بــا کاهــش انــدازه ذرات علوفــه خــوراک، مــاده 
ــت،  ــش یاف ــا افزای ــط دام ه ــی توس ــک مصرف خش
کــه آن را مــی تــوان بــه کاهــش ظرفیــت پرشــدگی 
ــرخ  ــش ن ــدازه ذرات و افزای ــش ان ــا کاه ــکمبه ب ش
آزمایــش  در  عبــور مربــوط دانســت. معمــوالً 
ــد  ــش از 40 درص ــا بی ــی ب ــره های ــه از جی ــی ک های
ــش  ــا کاه ــد، ب ــتفاده ش ــانتره ای اس ــواد کنس م
ــر  ــری ب ــتفاده، تأثی ــورد اس ــه م ــدازه ذرات علوف ان
ــرا  ــت، زی ــده اس ــاهده نش ــوراک مش ــرف خ مص
ــه  ــه ب ــی علوف ــر کنندگ ــر پ ــا اث ــره ه ــن جی در ای

ــدن  ــل از آزاد ش ــیمیایی حاص ــرات ش ــدازه تأثی ان
واســطه هــای ســوخت و ســاز، بــر کاهــش مصــرف 
ــطح  ــد س ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــوراک نیس خ
ــی )29/5  ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل ــاالی الی ب
ــش  ــه آزمای درصــد( در آزمایــش حاضــر، نســبت ب
ــبب  ــد(، س ــن )2007( )24/5 درص ــگ و بیوچم یان
تأثیرگــذاری بــر پــر کنندگــی علوفــه در شــکمبه و 
در نتیجــه آن کاهــش مصــرف خــوراک شــده اســت. 
کاهــش طــول برشــی یونجــه خشــک جیــره عــاوه 
ــق  ــکمبه از طری ــی در ش ــر پرکنندگ ــش اث ــر کاه ب
ــش  ــه افزای ــر ب ــز منج ــور نی ــرخ عب ــش ن افزای

ــردد. ــی گ ــوراک م ــرف خ مص
ــا افزایــش میانگیــن  تولیــد شــیر و ترکیبــات آن: ب
ــره از  ــک جی ــه خش ــدازه ذرات یونج ــی ان هندس
ــدی  ــیر تولی ــدار ش ــر مق ــی مت ــه 4/65 میل 3/09 ب
ــی کــه درصــد  تغییــری نکــرد )P= 0/9014(، در حال
ــد  ــه 3/65 درص ــدی از 3/26 ب ــیر تولی ــی ش چرب
ــش  ــن آزمای ــت )P= 0/0259(. در ای ــش داش افزای
محتــوای پروتئیــن، الکتــوز، اوره، مــواد جامــد غیــر 
ــداد  ــیر10 و تع ــد ش ــواد جام ــیر9 کل م ــی ش چرب
ســلول هــای بدنــی شــیر در بیــن دو تیمــار تفــاوت 

ــت. ــی داری نداش معن
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــش ه ــیاری از آزمای در بس
ــه تأثیــری  ــدازه ذرات خــوراک، هیــچ گون ــر ان تغیی
ــت )1 و 2 و 28 و 32(.  ــته اس ــیر نداش ــد ش ــر تولی ب
ــات  ــام مطالع ــیر در تم ــد ش ــر در تولی ــدم تغیی ع
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ــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن مطالعــات در  فــوق ب
ــاه  ــا دوره کوت ــن ب ــع التی ــرح مرب ــک ط ــب ی قال
آزمایــش انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه مرحلــه 
ــواد  ــرژی و م ــدت ان ــاه م ــش کوت ــیرواری، افزای ش
ــط  ــل اواس ــوص در مراح ــه خص ــی، ب ــذی مصرف مغ
ــد در ســوخت و ســاز  و اواخــر شــیردهی، مــی توان
ــی  ــره بدن ــود ذخی ــرای بهب ــط ب ــد واس ــواد ح م
ــتانی  ــده پس ــیر در غ ــنتز ش ــش س ــای افزای ــه ج ب
ــراد  ــای آل- ت ــرد. داده ه ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــاه  و همــکاران )2009( کــه نشــان داد، افزایــش کوت
مــدت قنــد وریــدی، ســبب افزایــش ذخیــره ســازی 
ــن  ــود، از ای ــی ش ــیر م ــد ش ــای تولی ــه ج ــدن ب ب

ــد. ــی کن ــت م ــه حمای فرضی
ــا کوتــاه  زبلــی و همــکاران )2008( دریافتنــد کــه ب
ــل  ــه دلی ــه ب ــم علوف ــدازه ذرات، هض ــردن ان ک
ــروب  ــرای میک ــترس ب ــل دس ــطح قاب ــش س افزای
ــه  ــر ب ــه منج ــه، ک ــش یافت ــکمبه افزای ــای ش ه
افزایــش تولیــد شــیر شــده اســت، امــا ظاهــراً ایــن 
اثــر وابســته بــه منبــع علوفــه بــوده اســت. زبلــی 
و همــکاران )2008( دریافتنــد کــه در ســطوح کمتــر 
ــد  ــره، درص ــی جی ــر فیزیک ــاف مؤث ــد الی 32 درص
ــطح  ــا س ــتری ب ــتگی بیش ــیر همبس ــی ش چرب
ــدازه  ــش ان ــا کاه ــره دارد. ب ــی جی ــاف فیزیک الی
ــدن  ــت جوی ــش فعالی ــل کاه ــه دلی ــره، ب ذرات جی
ــبت  ــش نس ــکمبه و کاه ــش pH ش ــخوار، کاه و نش
اســتات بــه پروپیونــات درصــد چربــی شــیر کاهــش 
ــا نتایــج بدســت آمــده در  مــی یابــد کــه موافــق ب
ایــن آزمایــش بــود. در pH پاییــن شــکمبه، تعــداد 
ــدا  باکتــری هــای مگاســفرا الســدنی11 افزایــش پی
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جدول4-فراسنجه های خونی و pHمایع شکمبه در گاوهای شیری تغذیه شده با جیره های با اندازه ذرات علوفه متفاوت 
Table 4. Blood parameters and rumen fluid pH in dairy cows fed diets with different forage particle size

ــن  ــه پروتئی ــبت ب ــخوارکنندگان نس ــیر نش در ش
ــر  ــره تغیی ــط جی ــختی توس ــه س ــیر ب ــی ش و چرب
ــرای کاهــش الکتــوز  مــی نمایــد. شــاید تنهــا راه ب
شــیر، کــم کــردن ســطح خــوراک مصرفــی باشــد. 
اگرچــه درصــد الکتــوز شــیر نســبتًا پایــدار اســت، 
امــا همبســتگی باالیــی بیــن تولیــد شــیر و تولیــد 
ــار  ــر، دو تیم ــه حاض ــود دارد در مطالع ــوز وج الکت
ــر  ــری ب ــه تأثی ــچ گون ــوراک هی ــدازه ذرات خ ان

ــت. ــیر نداش ــوز و ش ــد الکت تولی
ــیر  ــد ش ــواد جام ــرات کل م ــی از تغیی ــش بزرگ بخ
بــه پروتئیــن شــیر و الکتــوز شــیر و مــواد معدنــی 
ــر  ــه حاض ــه در مطالع ــی ک ــت. از آنجای ــوط اس مرب
ــوز شــیر تغییــری نداشــته اســت،  پروتئیــن و الکت
ــرده  ــری نک ــیر تغیی ــد ش ــواد جام ــن کل م بنابرای

ــت. اس
ــا  ــر ب ــش حاض ــی: در آزمای ــای خون ــنجه ه فراس
افزایــش انــدازه ذرات علوفــه خشــک جیــره 
ــرد و  ــدا ک ــش پی ــون افزای ــز خ ــوای گلوک محت
ــود  ــی دار ب ــش معن ــن افزای ــاری ای ــاظ آم از لح
ــت  ــدازه ذرات درش ــا ان ــره ب )P= 0/0237( و در جی
ــا  علوفــه یونجــه خشــک جیــره بیشــتر از جیــره ب
ــود  ــک ب ــه خش ــه یونج ــر علوف ــدازه ذرات ریزت ان
)70/88 و 65/62 میلــی گــرم در دســی لیتــر(. 
محتــوای تــری گلســیرید خــون گاوهــا بــا افزایــش 
انــدازه ذرات افزایــش پیــدا کــرد )P= 0/0254( و در 
ــه  ــر علوف ــزرگ ت ــی ب ــن هندس ــا میانگی ــره ب جی
ــرم  ــی گ ــود )15/50 و 13/13 میل ــتر ب ــک، بیش خش
در دســی لیتــر(. محتــوای انســولین خــون در بیــن 
دو تیمــار تغذیــه ای از لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــی 
داری داشــت )P= 0/0548( و در جیــره بــا میانگیــن 
هندســی بــزرگ تــر علوفــه خشــک جیــره، بیشــتر 
بــود )16/29 و 12/86 میلــی گــرم بــر دســی لیتــر(. 
محتــوای کلســترول، آنتــی اکســیدان، اوره و اســید 
بتاهیدروکســی بوتیریــک در بیــن دو تیمــار انــدازه 
ذرات علوفــه یونجــه خشــک جیــره تفــاوت معنــی 
داری نداشــت. بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمده 
ــه  ــدازه ذرات علوف ــش ان ــا کاه ــش، ب ــن آزمای از ای
یونجــه خشــک و جیــره اســیدیته مایــع شــکمبه ای 
ــع  ــیدیته مای ــرد )P= 0/0534(. اس ــدا ک ــش پی کاه
ــن  ــا میانگی ــه ب ــاوی یونج ــره ح ــرای جی ــکمبه ب ش
هندســی 3/09 و 4/65 بــه ترتیــب 3/09 و 6/39 

ــود. ب
در آزمایشــات گرنــت و همــکاران )1990( و دوفیلــد 
و همــکاران )2003( بــا کاهــش انــدازه ذرات یونجــه 
خشــک جیــره گاوهــای هلشــتاین محتــوای گلوکــز، 
ــود  ــل بهب ــه دلی ــون ب ــترول خ ــولین و کلس انس
متابولیــت هــای گلوکوژنیــک و بهبــود فعالیــت های 
ــد،  ــی در کب ــره چرب ــش ذخی ــق کاه ــدی از طری کب
افزایــش پیــدا کــرد کــه برخافــه یافتــه هــای بــه 
ــرا  ــد. زی ــی باش ــش م ــن آزمای ــده در ای ــت آم دس
ــره،  ــدازه ذرات جی ــا افزایــش ان ــن آزمایــش ب در ای
ــه  ــرد، ک ــدا ک ــش پی ــکمبه ای افزای ــع ش pH مای
ــم  ــت میکروارگانیس ــد و فعالی ــد در رش ــی توان م
ــک  ــازهای گلوکوژنی ــش س ــکمبه ای و پی ــای ش ه

ــیس 9 و 12  ــر س ــل ایزوم ــا تدبی ــه ب ــد ک ــی کن م
ــه  ــس 10 و 12 )ک ــر تران ــه ایزوم اســید لینولئیــک ب
ــت(  ــتان اس ــی در پس ــنتز چرب ــده س ــار کنن مه
ســبب کاهــش درصــد چربــی شــیر مــی شــود. در 
ــدازه  ذرات خــوراک  ــا کاهــش ان آزمایــش حاضــر ب
ــا کاهــش  ــدا کــرد کــه ب pH شــکمبه ای کاهــش پ

ــود. ــراه ب ــیر هم ــی ش ــد چرب درص
کونونــوف و هنریــچ )2003( گــزارش کردنــد هنگامی 
ــر  ــی مت ــزرگ از 8 میل ــی ب ــر فیزیک ــاف مؤث الی
ــه 30/6  ــد و 32/4 ب ــه 15/6 درص ــوه از 18/4 ب جی
درصــد در الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــزرگ تــر از 1/18 
میلــی متــر کاهــش یافــت، چربــی شــیر تمایــل بــه 
ــکاران )1994( و  ــن و هم ــان داد. بیوچم ــش نش کاه
ــدازه ذرات  ــر ان ــه تأثی ــد ک ــز )1997( دریافتن مرتن
ــده  ــی دی ــره های ــاالً در جی ــیر احتم ــی ش ــر چرب ب
مــی شــود کــه ســطح الیــاف نامحلــول در شــوینده 
خنثــی جیــره، کمتــر از حداقــل پسشــنهادی باشــد. 
ــا کاهــش  در مطالعــه تیمــوری و همــکاران )2004( ب
ــد در  ــه 17/2 درص ــی از 25/1 ب ــر فیزیک ــاف مؤث الی
ــیر 10  ــی ش ــکاران )1996(، چرب ــرز و هم روش الم
ــز  ــه موتن ــج از توضی ــن نتای ــرد. ای ــت ک ــد اف درص
ــد  ــل 19/7 درص ــدن حداق ــر گنجان ــی ب )1997( مبن
ــرای حفــظ درصــد چربــی  الیــاف مؤثــر فیزیکــی ب

ــد. ــت مــی کن ــر از 3/4 درصــد حمای شــیر باالت
از تحلیــل رگرســیون داده هــای 33  اســتفاده 
آزمایــش در گاوهــای اوایــل شــیردهی نشــان 
ــره  ــی جی ــر فیزیک ــاف مؤث ــدار الی ــه مق ــد ک دادن
ــل کل  ــره مث ــی جی ــای الیاف ــی ه ــایر ویژگ و س
ــی و  ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل ــوای الی محت
ــه ای و  ــی علوف ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل الی
نســبت کربوهیــدرات هــای غیــر الیافــی بــه الیــاف 
نامحلــول در شــوینده خنثــی ارتبــاط ضعیفــی )0/2= 
R2( بــا تولیــد شــیر دارنــد. امــا نســبت چربــی بــه 
پروتئیــن بــا افزایــش مقــدار الیــاف مؤثــر فیزیکــی 
ــوینده  ــول در ش ــاف نامحل ــره )R2 =0/17( الی جی
مــاده  و هضــم   )R2 =0/14( ای  علوفــه  خنثــی 
 )R2 =0/32( ــه ــأ علوف ــا منش ــی ب ــک مصرف خش
بــه طــور خطــی افزایــش یافــت. بــا کاهــش انــدازه 
ذرات علوفــه یونجــه خشــک جیــره، محتــوای 
پروتئیــن تولیــدی و درصــد پروتئیــن شــیر تغییــر 
معنــی داری نداشــت کــه بــا یافتــه هــای کونونــوف 
ــکاران )2004(  ــوری و هم ــس )2003( و تیم و هنریچ

ــت. ــت داش مطابق
ــن  ــه پروتئی ــد ک ــزارش کردن ــن گ ــی از محققی برخ
شــیر بــه ســختی توســط جیــره تغییــر مــی کنــد 
ــی  ــیار کوچک ــر بس ــک تغیی ــکان ی ــورت ام و در ص
ــت  ــر مطابق ــج حاض ــا نتای ــه ب ــد، ک ــی ده رخ م
دارد. مهــم تریــن عامــل تأثیــر گــذار بــر محتــوای 
ــت. از  ــره اس ــرژی جی ــطح ان ــیر، س ــن ش پروتئی
ــرژی  ــوای ان ــر محت ــه حاض ــه در مطالع ــی ک آنجای
ــوای  ــی در محت ــچ تفاوت ــود، هی ــان ب ــره یکس جی
ــدازه ذرات  ــای ان ــن تیماره ــیر در بی ــن ش پروتئی

ــت. ــود نداش ــوراک وج خ
مطالعــات نشــان مــی دهــد مختــوای الکتــوز موجود 

تأثیــر بســزایی بگــذارد، کــه همیــن عامــل ســبب 
ــه طبــع آن انســولین خــون در  افزایــش گلوکــز و ب
ــر بونجــه  ــزرگ ت ــا ذرات ب ــه شــده ب گاوهــای تغذی

ــد. ــک ش خش
همبســتکی بیــن محتــوای نیتــروژن اوره در خــون و 
شــیر مثبــت اســت. چــون گاوهــای شــیری پرتولید 
در اوایــل شــیردهی نمــی تواننــد بــه انــدازه کافــی 
ــرژی  ــی ان ــوازن منف ــد، در ت ــرف کنن ــوراک مص خ
ــود  ــی خ ــره بدن ــن از ذخی ــد، بنابرای ــرار دارن ق
ــت  ــادل مثب ــه تع ــا ب ــرده ت ــذاری ک ــرمایه گ س
ــش  ــا افزای ــدی ب ــن رون ــد چنی ــت یابن ــرژی دس ان
ســطح اوره خــون همــراه اســت. تحقیقــات نشــان 
ــا 6 ســاعت  داه اســت کــه محتــوای اوره خــون 2 ت
ــه بیشــترین و درســت قبــل از زمــان  پــس از تغذی
ــری  ــان خونگی ــس، زم ــت. پ ــن اس ــه کمتری تغذی
ــراه  ــون هم ــم اوره خ ــا اوج تراک ــر ب ــش حاض آزمای
ــون  ــروژن اوره ای خ ــر نیت ــدم تغیی ــت. ع ــوده اس ب
ــه  ــه یونج ــدازه ذرات علوف ــر ان ــدم تأثی ــانگر ع نش
خشــک جیــره بــر متابولیســم ازت در بافــت 

ــت. ــایی اس احش
روش  بــه  شــده  اخــذ  شــکمبه  مایــع   pH
رومینوسنتســیز بــه انــدازه 0/15 و 0/28 واحــد 
پاییــن تــر از pH مایــع شــکمبه اخــذ شــه از طریــق 
فیســتوالی شــکمبه ای در همــان محــل اســت. ایــن 
 in و vitro in ــات ــج آزمایش ــا نتای ــراه ب ــج هم نتای
vivo انجــام گرفتــه توســط ســایر محققیــن بیانگــر 
ایــن اســت کــه pH بــه دســت آمــده توســط روش 
رومینوسنتســیز بــه طــور تقریبــی 0/3 واحــد کمتــر 
از ســایر روش هــای vivo in در همــان محــل اســت. 
در آزمایــش بیوچمــن و همــکاران )2003(، کونونــوف 
ــکاران )2004(  ــوری و هم ــس )2003( و تیم و هنریچ
بــا کاهــش انــدازه ذرات علــوف جیــره، pH شــکمبه 
ــت  ــه دس ــج ب ــا نتای ــه ب ــرد ک ــدا ک ــش پی ای کاه
ــل  ــی دارد. دلی ــم خوان ــش ه ــن آزمای ــده در ای آم
ــدازه  ــش ان ــا کاه ــکمبه ب ــش pH ش ــده کاه عم
ــش peNDF و  ــه کاه ــوان ب ــی ت ــره را م ذرات جی
جیــره مربــوط دانســت، کــه در نتیجــه آن تشــکیل 
ســقف شــکمبه ای، فعالیــت نشــخوار و ترشــح بــزاق 
کاهــش مــی یابــد، کــه همیــن عامــل ســبب تأثیــر 
ــکمبه ای  ــع ش ــر مای ــزاق ب ــری ب ــل باف ــر عام کمت
مــی گــردد، در نهایــت منجــر بــه کاهــش اســیدیته 

شــکمبه مــی شــود.
نتیجه گیری

ــه 25  ــک ک ــه خش ــدازه ذرات یونج ــش ان ــا افزای ب
ــک  ــاده خش ــی داد، م ــکیل م ــره را تش ــد جی درص
ــش  ــود افزای ــا وج ــرد. ب ــدا ک ــش پی ــی کاه مصرف
یونجــه  ذرات  انــدازه  افزایــش  peNDF<8بــا 
ــی  ــزان peNDF<8 مصرف ــره 2، می ــک در جی خش
ــیر،  ــی ش ــی آن چرب ــه در پ ــرد ک ــدا ک ــش پی افزای
ــون  ــولین خ ــز و انس ــکمبه ای، گلوک ــع ش pH مای

ــرد. ــدا ک ــش پی ــز افزای نی
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چکیده 

ــا هــدف تعییــن اثــر اســتفاده از ویتامیــن ای در جیــره فاشــینگ بــر عملکــرد تولیــد مثلــی میش هــای بختیــاری  ایــن مطالعــه ب
انجــام شــد. دویســت رأس میــش ســالم و غیــر شــیرده لــری بختیــاری در دو ســامانه پرورشــی روســتایی و عشــایری )در هــر ســامانه 
یــک گلــه و 100 رأس میــش در هــر گلــه( بــا میانگیــن وزن 6/7 ±57/5 کیلوگــرم و ســن 2 تــا 7 ســال مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. 
میش هــای هــر گلــه بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه مســاوی بــرای دریافــت یکــی از دو جیــره ذیــل تقســیم شــدند؛ جیــره پایــه 
بعــاوه ی 250 گــرم دانــه جــو )شــاهد( و جیــره پایــه بعــاوه ی 250 گــرم دانــه جــو بعــاوه ی 500 واحــد ویتامیــن ای. رژیــم غذایــی 
از دو هفتــه قبــل از قــوچ انــدازی شــروع و تــا ســه هفتــه پــس از آن ادامــه یافــت. داده هــای مربــوط بــه وزن و نمــره وضعیــت بدنــی 
میش هــا قبــل از جفت گیــری، نــرخ آبســتنی، نــرخ بــره زایــی و زادآوری جمــع آوری و بــا رویــه  GLMنــرم افــزار SAS مــورد تجزیــه 
ــه از نظــر  ــد ک ــرار نگرفــت هرچن ــر تیمــار ق ــرخ زادآوری کل تحــت تأثی ــی و ن ــرخ بره زای ــرخ آبســتنی، ن ــد. ن ــرار گرفتن ــاری ق آم
عــددی مقــدار ایــن صفــات در تیمــار ویتامیــن ای باالتــر بــود. نــرخ آبســتنی در 21 روز اول جفــت گیری هــا و نــرخ بــره زایــی در 
ــی  ــرخ زادآوری در 21 روز ابتدای ــود. ن ــر از شــاهد ب ــه طــور معنــی داری )P > 0/01( در تیمــار ویتامیــن ای باالت ــا ب 21 روز اول زایش ه
زایش هــا تحــت تأثیــر تیمــار قــرار نگرفــت. نــرخ آبســتنی کل در میش هــای دارای نمــره وضعیــت بدنــی 2/5 پاییــن تــر از ســایرین 

تأثیر استفاده از ویتامین ای در جیره فالشینگ 
بر عملکرد تولید مثلی میش های لری بختیاری

flushing

ــتفاده  ــه، اس ــان داد ک ــج نش ــود )P  > 0/05(. نتای ب
ــر  ــری ب ــینگ تأثی ــره فاش ــن ای در جی از ویتامی
ــاری  ــری بختی ــای ل ــی میش ه ــد مثل ــرد تولی عملک

نــدارد.

ــن ای،  ــرد، ویتامی ــش، عملک ــدی: می ــای کلی واژه ه
ــینگ فاش

مقدمه

ــی  ــون میش های ــرم خ ــن ای 1 در س ــت ویتامی غلظ
ــد  ــتفاده می کنن ــاره اس ــبز به ــای س ــه از علوفه ه ک
باالســت. در مقابــل، میش هایــی کــه از علوفــه 
هــای خشــک، خوراک هــای انبــار شــده و یــا 
علوفــه  مراتــع و پــس چرهایــی کــه از ســال قبــل 
ــن  ــت ویتامی ــد، غلظ ــتفاده می کنن ــد، اس مانده ان
ای در ســرم خونشــان پایییــن تــر اســت. بنابرایــن 
ــان  ــک گیاه ــر خش ــس چ ــه در پ ــی ک میش های
ــه  ــاری تغذی ــای انب ــا از علوفه ه ــد و ی ــرا می کنن چ
می شــوند بــه مکمــل ویتامیــن ای نیازمندنــد 
)Hotfield و همــکاران، 2000(. زیــرا ویتامیــن ای 
ــدن  ــای ب ــه ای در بافت ه ــل ماحظ ــدار قاب ــه مق ب
قابــل ذخیــره ســازی نیســت )Rammell، 1983(. بــه 
نظــر می رســد کــه نیــاز حیوانــات بــه ویتامیــن ای 
بیــش از آنچــه کــه در NRC پیشــنهاد شــده اســت 
ــی در  ــش مهم ــا نق ــد )Puls،1994(. ویتامین ه باش
رشــد و فعالیت هــای فیزیولوژیکــی حیوانــات از 
ــورد  ــد. در م ــی دارن ــد مثل ــرد تولی ــه عملک جمل
ــد  ــرد تولی ــر عملک ــن ای ب ــل ویتامی ــر مکم تأثی
ــت  ــت اس ــی در دس ــات کم ــا اطاع ــی میش ه مثل
ــا  ــه ی ــده هم ــک پدی ــا ی ــاروری در میش ه ــرا ب زی
ــه  ــا هم ــه ی ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب ــچ می باش هی
ــا  ــوند ی ــارور می ش ــده ب ــته ش ــای گذاش تخمک ه
Yer- و Koyuncu )هیــچ کــدام بــارور نمی شــوند 

.)2007  ،likaya

اســتفاده از ویتامیــن ای در زمــان جفــت گیــری در 
ــی،  ــرخ بره زای ــش ن ــث افزای ــات باع ــی مطالع برخ
ــره  ــر ب ــرگ و می ــش م ــو کاه ــش دوقلوزایی افزای
Ko- ،2007 ،Yerlikay و Koyuncu ــت. ) ــده اس ــا ش  ه
مطالعــات  همچنیــن   .)2006 همــکاران  و   yuncu

ــن  ــتفاده از ویتامی ــه اس ــد ک ــان داده ان ــادی نش زی
ای باعــث افزایــش قــدرت ایمنــی و مقاومــت 
ــود  ــی می ش ــای عفون ــر بیماری ه ــدن دام در براب ب
ــن  ــیدانی2 ای ــی اکس ــت آنت ــی از خاصی ــه ناش ک
 ,2003 Thomas ;  ,1995 -Pinelli( می باشــد  ویتامیــن 
saavedra( . اســتفاده از ویتامیــن ای باعــث جلوگیــری 

 )C20:4(3اســید آراشــیدونیک  اکسیداســیون  از 
پروســتاگاندین ها  تولیــد  کــردن  محــدود  و 
می شــود )Coelho ،1991(. بنابرایــن ویتامیــن ای 
ــداوم  ــن و ت ــداری جنی ــل، نگه ــد مث ــر تولی در ام
ــت  ــل جف ــی دارد. فص ــیار مهم ــش بس ــتنی نق آبس
گیــری گوســفند لــری بختیــاری در اواخــر تابســتان 
ــه طــول  ــا دو مــاه ب ــوده و گاهــًا ت و اوایــل پاییــز ب
می انجامــد در ایــن زمــان معمــوالً میش هــا در 

ــا از  ــرده و ی ــر ب ــه س ــی ب ــان زراع ــر گیاه ــس چ پ
علوفه هــای انبــاری اســتفاده می نماینــد کــه از 
ــتند.  ــوردار هس ــی برخ ــن ای کم ــوای ویتامی محت
بنابرایــن احتمــال مــی رود کــه ویتامیــن ای موجــود 
در ایــن مــواد خوراکــی پاســخگوی نیازهــای حیــوان 
نباشــد و اســتفاده از ویتامیــن ای بــه صــورت مکمل 
ــر  ــی مؤث ــد مثل ــرد تولی ــود عملک ــد در بهب بتوان
واقــع شــود. خصوصــًا اینکــه مشــخص شــده اســت 
ــرمخون  ــی و س ــوراک مصرف ــلنیوم خ ــزان س می
ــد  ــر از ح ــن ت ــز پایی ــاری نی ــری بختی ــای ل میش ه
ــکاران، 2011(.  ــت ) Karimi poorو هم ــتاندارد اس اس
ــر  ــن اث ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــن، ای بنابرای
ــر  ــینگ ب ــره فاش ــن ای در جی ــتفاده از ویتامی اس
ــاری  ــری بختی ــای ل ــی میش ه ــد مثل ــرد تولی عملک

ــد. ــام ش انج

مواد و روش ها

ــی در  ــه یک ــاری ک ــری بختی ــفند ل ــه گوس دو گل
ــایری  ــامانه عش ــری در س ــتایی و دیگ ــامانه روس س
پــرورش داده می شــدند بــرای انجــام ایــن تحقیــق 
ــش   ــام آزمای ــل از انج ــاه قب ــدند. دو م ــاب ش انتخ
ــه طــور کامــل از میش هــا جــدا  قــوچ هــای گلــه ب
شــدند. در اواخــر تابســتان، 100 رأس میــش ســالم، 
ــر  ــای ه ــیرده از میش ه ــر ش ــتن و غی ــر آبس غی
ــروه  ــه دو گ ــی ب ــور تصادف ــه ط ــاب و ب ــه انتخ گل
ــامل:  ــره ش ــوع جی ــت دو ن ــت دریاف ــی جه 50 رأس
جیــره پایــه بعــاوه ی 250 گــرم دانــه جــو بــه ازای 
هــر رأس میــش در روز )تیمــار شــاهد یــا ρ( و جیــره 
ــاوه ی 500  ــو بع ــه ج ــرم دان ــاوه ی 250 گ ــه بع پای
ــرول  ــا- توکوف ــورت آلف ــه ص ــن ای ب ــد ویتامی واح
ــار  ــش در روز )تیم ــر رأس می ــه ازای ه ــتات5 ب اس
ــا FE( تقســیم شــدند. تیمارهــا از دو  ویتامیــن ای ی
هفتــه قبــل از قــوچ انــدازی تــا ســه هفتــه پــس از 
ــود کــه  ــه خوراکــی ب آن اعمــال شــدند. جیــره پای
میش هــا از طریــق چــرا بــه دســت آورده و مصــرف 

می نمودنــد.

ــک روز  ــا ی ــی6 میش ه ــت بدن ــره وضعی وزن و نم
ــره  ــد. نم ــری ش ــدازی اندازه گی ــوچ ان ــل از ق قب
ــی  ــاس نمره ده ــر اس ــا ب ــی میش ه ــت بدن وضعی
 Russel ــا ــق ب ــره مطاب ــم نم ــه نی ــا فاصل ــا 5 و ب 1 ت
ــای  ــن میش ه ــد. س ــی ش ــکاران )1969( ارزیاب و هم
ــن  ــال و میانگی ــا 7 س ــن 2 ت ــه بی ــورد مطالع م
انحــراف معیــار وزن آنهــا در گلــه روســتایی 
ــایری 6/93 57/48±  6/52±57/68 و در گلــه عش
ــره  ــار نم ــراف معی ــن و انح ــن میانگی ــود. همچنی ب
ــوچ  ــل از ق ــا قب ــی میش ه ــی تمام ــت بدن وضعی
ــه  ــتایی 0/45±3/39 و در گل ــه روس ــدازی در گل ان

ــود. ــایری 0/45±3/38 ب عش

ــداد  ــش و تع ــان می ــخ زایم ــش، تاری ــل زای در فص
بــره متولــد شــده ثبــت گردیــد. نــرخ آبســتنی کل 
)آبســتنی در طــی دوره 34 روزه پــس از رهــا ســازی 
قــوچ در گلــه(، نــرخ آبســتنی  21 روزه )آبســتنی در 

طــی دوره ای کــه تیمارهــا اعمــال می شــدند یعنــی 
از زمــان قــوچ انــدازی تــا 21 روز پــس از آن( و نــرخ 
بره زایــی کل و نــرخ بره زایــی 21 روزه )بره زایــی 
ــا معــادالت ذیــل  ــق ب در 21 روز اول زایش هــا( مطاب
ــت  ــس از گذش ــه پ ــی ک ــدند. میش های ــبه ش محاس
34 روز از قــوچ انــدازی آبســتن نشــدند در تجزیــه 
ــر  ــر7 در نظ ــای قص ــوان میش ه ــه عن ــاری ب آم

گرفتــه شــدند.

نــرخ آبســتنی کل= )تعــداد میــش آبســتن شــده در 
ــدازی تقســیم  طــی دوره ی 34 روزه بعــد از قــوچ ان

بــر تعــداد کل میــش( × 100

ــتن  ــش آبس ــداد می ــتنی 21 روزه = )تع ــرخ آبس ن
شــده در طــی دوره ی 21 روزه بعــد از قــوچ انــدازی 

ــش( × 100 ــداد کل می ــر تع ــیم ب تقس

ــد شــده  ــره متول ــی کل = )تعــداد کل ب ــرخ بره زای ن
در 34 روز اول زایــش تقســیم بــر تعــداد کل میــش( 

100 ×

ــده  ــد ش ــره متول ــداد کل ب ــی 21 = )تع ــرخ بره زای ن
در 21 روز اول زایــش تقســیم بــر تعــداد کل میــش( 

100 ×

ــده  ــد ش ــره متول ــداد کل ب ــرخ زادآوری کل = )تع ن
ــش  ــداد می ــر تع ــیم ب ــش تقس در 34 روز اول زای

ــدت( × 100 ــان م ــرده در هم ــان ک زایم

نــرخ زادآوری کل = )تعــداد کل بــره متولــد شــده در 
21 روز اول زایــش تقســیم بــر تعــداد میــش زایمــان 

کــرده در همــان مــدت( × 100

 GLM8 ــه ــا روی ــزار SAS )2000( ب ــا در نرم اف داده ه
مــورد تجزیــه قــرار گرفتنــد. مدل آمــاری اســتفاده 
شــده جهــت تجزیــه داده هــا بــه صــورت زیــر بــود:

yijklm= μ + Fi + Tj + Ak + BCS1

+ b1 (BWijklm – BW……)

eijklm +

کــه در آن yijklm هــر یــک از مشــاهدات بــرای صفــت 
 Tj ،امیــن گلــه i اثــر Fi ،میانگیــن کل μ ،مــورد نظــر
اثــر j امیــن تیمــار )2 وAk ،)j = 1 اثــر تعــداد زایــش 
 BCS1 ،)ــش ــک زای ــتر از ی ــش اول و بیش ــش )زای می
اثــر 1 امیــن نمــره وضعیــت بدنــی میــش )4/5 و 4 و 
ــی9  ــت خط ــب تابعی 3/5 و 3 و 2/5 و b1 ،)k =2 ضری
ــگام  ــش هن ــدن می ــی از وزن ب ــورد بررس ــت م صف
ــر  ــش و eijklm اث ــدن می ــری، BW وزن ب ــت گی جف

ــد. ــده 10 می باش ــی  مان باق

نتایج و بحث

ــه  ــا بافاصل ــی میش ه ــت بدن ــره وضعی وزن و نم
قبــل از قــوچ انــدازی، بــه ترتیــب در جــداول 1 و 2 
ــان  ــا در زم ــر وزن میش ه ــت. از نظ ــده اس آورده ش

36

G
A

V
D

A
R

A
N

37

G
A

V
D

A
R

A
N

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

 96
ن 

ستا
زم

    
اه

نج
ه پ

ار
شم

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



ــاوت  ــه تف جفــت گیــری بیــن دو تیمــار در هــر گل
معنــی دار وجــود نداشــت )P<0 /05(. میانگیــن 
نمــره وضعیــت بدنــی میش هــا در زمــان جفتگیــری 
نیــز بیــن تیمارهــای مختلــف در هــر گلــه از لحــاظ 
 .)P< 0 /05( ــت ــی داری نداش ــاوت معن ــاری تف آم
ــار  ــای تیم ــن میش ه ــی بی ــور کل ــه ط ــن ب همچنی
در هــر دو گلــه از نظــر وزن و نمــره وضعیــت بدنــی 
آمــاری  اختــاف  آمیــزش  زمــان  در  میش هــا 

.)P<0/05( ــت ــود نداش ــی دار وج معن

نــرخ آبســتنی کل و نــرخ آبســتنی 21 روزه در 
ــتنی کل در  ــرخ آبس ــد. ن ــده ان ــدول 3 آورده ش ج
گلــه عشــایری 92 دررصــد و در گلــه روســتایی 95 
درصــد بــود. بیــن دو گلــه از نظــر نــرخ آبســتنی کل 
تفــاوت معنــی دار وجــود نداشــت و یــا بــه عبارتــی 
ــی دار  ــتنی کل معن ــرخ آبس ــر ن ــه ب ــر گل ــر اث دیگ
نبــود )P <0/05(. اثــر تیمــار نیــز بــر نــرخ آبســتنی 
کل معنــی دار نبــود )P <0/05(. هرچنــد کــه از نظــر 
ــن ای  ــار ویتامی ــتنی کل در تیم ــرخ آبس ــددی ن ع
ــج ایــن  ــود. برخــاف نتای ــر از تیمــار شــاهد ب باالت
تحقیــق در ایــاالت متحــده Smith -Buchanan و 
ــق  ــه تزری ــد ک ــزارش نمودن ــکاران )1969( گ هم
ــه  ــری ب ــت گی ــل از جف ــلنیوم قب ــن ای- س ویتامی
میش هایــی کــه از جیــره دارای کمبــود ویتامیــن ای 
ــد باعــث افزایــش  و ســلنیوم اســتفاده می کــرده ان
ــره از شــیر گرفتــه شــد.  ــرخ آبســتنی و تعــداد ب ن
همچنیــن در مناطــق جنــوب شــرق ایــاالت متحــده 
ــر  ــدودی دارای فق ــا ح ــه آن ت ــاک و علوف ــه خ ک
ســلنیوم هســتند اســتفاده از مکمــل ویتامیــن ای- 
ــا فواصــل  ــه مــدت 240 روز )تزریقــات ب ســلنیوم ب

ــاروری  ــرخ ب ــش ن ــا باعــث افزای 21 روزه( در میش ه
شــد )Segerson و Ganapathy، 1980(. تأثیــر مثبــت 
ــلنیوم  ــاوه س ــن ای بع ــل ویتامی ــتفاده از مکم اس
قبــل از جفــت گیــری بــر بــاروری میش هــا توســط 
ــت  ــده اس ــزارش گردی ــر گ ــن دیگ ــی محققی برخ
Miha- Scales، 1974؛  )Malecki و همــکاران، 2002؛ 
jlovic و همــکاران، 1991؛ Koyuncu و همــکاران، 2006؛ 

 ،Ganapathy و   Segerson 2004؛   ،Yaprak و   Emsen

1980( امــا توســط برخــی دیگــر از محققیــن تأییــد 
 ،Davis ــکاران، 1986؛ ــت )Segerson و هم ــده اس نش
1966(. برخــی نیــز تأثیــر مثبــت اســتفاده از مکمــل 
ــری  ــل از جفت گی ــلنیوم قب ــاوه س ــن ای بع ویتامی
بــر بــاروری میش هــا را تنهــا در میش هــای 3 ســاله 
ــد و بیــان داشــته اند کــه اســتفاده  گــزارش نموده ان
از مکمــل در میش هــای جوان تــر تأثیــری بــر 
 ،Klewiec و Gabryszuk( بــاروری آنهــا نداشــته اســت
2002(. اثــر مقابــل ویتامیــن ای و ســلنیوم بــا ســایر 
ــات  ــج تحقیق ــاالً در نتای ــره احتم ــذی جی ــواد مغ م

 .)2002 ،Klewiec و Gabryszuk(ــت ــته اس ــر داش اث

ــی میــش قبــل از جفــت  تأثیــر نمــره وضعیــت بدن
گیــری بــر نــرخ آبســتنی کل از نظــر آمــاری معنــی 
ــتنی  ــرخ آبس ــن ن ــم تری ــود. ک دار )P >  0 /05( ب
ــی  ــت بدن ــره وضعی ــا نم ــای ب ــه میش ه ــوط ب مرب
ــی 2  ــت بدن ــره وضعی ــروه نم ــه در گ ــود. البت 2/5 ب
ــتن  ــم آبس ــه آن ه ــود ک ــش ب ــک رأس می ــا ی تنه
نشــد و در تجزیــه آمــاری قــرار نگرفــت. باالتریــن 
نــرخ آبســتنی در میــش هــای دارای نمــره ئضعیــت 
ــا  ــاف آن ب ــی اخت ــد ول ــاهده ش ــی 3/5 مش بدن
میش هــای دارای نمــره وضعیــت بدنــی 3 و 4 و 

جدول 1. میانگین و خطای استاندارد وزن میش ها قبل از قوچ اندازی

جدول 2. میانگین و خطای استاندارد نمره وضعیت بدنی میش ها قبل از قوچ اندازی

4/5 از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود. در ایــن تحقیــق 
ــر  ــر تأثی ــارت بهت ــه عب ــا ب ــا ی ــن میش ه ــر س تأثی
ــتنی  ــرخ آبس ــر ن ــش ب ــش می ــکم زای ــداد ش تع

ــود. ــی دار  )P <0/05( نب معن

نــرخ آبســتنی 21 روزه در گلــه عشــایری 70 درصــد 
و در گلــه روســتایی 75 درصــد بــود ولــی اختــاف 
ــود.  ــی دار  )P <0/05( نب ــاری معن ــر آم ــا از نظ آنه
ــا  ــار ب ــای دو تیم ــتنی 21 روزه در میش ه ــرخ آبس ن
یکدیگــر متفــاوت بــود و اختــاف بیــن آنهــا از نظــر 
ــتنی  ــرخ آبس ــود. ن ــی دار   )P <0/05( ب ــاری معن آم
ــر  ــن ای باالت ــار ویتامی ــای تیم 21 روزه در میش ه
ــوع  ــن موض ــود. ای ــاهد ب ــروه ش ــای گ از میش ه
ــن  ــل ویتامی ــتفاده از مکم ــه اس ــد ک ــان می ده نش
ــاری  ــری بختی ــای ل ــینگ میش ه ــره فاش ای در جی
ــه  ــج ب ــای منت ــا و فحلی ه ــت فحلی ه ــته اس توانس
ــش  ــرف آن افزای ــان مص ــدت زم ــتنی را در م آبس
ــزارش  ــز گ ــر نی ــدی 11 مص ــای بل ــد. در میش ه ده
شــده اســت کــه اســتفاده از ویتامیــن ای+ ســلنیوم 
ــث  ــینگ باع ــره فاش ــی در جی ــورت خوراک ــه ص ب
ــدازی  ــوچ ان ــع ق ــی از موق ــه زمان ــه فاصل ــد ک ش
ــا  ــردد ام ــر گ ــاه ت ــی کوت ــن فحل ــروز اولی ــا ب ت
نــرخ بــروز فحلــی در تیمارهــا اختــاف معنــی داری 
Ko-  .)2011  ،Monem  Abdel و   shahat-El )نداشــت 
ــق  ــر تزری ــی اث ــا بررس yuncu و Yerlikaya )2007( ب

ســلنیوم و ویتامیــن ای بعــاوه ســلنیوم در قبــل از 
جفــت گیــری و قبــل از زایمــان بــر عملکــرد تولیدی 
و تولیــد مثلــی میش هــای مرینــو کاراکابــی12، 
ــن  ــق ویتامی ــه تزری ــی ک ــد میش های ــزارش دادن گ
ــده  ــام ش ــا انج ــورد آنه ــلنیوم در م ــه س ای بعاون

ــا 4 روز  ــاهد 3 ت ــای ش ــه میش ه ــبت ب ــود نس ب
ــی در  ــزان فحل ــن می ــدند. همچنی ــل ش ــر فح زودت
ــن ای بعــاوه  ــا ویتامی ــه ســلنیوم و ی ــی ک میش های
ــروه  ــه گ ــبت ب ــد نس ــرده بودن ــت ک ــلنیوم دریاف س

ــود. ــر ب ــاهد بیش ت ش

افزایــش نــرخ بــاروری در میش هایــی کــه از مکمــل 
ــه  ــاالً ب ــد احتم ــرده ان ــتفاده ک ــن ای اس ویتامی
ــروف13 در  ــای گونادوت ــت گیرنده ه ــر محافظ خاط
ــح  ــش ترش ــراه آن افزای ــیون و هم ــل اکسیداس مقاب
اســتروژن باشــد )Segerson و همــکاران، 1980(. 
ــتفاده  ــر اس ــه تأثی ــوط ب ــات مرب ــف در گزارش اختل
از مکمــل ویتامیــن ای و ســلنیوم بــر عملکــرد 
ــر  ــه خاط ــت ب ــن اس ــا ممک ــی میش ه ــد مثل تولی
اثــر متقابــل ســلنیوم و ویتامیــن ای بــا ســایر مــواد 
مغــذی از جملــه پروتئین هــا، انــرژی، کلســیم، 
ــد  ــرد تولی ــر عملک ــود ب ــه خ ــفر ک ــوم و فس منیزی
 ،Klewiec و Gabryszuk( ــر هســتند، باشــد مثــل مؤث
2002(. اختــاف بیــن نژادهــا، میــزان ســلنیوم 
ــواد  ــوع م ــه، ن ــان منطق ــاک و گیاه ــود در خ موج
خوراکــی مصرفــی و ســطح ویتامیــن ای و ســلنیوم 
در پاســمای خــون گوســفندان نیــز می توانــد 
ــد )Segerson و  ــاف باش ــن اخت ــر ای ــی ب توجیه

همــکاران، 1986(.

نــرخ آبســتنی 21 روزه در میش هــای گروه هــای 
بــا یکدیگــر  مختلــف نمــره وضعیــت بدنــی 

اختــاف معنــی دار )P <0/05( نداشــت. تفــاوت بیــن 
ــی 3 و 4/5 از  ــت بدن ــره وضعی ــای دارای نم میش ه
ــت  ــی داری داش ــه معن ــل ب ــت تمای ــن صف ــر ای نظ
)P <0/05(. شــکم زایــش نیــز بــر ایــن صفــت تأثیــر 
معنــی دار نداشــت )P <0/05( هرچنــد کــه در اینجــا 
ــه  ــرخ آبســتنی در میش هــای شــکم زایــش اول ب ن

ــود. ــر ب ــروه دیگ ــر از گ ــی پایین ت ــدار جزئ مق

ــداول 4  ــرخ زادآوری کا در ج ــی کل و ن ــرخ بره زای ن
و نــرخ بره زایــی 21 و نــرخ زادآوری 21 در جــدول 5 
ــرخ زادآوری  ــی کل و ن ــرخ بره زای ــده اند. ن آورده ش
کل تحــت تأثیــر نــوع تیمــار، گلــه و شــکم زایــش 
ــره  ــداد ب ــه تع ــد ک ــت )P <0/05( هرچن ــرار نگرف ق
 F ــار ــر از تیم ــش ت ــار FE بی ــده در تیم ــد ش متول
ــرخ  ــی و ن ــره زای ــرخ ب ــت ن ــدول 4(. تابعی ــود )ج ب
زادآوری از وزن میــش در زمــان جفــت گیــری 
ــت  ــره وضی ــز نم ــه ج ــود )P <0/05(. ب ــی دار نب معن
بدنــی 2 کــه تنهــا یــک میــش در ایــن گــروه قــرار 
ــازی  ــس از رهاس ــت 34 روزه پ ــت و در فرص داش
ــای  ــن میش ه ــد، بی ــتن نش ــه آبس ــا در گل قوچ ه
ــی از نظــر  گرو ه هــای مختلــف نمــرات وضعیــت بدن
ــی  ــاف معن ــرخ زادآوری کل اخت ــی و ن ــرخ بره زای ن
دار )P <0/05( وجــود نداشــت )جــدول 4(. در مــورد 
 ) P> 0 /01( ــی دار ــار معن ــر تیم ــی 21 اث ــرخ بره زای ن

ــود )جــدول5(. ب

ــوزا  ــا درصــد میش هــای دوقل ــی ی ــو زای ــرخ دوقل ن

≤

جدول 3. میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد نرخ آبستنی کل و نرخ آبستنی 21 روزه در میش ها برای سطوح مختلف اثرات ثابت

ــه ترتیــب 25 و 15  در گلــه عشــایری و روســتایی ب
ــر 23 و  ــب براب ــه ترتی ــار FE و F ب ــد و در تیم درص
ــای  ــی در میش ه ــرخ دوقلوزای ــود. ن ــد ب 16 درص
شــکم اول زایــش 25 درصــد و در میش هــای شــکم 

ــود. ــر 19 درصــد ب ــر براب زایــش دوم و باالت

عــدم تأثیــر معنــی دار اســتفاده از مکمــل ویتامیــن 
ــداد  ــر تع ــلنیوم ب ــا س ــراه ب ــی و هم ــه تنهای ای ب
بــره متولــد شــده توســط محققیــن دیگــر گــزارش 
 Segerson 2002؛ ،Klewiec و Gabryszuk( شــده اســت
ــن  ــر از محققی ــا برخــی دیگ ــکاران، 1986(. ام و هم
ــا  ــن مکمل ه ــتفاده از ای ــه اس ــد ک ــزارش داده ان گ
ــی دار  ــر معن ــده اث ــد ش ــره متول ــداد  ب ــر تع ب
Koyun- 2007؛ ،Yerlikaya و Koyuncu ــت  ــته اس )داش

ــا  ــر ب ــق حاض ــج تحقی ــکاران، 2006(. نتای cu و هم

نتایــج مطالعــه ای کــه اســتفاده از مکمــل خوراکــی 
ویتامیــن ای بــه تنهایــی و همــراه بــا ســلنیوم را در 
Sha--El )جیــره فاشــینگ میش هــای بلــدی مصــر 

hat و Monem Abdel، 2011( مــورد بررســی قــرار داد 

ــن  ــن ویتامی ــن محققی ــی دارد. ای ــی نزدیک همخوان
ــر  ــرم ب ــی گ ــطح E1( 25( و 50 )E2( میل ای در دو س
کیلوگــرم جیــره بــا و بــدون ســلنیوم را بــر عملکرد 
ــرار داده  ــه ق ــورد مقایس ــا م ــی میش ه ــد مثل تولی
ــن  ــر میانگی ــا از نظ ــه تیماره ــد ک ــزارش دادن و گ
ــه ازای هــر رأس میــش  تعــداد بــره متولــد شــده ب
اختــاف معنــی داری بــا یکدیگــر نداشــتند هرچنــد 
 E1 + و ســلنیوم E2 + کــه تیمارهــای ســلنیوم
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ــر  ــت باالت ــن صف ــر ای ــایرین از نظ ــه س ــبت ب نس
ــن ای  ــاوی ویتامی ــای ح ــن تیماره ــد همچنی بودن
ــه تیمــار ســلنیوم دارای میانگیــن تعــداد  نســبت ب
بــره متولــد شــده بــه ازای هــر رأس میــش باالتــری 
ــی دار  ــاری معن ــر آم ــات از نظ ــا اختاف ــد ام بودن
ــش  ــداد می ــه تع ــد ک ــان نمودن ــان بی ــود. ایش نب
 E1 + و ســلنیوم E2 + دوقلــو زا درتیمارهــای ســلنیوم
بیشــتر از ســایرین و در تیمارهــای ســلنیوم و شــاهد 
کمتــر از ســایرین بــود امــا در اینجــا نیــز اختافــات 

ــود. ــی دار نب ــاری معن ــر آم از نظ

زادآوری  نــرخ  و  بره زایــی  نــرخ  کــه  هرچنــد 
کل بیــن میش هــای گروه هــای مختلــف نمــره 
ــش  ــا افزای ــا ب ــود ام ــی دار نب ــی معن ــت بدن وضعی
ــروه  ــان داد. در گ ــود نش ــی بهب ــت بدن ــره وضعی نم
نمــره وضعیــت بدنــی 2 تنهــا یــک میــش بــود کــه 
ــذف  ــاری ح ــه آم ــد و در تجزی ــتن نش ــم آبس آن ه

ــج، وطن خــواه و همــکاران  ــا ای نتای ــق ب شــد. مطاب
)1388( گــزارش نمــود کــه میانگیــن حداقــل 
مربعــات تعــداد بــره متولــد شــده بــا نمــره وضعیت 
ــره  ــود نم ــا بهب ــوده و ب ــط ب ــش مرتب ــی می بدن
وضعیــت بدنــی افزایــش نشــان داده اســت. ایشــان 
باالتریــن تعــداد بــره متولــد شــده را در میش هــای 
گــروه نمــره وضعیــت بدنــی 3/5 مشــاهده نمودنــد 
و گــزارش دادنــد کــه بیــن گروه هــای دارای نمــرات 
3، 3/5 و 4 اختــاف معنــی دار وجود نداشــته اســت.

ــای دارای  ــاهدات در میش ه ــداد مش ــودن تع ــم ب ک
ــاال  ــی آن ب ــی 2/5 و 4/5 و در پ ــت بدن ــره وضعی نم
بــودن خطــای اســتاندارد میانگیــن صفــات در 
ــا وجــود  ــن دو گــروه، باعــث شــده اســت کــه ب ای
ــرد میش هــای دارای  ــن عملک ــاد بی ــاف زی اخت
ــا میش هــای دارای  ــی 3 و 3/5 ب نمــره وضعیــت بدن
نمــره وضعیــت بدنــی 2/5 و 4/5، از نظــر نــرخ 

جدول 4. میانگین و خطای استاندارد نرخ بره زایی  و نرخ زادآوری کل در سطوح مختلف اثرات ثابت

ــود. ــاهده نش ــی دار مش ــاف معن ــی کل، اخت بره زای

ــی داری  ــاط معن ــز ارتب ــر نی ــن دیگ ــی محققی برخ
ــت  ــره وضعی ــده و نم ــد ش ــره متول ــداد ب ــن تع بی
بدنــی میــش در هنــگام جفت گیــری مشــاهده  
ــن در  ــکاران، 1991(. همچنی ــد )Torre و هم نکرده ان
ــاف  ــورا14، اخت ــژاد مالپ ــای ن ــق روی میش ه تحقی
ــا  ــی 3 ت ــت بدن ــره وضعی ــای دارای نم ــن میش ه بی
3/5 و 2/5 و 4، از نظــر تعــداد بــره متولــد شــده در 
هــر زایــش، غیــر معنــی دار گــزارش شــد هرچنــد 
ــای دارای  ــده در میش ه ــد ش ــره متول ــداد ب ــه تع ک
Seji-( 3 تــا 3/5 باالتــر بــود  نمــرات وضعیــت بدنــی
ــر  ــات دیگ ــج تحقیق ــکاران، 2010(. در نتای an و هم

آمــده اســت کــه بــا افزایــش نمــره وضعیــت بدنــی 
ــر  ــده در ه ــد ش ــره متول ــداد ب ــا 4، تع ــه 3/5 ت ب
ــش  ــا افزای ــپس ب ــد و س ــش می یاب ــش افزای زای
ــرد  ــر از 4، عملک ــه باالت ــی ب ــت بدن ــره وضعی نم
ــد شــده کاهــش  ــره متول میش هــا از نظــر تعــداد ب

ــکاران، 2001(. ــد )Atti و هم ــان می ده نش

نتیجه گیری

ای در جیــره فاشــینگ  ویتامیــن  از  اســتفاده 
ســامانه  دو  در  بختیــاری  لــری  میش هــای 
ــرخ  ــت ن ــایری نتوانس ــتایی و عش ــی روس پرورش
ــرخ زادآوری کل  ــا ن ــی و ی ــرخ بره زای ــتنی، ن آبس

ــه 21 روز  ــا در فاصل ــد ام ــرار ده ــر ق ــت تأثی را تح
ــه، درصــد بیشــتری از  ــدازی در گل از شــروع قوچ ان
ــتن  ــن ای، آبس ــا ویتامی ــده ب ــه ش ــای تغذی میش ه
شــده و تــداوم آبســتنی تــا زایــش را داشــتند. ایــن 
ــی در 21 روز  ــرخ بره زای ــش ن ــث افزای ــوع باع موض
ــردد.  ــا می گ ــروه از میش ه ــن گ ــا در ای اول زایش ه
بنابرایــن زمانــی کــه آبســتن شــدن تعــداد 
ــد  ــاه م ــان کوت ــدت زم ــا در م ــری از میش ه بیش ت

جدول 5. میانگین و خطای استاندارد نرخ بره زایی 21 و ترخ زادآوری 21 در سطوح مختلف اثرات ثابت

ــه  ــی ک ــال در گله های ــوان مث ــه عن ــد، ب ــر باش نظ
ــر  ــد نظ ــوب و م ــال مطل ــش در دو س ــار زای ــه ب س
ــت  ــل جف ــن ای در فص ــتفاده از ویتامی ــد، اس باش

ــد. ــری باش ــک مؤث ــد کم ــری می توان گی
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مــروری بــر بخشــی از فعالیــت هــای آموزشــی اتحادیــه گاوداران و دامداران 
صنعتــی خراســان رضــوی در بهمن مــاه 96

-  عقــد تفاهــم نامــه آموزشــی بــا مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان رضــوی بــه منظــور ارتقــا کیفــی کاس هــا و 
کارگاه هــای آموزشــی و صــدور گواهینامــه جهــت کارآمــوزان بــا امضــا اتحادیــه و مرکــز مذکــور

- عقــد تفاهــم نامــه آموزشــی بــا اداره کل فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی بــه منظــور ارتقــا کیفــی کاس هــا و کارگاه هــای آموزشــی و تقویــت 
بخــش عملــی ایــن دوره هــا و همچنیــن صــدور گواهینامــه جهــت کارآمــوزان بــا امضــا اتحادیــه و ســازمان مذکــور

ــا حضــور جنــاب  آقــای  ــه مــدت چهــار هفتــه آموزشــی و اخــذ آزمــون ب - برگــزاری کارگاه تلقیــح مصنوعــی ویــژه کاشناســان و عاقمنــدان ب
ــژاد دام کشــور دکتــر چراغــی : مســئول آمــوزش مرکــز اصــاح ن

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه
تشــکیل مجمــع عمومــی عــادی و فــوق العــاده اتحادیــه مورخــه 17/10/1396 بــا حضــور  نماینــده  محتــرم ســازمان تعــاون روســتایی خراســان رضــوی 

جنــاب آقــای تشــکری و  نماینــدگان اعضــای محتــرم اتحادیــه در محــل اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتــی خراســان رضــوی برگــزار گردیــد.
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 جواب جدول تخصصی شماره 50

1. Abomasum
2. Movement
3. corn flour 
4. a. FCM
4. b. Heel  
5. a. DDM
5. b. Byre 
6. Dried milk
7. sex drive 
8.feed tank
9.metritis

10.Animal fat
11. a.DFD
11. b.Hay
12. a.UE
12. b.BMR
12. c.CP
13.ovary
14.fish oil
15.additives 
16.dairy
17. a.LD

17. b.CFA
17. c.IH
18. a.APF
18. b.CMT
19. a.Neat
19. b.feed 
20.Bacterium
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