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اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

فهرست مطالب

= )Pدر گاوهــای شــکم اول نســبت بــه گاوهــای

چــرب آزاد بــه دلیــل پوشــاندن ذرات خوراکــی

آزمایشــی :ایــن آزمایــش در مزرعــه آموزشــی

= )Pو مــاده خشــک مصرفــی ( )P= 0/06در گاوهــای

باکتریایــی در غلظــت بــاالی اســیدهای چــرب مــی

اصفهــان انجــام شــد و کلیــه آزمایشــها در

شــکم دوم بیشــتر بــود امــا نــرخ خــوردن (0/01
شــکم دوم نســبت بــه گاوهــای شــکم اول بیشــتر

بــود .جیــره هــای آزمایشــی تأثیــری بــر شــاخص
انتخــاب نداشــتند .گاوهــای شــکم اول وعــده هــای

نشــخواری و کل زمــان نشــخوار طوالنی تــری
نســبت بــه گاوهــای شــکم دوم داشــتند .نتایــج

نشــان داد کــه فــرآوری دانــه ســویا و جایگزینــی
آن بــا کنجالــه ســویا تأثیــری بــر تولیــد شــیر،

مــاده خشــک مصرفــی ،الگــوی مصــرف خــوراک و
فعالیــت جویــدن نداشــت.

واژه هــای کلیــدی :دانــه ســویا ،اکســترود کــردن،
برشــته کــردن ،کنجالــه ســویا ،رفتــار تغذیــه ای

مقدمه
بــرای دســتیابی بــه تولیــد شــیر مطلــوب در
گاوهــای شــیرده ،تأمیــن نیازهــای مــواد مغــذی از
جملــه مقادیــر زیــادی کنســانتره غنــی از انــرژی و
پروتئیــن ضــروری میباشــد زیــرا گاوهــای شــیری

Soybean seeds

پــر تولیــد نیازمنــد مقادیــر بیشــتری پروتئیــن

عبــوری از شــکمبه هســتند و ایــن در حالــی اســت

کــه دانــه ســویای حــرارت دیــده بــه دلیــل داشــتن

مقادیــر بیشــتر پروتئیــن عبــوری از شــکمبه و
انــرژی در جیــره گاوهــای شــیری توصیــه شــده
اســت (بویــزن و همــکاران .)2000،بــا ایــن حــال،

برخــی پژوهشــگران (آنکســتاد و همــکاران1987 ،
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ایمــا نــه صدرارحامــی ،1غالمرضــا قربــا نــی  ،*2شــهریارکارگر،3علی
صادقــی ســفید مزگــی ،4نیمــا نــادری 1
1دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد 2،اســتاد  4 ،اســتادیار گــروه علــوم دامــی ،
دانشــکده کشــاورزی  ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،
 3استادیار گروه علوم دامی  ،دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه شیراز

چکیده
اثــر خورانــدن دانــه ســویای برشــته یــا اکســترود شــده و مخلــوط یکســان آنهــا بــه جــای کنجالــه ســویا بــر مصــرف خــوراک،

 13/88درصــد (براســاس مــاده خشــک) کنجالــه ســویا؛ جیــره شــماره دو جیــره حــاوی  15/22درصــد ســویای برشــته شــده؛ جیــره

 4×4در چهــار دوره  21روزه مــورد ارزیابــی قرارگرفــت .جیــره هــای آزمایشــی عبــارت بودنــد از :جیــره شــماره یــک جیــره حــاوی

شــماره ســه جیــره حــاوی  15/55درصــد ســویای اکســترود شــده؛ و جیــره شــماره چهــار مخلــوط یکســان ( 7/69درصــد) 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= 0/06و کل زمــان خــوردن (0/06

برشــته شــده را در جیــره ی نشــخوارکنندگان
رایــج تــر دانســته انــد .در پژوهشــی توســط

چوینــارد و همــکاران ( ،)1997فــرآوری دانــه ســویا
و حرارت دهــی آن ،بــا بهبــود تــوازن مــواد مغــذی

بــرای گاوهــای شــیری و افزایــش کیفیــت دانــه

ســویا همــراه بــوده اســت ،امــا مطالعــات نشــان
می دهــد کــه مصــرف مکملهــای غذایــی کــه حاوی
اســیدهای چــرب غیراشــباع هســتند ماننــد روغــن

ســویا ،اثــر منفــی بــر جمعیــت میکروارگانیســمهای
شــکمبه ای دارد زیــرا عملکــرد باکتری هــای

همــکاران (  ) 2004دریافتنــد کــه بــا برشــته کــردن
دانــه ســویا ،روغــن آن در شــکمبه آزاد شــد .محمــد

و همــکاران (  ) 1988نشــان دادنــد کــه اکســترود
کــردن دانــه ســویا ،بــه دلیــل پــاره کــردن و از هــم
گســیختن میســل چربــی باعــث خــروج روغــن

دانــه در محیــط شــکمبه شــده کــه نتیجــه آن بــر
هــم خــوردن شــرایط شــکمبه میباشــد .محققیــن
آزمایــش اخیــر همچنیــن گــزارش کردنــد کــه

اکســترود کــردن دانــه ســویا ،بــا هــدف حــذف

هزینــه هــای روغــن کشــی و نیــز حــذف اضافــه

کــردن چربــی بــه جیــره نشــخوارکنندگان میتوانــد

جایگزیــن کنجالــه ســویا و روغــن در جیــره
گاوهــای شــیری شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
دانــه ســویای فــرآوری شــده بــا آزاد کــردن چربــی
در محیــط شــکمبه میتوانــد بــر ســامت شــکمبه

اثــر بگــذارد (گرینــاری و همــکاران .) 1998 ،در ایــن
راســتا ،فعالیــت نشــخوار مــی توانــد بــه عنــوان

یــک فاکتــور کلیــدی جهــت تشــخیص ســامت

شــکمبه بــه دلیــل تحریــک ترشــح بــزاق در نظــر
گرفتــه شــود ،کــه در مطالعــه لئونــارد و بــاک
( ) 1988میانگیــن انــدازه ذرات معیــاری مناســب

بــرای مؤثــر بــودن فیبــر فیزیکــی لحــاظ گردیــده
اســت و بــا کاهــش فیبــر مؤثــر فیزیکــی جیــره،
زمــان نشــخوار و کل زمــان جویــدن کاهــش مــی

یابــد (ودفــورد و مورفــی.)1988 ،

هلشــتاین شــکم اول (میانگیــن روزهــای شــیردهی
 )20± 96و چهــار رأس گاو شــکم دوم (میانگیــن

روزهــای شــیردهی ( 113 14±در قالــب طــرح مربــع

التیــن  4×4بــا  4دوره  21روزه اســتفاده شــد .مــدت

 14روز اول جهــت عــادت دهــی بــه جیــره غذایــی و

 7روز آخــر بــه نمونــه گیــری اختصــاص داده شــد.

تیمارهــای آزمایشــی عبــارت بــود از )1 :جیــره

حــاوی  13/55درصــد براســاس مــاده خشــک
کنجالــه ســویا؛  )2جیــره حــاوی  15/22درصــد

براســاس مــاده خشــک دانــه ســویای برشــته
شــده؛  )3جیــره حــاوی  15/55درصــد براســاس

مــاده خشــک دانــه ســویای اکســترود شــده؛ و
 )4جیــره حــاوی  7/69درصــد براســاس مــاده

خشــک دانــه ســویای برشــته شــده و  7/69درصــد

براســاس مــاده خشــک دانــه ســویای اکســترود
شــده (ترکیــب برابــر ســویای برشــته و اکســترود

شــده( (جــدول  .)1جیــره نویســی بــر اســاس
سیســتم کربوهیــدرات و پروتئیــن خالــص کرنــل

انجــام شــد (فوکــس و همــکاران .) 2000 ،بــه منظــور
مســاوی نمــودن انــرژی جیــره هــا ،از روغــن پالــم
در ســطوح مختلــف اســتفاده شــد .نســبت علوفــه

بــه کنســانتره بیــن تمــام تیمارهــا ثابــت و  40بــه
 60در نظــر گرفتــه شــد .گاوهــا دسترســی آزاد بــه
آب مصرفــی داشــتند و تغذیــه آنهــا بــه صــورت

انفــرادی توســط جیــره کامــل مخلــوط و در حــد

از آنجایــی کــه تأثیــر اســتفاده از منابــع مختلــف

اشــتها ،دو بــار در روز در ســاعات  09:00و 13:00

جویــدن گاوهــای شــیری در پژوهــش هــای پیشــین

وعــده صبــح و  60درصــد باقیمانــده در وعــده عصــر

پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر جایگزینــی کامــل

شــد .بســتر گاوهــا پوشــیده از خــاک اره و تراشــه

یــا اکســترود شــده بــه جــای کنجالــه ســویا بــر

بــرداری از جیــره کامــل مخلــوط در هــر دوره ،و

خــوراک و رفتــار جویــدن و عملکــرد تولیــدی

دوره انجــام میگرفــت .کنجالــه ســویا به صــورت

ســویای فــرآوری شــده بــر الگــوی مصــرف و رفتــار

انجــام شــد .مقــدار  40درصــد خــوراک مصرفــی در

مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت ،هــدف اصلــی

وزن ،و در ســطل مخصــوص بــه خــود ریختــه مــی

دانــه ســویای فــرآوری شــده بــه صــورت برشــته

چــوب بــود کــه روزانــه تعویــض مــی شــدند .نمونــه

الیــاف مؤثــر فیزیکــی جیــره هــا ،الگــوی مصــرف

نمونــه پــس آخــور از هــر گاو در  7روز پایانــی هــر

گاوهــای شــیرده بــود.

کامــل و دســت نخــورده بــا کنســانتره ترکیــب شــد.

ســلوالیتیک ،متانوژنهــا و پروتوزوآهــا بــا غلظــت

مواد و روش كار

کــه ایــن فعالیــت ضــد میکروبــی اســیدهای

الــف) دامهــا ،طــرح آزمایــش و جیره هــای

بــاالی اســیدهای چــرب در شــکمبه مهــار شــده

گرفــت .در ایــن آزمایــش از تعــداد  4رأس گاو

دانــه ســویای برشــته شــده بــا اســتفاده از شــرکت
دان رســت آســیا و دســتگاه تفــت ســویا تهیــه

5
G A V D A R A N

4

اول و چهــار رأس گاو شــکم دوم ،بــه ترتیــب بــا میانگیــن روزهــای شــیردهی  96 ± 20و  113 ± 114در قالــب طــرح مربــع التیــن
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تولیــد شــیر و ترکیبــات آن ،الگــوی خــوردن و رفتــار جویــدن گاوهــای شــیرده هلشــتاین بــا اســتفاده از چهــار رأس گاو شــکم

دیگــر (فالــدت و ســاتر ) 1991 ،اســتفاده از ســویای

باشــد (الیــوت و همــکاران .) 1997 ،مــک نیــون و

آزمایشــگاه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان انجــام
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اثرتغذیــه دانــه ســویای فــرآوری شــده بــه جــای کنجالــه
ســویابرعملکرد،الیاف مؤثرفیزیکــی جیره،خــوراک مصرفــی
ورفتارجویــدن گاوهــای هلشــتاین دراواســط دوره شــیردهی

) مصــرف دانــه ســویای اکســترود شــده ،و برخــی

بــا چربــی و یــا ممانعــت رشــد برخــی گونــه هــای

پژوهشــی لــورک ،متعلــق بــه دانشــگاه صنعتــی

گردیــد کــه دمــا بــر اســاس دمــای خروجــی 145

در  8تکــرار تعییــن شــدند .میــزان کربوهیــدرات

چ) اندازه گیــری شــاخص انتخــاب :شــاخص

(مجمــوع زمــان خــوردن و نشــخوار) در روز 19

به دســت آمــد .طــول هــر وعــده غذایــی از تقســیم

بــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاری ( SASنســخه

بــه  450تــا  480درجــه ســانتیگراد و مــدت زمــان

خــام ،الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی ،عصــاره

خــوراک بــه مصــرف خــوراک مــورد انتظــار بــرای

بهصــورت پیوســته در 24ســاعت در هــر دوره و هــر

وعده هــای غذایــی محاســبه شــد .نــرخ خــوردن

اثــر شــکم زایــش به عنــوان اثــر مربــع و گاوهــای

درجــه ســانتیگراد تنظیــم شــد و دمــای دســتگاه
اعمــال حــرارت بــه  50ثانیــه مــی رســید و ســپس

دانــه هــای جــو ،ذرت و ســویای برشــته شــده
بــا اســتفاده از آســیاب چکشــی (مــدل جــی ای
ان  ، 5543 1ایــران) کــه دارای تــوری بــا انــدازه

منافــذ  3میلیمتــر بــود ،آســیاب و ســپس اجــزای
جیــره در یــک مخلــوط کــن عمــودی (شــرکت

فــن آوران کشــاورزی آریــا ،ایــران) بــه مــدت 10
دقیقــه مخلــوط شــدند تــا یــک کنســانتره کامــل
مخلــوط ســاخته شــود .دانــه ســویای اکســترود

شــده مرطــوب از شــرکت کوهپایــه تهیــه شــد،
کــه فــرآوری دانــه ســویا در دمــای  150درجــه

اتــری و خاکســتر محاســبه گردیــد.

ذرات باقیمانــده روی هــر الــک غربــال پنســیلوانیا

محاســبه شــد (لئونــاردی و آرمنتتانــو.) 2003 ،

ج) اندازه گیــری توزیــع انــدازه ذرات جیره هــا

مصــرف خــوراک بــرای هــر الــک بــا ضــرب مــاده

جیــره کامــل مخلــوط از الک هــای جداکننــده

باقیمانــده روی آن الــک بــه دســت آمــد.

 8 ،19و  1/18میلــی متــر و یــک صفحــه زیریــن بــود

ح) انــدازه گیــری رفتــار جویــدن :اندازهگیــری

و پســمانده ها :بــرای اندازه گیــری انــدازه ذرات
پنســیلوانیا کــه شــامل ســه الــک بــا اندازه هــای

اســتفاده شــد (جــدول .)2

خشــک مصرفــی در درصــد مــاده خشــک ذرات

رفتــار خــوردن ،نشــخوار و فعالیت هــای جویــدن

4

Sorting index-

جدول-1اجزاءوترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی براساس ماده خشک.

 5دقیقــه یــک بــار انجــام گرفــت و در ضمــن در
فواصــل شیردوشــی ایــن فعالیت هــا ثبــت نشــد

امــا در پایــان فواصــل شیردوشــی بــرای مــدت
زمانــی  24ســاعت تصحیــح گردیــد (موگــروا و
همــکاران .) 1973 ،تعــداد وعده هــای غذایــی
بــا شــمارش تعــداد مراجعه هــای حیــوان بــه
آخــور و تعــداد وعده هــای نشــخوار بــا شــمارش

تعــداد دفعــات نشــخوار مربــوط بــه هــر حیــوان
جدول  -2خصوصیاتفیزیکیجیره هایآزمایشی.

از تقســیم مــاده خشــک مصرفــی بــر مــدت زمــان

خــوردن (دقیقــه بــر روز) و انــدازه وعــده غذایــی
از تقســیم مــاده خشــک مصرفــی بــر تعــداد

وعده هــای غذایــی بهدســت آمــد.

خ) تجزیــه آمــاری داده هــا :داده هــای مربــوط

بــه تولیــد شــیر و ترکیبــات آن ،مصــرف خــوراک،
الگــوی خــوردن ،شــاخص انتخــاب و رفتــار جویــدن

یــک بــار زایــش در یــک مربــع و گاوهــای دو بــار
زایــش در مربــع دوم قــرار گرفتنــد .اثــرات دوره و

تیمــار به عنــوان اثــرات ثابــت و اثــر گاو داخــل

مربــع به عنــوان اثــر تصادفــی در نظــر گرفتــه
شــد .مــدل آمــاری طــرح عبــارت بــود از:

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

کــه در آن  ،)Yijk(mمتغیــر وابســته؛  ،μمیانگیــن

جامعــه؛  ،β(τ)jmاثــر گاو داخــل مربــع؛ ، ρ(τ)jm

اثــر تصادفــی دوره داخــل مربــع؛  ،)α(kاثــر ثابــت
تیمــار و  εij(k)mعوامــل باقیمانــده اســت  .در آنالیــز

ســانتیگراد و مــدت زمــان اعمــال حــرارت  15تــا

داده هــای مربــوط بــه انــدازه ذرات شــامل عامــل

اتمســفر و در انتهــای خروجــی آن بــه  6اتمســفر

بــه تیمارهــا اثــر دوره به عنــوان اثــر تصادفــی و

 20ثانیــه بــود و فشــار در ابتــدای دســتگاه بــه 2

مؤثــر فیزیکــی  6و فیبــر مؤثــر فیزیکــی  7مربــوط

میرســید.

اثــر تیمــار به عنــوان اثــر ثابــت در نظــر گرفتــه

ب) تولیــد شــیر و ترکیبــات آن :گاوهــا ســه بــار در

روز در ســاعات 09:00 ، 01:00و  17:00دوشــیده مــی

شــدند .در هفتــه انتهایــی هــر دوره رکــورد تولیــد

شــیر هــر گاو ثبــت می شــد و نمونه هــای شــیر

شــد .اثــرات عوامــل مذکــور در مــدل در ســطح
احتمــال کمتــر یــا مســاوی  0/05معنــی دار و تمایــل
بــه معنــی داری در ســطح احتمــال 0/05- 0/10بحــث
شــد.
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شــیر مــورد تجزیــه قــرار مــی گرفتنــد.

الــف) توزیــع انــدازه ذرات تیمارهــای آزمایشــی:

الکتریــک ،3دانمــارک) بــرای تعییــن ترکیبــات
پ) نمونه گیــری از خــوراک و مدفــوع و تجزیــه

آزمایشــگاهی :به منظــور تعییــن مــاده خشــک
مصرفــی و ترکیــب شــیمیایی جیــره مقــدار خــوراک
عرضــه شــده و باقیمانــده آن در هفــت روز پایانــی

هــر دوره و پیــش از وعــده خوراک دهــی صبــح

بــرای هــر گاو جمــع آوری ،و نمونه هــا تــا انجــام
تجزیــه آزمایشــگاهی در فریــزر  -20درجــه ســانتی

 60درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  48ســاعت قــرار
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گرفتنــد و نمونــه هــای خشــک شــده توســط
آســیاب بــا قطــر منافــذ  1میلیمتــر آســیاب شــدند

 .ســپس مــاده خشــک و ترکیــب شــیمیایی آنهــا
شــامل پروتئیــن خــام ،الیــاف نامحلــول در شــوینده

خنثــی ،عصــاره اتــری و مــاده آلــی همــه نمونه هــا

 2نشــان داده شــده اســت .درصــد ذرات باقیمانــده

بــر روی الــک  1/18میلیمتــر در تیمــار کنجاله ســویا
و دانــه ســویای اکســترود شــده بیشــتر از ســایر
تیمارهــا بــود ( )P= 0/04کــه باعــث شــد درصــد
فیبــر مؤثــر فیزیکــی ســه الــک ( )P= 0/03نیــز در

ایــن تیمارهــا بیشــتر باشــد .از آنجایــی کــه در
ایــن آزمایــش دانــه ســویای برشــته شــده آســیاب

شــد و در اختیــار گاوهــا قــرار گرفــت درصــد ذرات
باقیمانــده بــر روی ســینی در ایــن تیمــار و تیمــار

7

بیشــتر از ســایر تیمارهــا بــود ( .)P= 0/03لئونــارد
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جیــره هــا و باقیمانــده خــوراک در آون بــا دمــای

توزیــع انــدازه ذرات تیمارهــای آزمایشــی در جــدول
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اخــذ شــده بــا دســتگاه میلکواســکن( 2فــاس

نتايج و بحث

گــراد نگهــداری شــدند .پــس از یــخ گشــایی،

6

غیرالیافــی نیــز بــا تفریــق حاصــل جمــع پروتئیــن

انتخــاب  4به صــورت نســبت مصــرف واقعــی

هــر دوره ثبــت شــد .اندازه گیــری ایــن فعالیــت

کــردن زمــان خــوردن (دقیقــه بــر روز) بــر تعــداد

ویرایــش شــده  )9/1و رویــه مختلــط  5تجزیــه شــد.

مخلــوط دانــه ســویای برشــته و اکســترود شــده

و بــاک ( )1988بیــان کردنــد کــه میانگیــن انــدازه
ذرات معیــاری مناســب بــرای مؤثــر بــودن فیبــر

فیزیکــی میباشــد ،حتــی در زمانیکــه جیره هــا

1

GEN-

5

Proc Mixed-

2

Milko Scan-

6

PeF-

3

Foss Electric-

7

PeNDF-

جدول3اثرجیره هایآزمایشیبرتولیدشیروترکیباتآن،مصرفمادهخشک،مصرفذراتباقیماندهبررروی هرالکوشاخصانتخاب.
جدول  -5اثر جیره های آزمایشی بر فعالیت جویدن.

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

دارای میانگیــن یکســانی از نظــر انــدازه ذرات ،امــا

بــه دلیــل کیفیــت پاییــن علوفــه یونجــه در ایــران

ب( مصــرف مــواد مغــذی :مصــرف مــاده خشــک

در پژوهشــی توســط امانلــو و همــکاران ( ) 2011

توزیــع متفاوتــی باشــند.

( )P =0/06کــه احتمــاال نیــاز بیشــتر بــه مصــرف

خــوراک بــه دلیــل افزایــش تولیــد شــیر بــود
زیــرا تولیــد شــیر در گاوهــای شــکم دوم بیشــتر از
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مصــرف مــاده خشــک بیــن تیمارهــای ســویای

گاوهــای شــکم اول بــود (.)P =0/01

کیفیــت پاییــن علوفــه یونجــه در ایــران باشــد زیــرا

ســویا (تیمــار شــاهد) و نیــز دانــه ســویای خــام

پ) تولیــد شــیر و درصــد چربــی و پروتئیــن آن:

هیــچ تفــاوت معنــی داری در مصــرف مــاده خشــک

دادنــد کــه اســتفاده از ســویای برشــته شــده

(( ) P < 0/05جــدول )3کــه شــاید به دلیــل

در مطالعــه فتحــی نصــری و همــکاران ( ،) 2007

گاوهــا بایــن تیمارهــای حــاوی دانــه ســویای خــام

و دانــه ســویای برشــته شــده نبــود و نیــز نشــان

دادنــد کــه دانــه ســویای اکســترود شــده ،برشــته
شــده و کنجالــه ســویا تأثیــر معنــی داری بــر

مصــرف مــاده خشــک نداشــتند و تفــاوت در نتایــج
بــه دســت آمــاده در پژوهــش خــود بــا دیگــران را

فــرآوری شــده (برشــته و اکســترود شــده) ،کنجالــه
تفاوتــی نداشــت .لیــو و همــکاران (  ) 2008نشــان
مــاده خشــک مصرفــی گاوهــای شــیرده را تغییــر

نــداد .همچنیــن رانــگ و همــکاران (  ) 2010گــزارش
کردنــد کــه اســتفاده از چربــی در جیــره از طریــق

دانــه ســویای حــرارت دیــده (برشــته و اکســترود
شــده) تأثیــری بــر مــاده خشــک مصرفــی نداشــت.

در ایــن پژوهــش مصــرف مــاده خشــک در گاوهــای

تولیــد شــیر و ترکیبــات آن تحــت تأثیــر تیمارهــای
آزمایشــی قــرار نگرفتنــد (( )P =0/05جــدول)3
زیــرا مصــرف مــاده خشــک بیــن تیمارهــا تفــاوت

معنــی داری نداشــت .عبــدی و همــکاران ( 2013

) اســتفاده از ســویای برشــته شــده در جیرهــی
گاوهــای شــیری را در بهبــود تولیــد شــیر و ترکیبات
آن مؤثــر ندانســتند .در مطالعــه امانلــو و همــکاران

(  ) 2011درصــد پروتئیــن شــیر بیــن تیمارهــا

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

تحــت تأثیــر تیمارهــای آزمایشــی قــرار نگرفــت

گــزارش کردنــد.

شــکم دوم زایــش تمایــل بــه افزایــش داشــت

8

9

G A V D A R A N

G A V D A R A N

(ســویای برشــته ،اکســترود شــده و کنجالــه نشــان داده شــده اســت کــه ترکیبــات موجــود در

( )P =0/05در نتیجــه کل زمــان جویــدن به صــورت

کــه درصــد چربــی شــیر در تیمارهــای حــاوی مصــرف خــوراک داشــته باشــند و یــا بــه عبارتــی

مصــرف چربــی از طریــق ســویای فــرآوری شــده،

ســویا( تفاوتــی نداشــت و ایــن در حالــی اســت خــوراک مــی تواننــد اثــر مثبــت یــا منفــی بــر

چربــی (ســویای برشــته و ســویای اکســترود شــده) مصــرف خــوراک را بــه شــکل مثبــت یــا منفــی

بیشــتر از کنجالــه ســویا بــود .ســایر پژوهشــگران تحریــک نماینــد (پروونــزا )1995 ،و براســاس
(پتیــت 2010 ،؛ رادیوجویــک و همــکاران ) 2011 ،ایــن تئــوری بــا افزایــش ســمیت یــک خــوراک از
تفاوتــی در درصــد چربــی و پروتئیــن شــیر بیــن انــدازه وعــده غذایــی کاســته شــده و بــه تعــداد

منابــع مختلــف ســویای حــرارت دیــده (برشــته و وعده هــای غذایــی اضافــه می شــود گاه در
اکســترود شــده) گــزارش نکردنــد.

نتیجــه آن خــوراک مصرفــی کاهــش می یابــد
کــه در پژوهــش حاضــر اســتفاده از چربــی در

ج) مصــرف ذرات باقیمانــده روی هــر الــک و جیــره از طریــق دانــه ســویای فــرآوری شــده ،اثــر
شــاخص انتخــاب :اثــر تیمارهــا بــر مصــرف ذرات معنــی داری بــر انــدازه وعــده غذایــی و تعــداد

باقیمانــده روی هــر الــک و فعالیــت انتخــاب در وعده هــای آن نداشــت .طــول خــوردن بــرای اثــر
جــدول  3آورده شــده اســت .اکثــر گاوهــا بــدون شــکم زایــش تمایــل بــه معنــی داری داشــت (=0/06
توجــه بــه نــوع جیــره ذرات درشــت را انتخــاب  .)Pاز آنجــا کــه مصــرف مــاده خشــک در گاوهــای
نمــی کننــد (ویوریــس و همــکاران .) 2007 ،در ایــن شــکم دوم نســبت بــه گاوهــای شــکم اول تمایــل

آزمایــش مصــرف ذرات بزرگتــر از  19میلیمتــر بیــن بــه افزایــش داشــت ( ،)P =0/06نــرخ خــوردن نیــز
تیمارهــا تمایــل بــه معنــی داری داشــت ( .)P =0/07در گاوهــای دو شــکم زا بیشــتر از تــک شــکم زا

مصــرف ذرات ریــز (ســینی) بیــن تیمارهــا تمایــل بــود ( .)P =0/01طــول وعده هــای نشــاخواری در
بــه معنــی داری داشــت و در تیمــار حــاوی دانــه گاوهــای شــکم اول بیشــتر از گاوهــای شــکم دوم

ســویای برشــته شــده و مخلــوط دانــه ســویای بــود ( )P =0/02زیــرا زمــان نشــخوار (دقیقــه در روز)
برشــته و اکســترود شــده بیشــتر از ســایر تیمارهــا در گاوهــای شــکم اول نســبت بــه گاوهــای شــکم

بــود ( )P =0/06کــه بــه دلیــل آســیاب شــدن دانــه دوم تمایــل بــه افزایــش داشــت (.)P =0/06
ســویای برشــته شــده بــا قطــر منافــذ  1میلیمتــر در

ایــن پژوهــش بــود .فعالیــت انتخــاب تحــت تأثیــر ح) فعالیــت جویــدن :فعالیــت خــوردن ،نشــخوار و
تیمارهــا قــرار نگرفــت (.)P =0/05

الگــوی جویــدن در جــدول  5آورده شــده اســت .در

مصــرف ذرات باقیمانــده بــرر روی هــر الــک و بوشــمن و همــکاران (  ) 2008انــدازه ذرات ،مــاده
شــاخص انتخــاب.
خشــک مصارفــی و دیــواره ســلولی علوفــه ی از
مصــرف خــوراک و نشــخوار در جــدول  4آورده
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روزانــه طبیعــی و الگــوی نشــخوار هســتند (دیویــاد

و مارلــن .) 2000 ،تنــوع زیــاد در زمــان خــوردن و
نشــخوار بیــن سیســتم های مختلــف خوراکدهــی
وجــود دارد ،کــه در ایــن پژوهــش الگــوی مصــرف
خــوراک شــامل طــول و تعــداد وعده هــای غذایــی

و نشــخواری در روز ،تحــت تاثیــر تیمارهــا قــرار

نگرفــت ( .) P < 0/05بــه عنــوان یــک تئــوری

همــکاران ( )2002گــزارش کردنــد کــه تغییــرات در
زمــان نشــخوار ممکــن اســت مرتبــط بــا تفــاوت در

شــده بــرای خــوردن اثــر می گذاشــتند .رفتــار

مصــرف خــوراک عمدتــا توســط عوامــل فیزیکــی
کــه ســهولت جویــدن و بلــع را متأثــر مــی کننــد

تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد (بوشــمن و همــکاران،
 .) 2008در ایــن پژوهــش بــا کاهــش فیبــر مؤثــر

فیزیکــی جیــره ،فعالیــت خــوردن و نشــخوار
تغییــری نکــرد و رفتــار خــوردن و زمــان نشــخوار

براســاس دقیقــه در روز در جیره هایــی کــه از
یــک ســطح علوفــه بــه کنســانتره برخــوردار بودنــد
تحــت تأثیــر تیمارهــای آزمایشــی قــرار نگرفــت

,performance on meal soybean for replacement as soybean processed feeding of Effect
lactating-mid of behavior chewing and ,intake feed ,diet of fiber effective physically
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ایــن کــه گاوهــای چنــد شــکم تمایــل بــه مصــرف
کــه ایــن دســته از گاوهــا ســرعت مصــرف خــوراک

باالتــری داشــته باشــند امــا بــه دلیــل ایــن کــه

نــرخ عبــور در گاوهــای چنــد شــکم نســبت

بــه یــک شــکم بیشــتر اســت از اینــرو انتظــار
آن میــرود کــه گاوهــای تــک شــکم بــا آرامــش

بیشــتری نســبت بــه گاوهــای چنــد شــکم خــوراک
مصــرف نماینــد و بــه واســطه آن طــول زمــان

نشــخوار طوالنی تــری هــم داشــته باشــند.

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

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش خورانــدن دانــه ســویای برشــته

و اکســترود شــده و یــا مخلــوط آنهــا تأثیــری بــر
تولیــد شــیر و ترکیبــات آن ،مــاده خشــک مصرفی،
الگــوی خــوردن و نشــخوار و نیــز فعالیــت جویــدن

نداشــت .افــزودن چربــی بــه جیــره از طریــق دانــه
ســویای فــرآوری شــده باعــث کاهــش مصــرف

مــاده خشــک نشــد .ایــن امــر میتوانــد دال بــر

کافــی بــودن الیــاف علوفهــای جیره هــا باشــد کــه

مانــع از اثــر احتمالــی منفــی تغذیــه دانــه ســویای
فــرآوری شــده بــر ســامت شــکمبه شــده اســت.

تشکر و قدرداني

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

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

شــده اســت .گاوهــای شــیری دارای الگــوی خوردن

فاکتورهایــی بودنــد کــه در خــوردن و زمــان صــرف

بــر عهــده گرفتنــد کمــال تشــکر را دارم.

بــه هضــم فیبــر آســیبی نــزده بــود .مــاکاوا و

ایــن آزمایــش فعالیــت خــوردن بــه ازای کیلوگــرم

جــدول  3اثــر جیره هــای آزمایشــی بــر تولیــد مــاده خشــک مصارفــی بیــن تیمارهــا تمایــل
شــیر و ترکیبــات آن ،مصــرف مــاده خشــک ،بــاه معنــی داری ( )P =0/06داشــت .در مطالعــه

چ( الگــوی مصــرف خــوراک و نشــخوار :الگــوی

دقیقــه در روز نیــز تحــت تأثیــر قــرار نگرفــت و

از شــرکت دان رســت آســیا و شــرکت کوهپایــه کــه بخشــی از هزینه هــای اجرایــی ایــن تحقیــق را

10

11

G A V D A R A N

G A V D A R A N

واژه هــاي کلیــدي :تــوازن منفــی انــرژي ،دوره

خشــکی ،دوره شــیردهی ،گاوشــیري.

مقدمه:

پســتان و همچنیــن تولیدمثــل دام دارد .تــداوم

ســومین آبســتنی و باالتــر 95/1 ،درصــد تولیــد

درآمــد حاصــل از تولیــد شــیر بــه ازاي هــر رأس گاو

در ســال مــی شــود .از طــرف دیگــر در دهــه هــاي
اخیــر بــه دلیــل توجــه بیــش از حــد بــه افزایــش

تولیــد شــیر در گاوهــاي شــیري و همچنیــن
انتخــاب ژنتیکــی دام هــاي پــر تولیــد ،مشــکالت

فراوانــی در ایــن دام هــا از جملــه ایجــاد تــوازن
منفــی انــرژي شــده اســت (.)11

مهــم در بوجــود آمــدن اثــرات ذکــر شــده باشــد.
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روزه نداشــت .امــا مقــدار تولیــد شــیر در شــیردهی بعــدي در گــروه  28روزه کمتــر از گــروه  56روزه بــود و ایــن مقــدار تمایــل بــه

G A V D A R A N

بــود( .)P = 0/05روز اولیــن ســرویس و روزهــاي بــاز در بیــن گــروه هــاي آزمایشــی تفــاوت معنــی داري نداشــت ( P = 0/37و = 0/66

 ،)Pاگرچــه در گاوهــاي در گــروه  28روزه نســبت بــه  58روزه کمتــر بــود .درصــد آبســتنی در نخســتین ســرویس و نیــز در مجمــوع

چهــار ســرویس در گــروه  28روزه نســبت بــه  58روزه 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.

بــه دســتکاري جیــره اي ممکــن اســت ،بازدهــی

تولیــد مثلــی باالتــري را در پــی داشــته باشــد

(11و)13

زایمــان بــا موبیلیــزه شــدن ،ذخایــر بــدن بــراي
نظــر مــی رســد کــه گاوهایــی کــه در یــک ســطح
فیزیولوژیکــی (یــک مقطــع از دوره شــیرواري) قــرار
دارنــد بــراي ذخایــر بدنــی در اوایــل دوره شــیردهی

هــدف مشــخصی دارنــد ،بــه ایــن صــورت کــه

توصیــه اســتاندارد بــراي دوره خشــکی شــامل

طــی  3هفتــه رخ مــی دهــد .یکــی از آنهــا زمانــی

دارنــد .امتیــاز وضعیــت بدنــی در زمــان “زایمــان و

 3تغییــر جیــره اي اســت کــه  2تغییــر جیــره اي
اســت کــه گاو وارد جایــگاه گاوهــاي پــا بــه مــاه

1

بــه از دســت دادن چربــی نســبت بــه گاوهــاي الغــر
از زمــان زایمــان بــه بعــد” ،بــا از دســت دادن

مــی شــود و دیگــري  3هفتــه پــس از آن اســت،

امتیــاز وضعیــت بدنــی در اوایــل دوره شــیردهی

تغییــرات جیــره اي بــا تغییــرات گــروه بنــدي و

تــوازن انــرژي و موفقیــت تولیدمثلــی بــه خوبــی

اســت بــا تغییــر محیــط شــکمبه گاوهــا را بــه
کاهــش مــاده خشــک مصرفــی و آغــاز تــوازن

منفــی انــرژي مســتعد ســازند ( )10بــا کوتــاه

خشــکی 2در گاوهــاي شــیري مــی تــوان بــا ایــن

همبســتگی باالیــی دارد .همچنیــن ارتبــاط بیــن
اثبــات شــده اســت .از طرفــی امتیــاز وضعیــت

بدنــی در زمــان جفــت گیــري و مــدت و شــدت

تــوازن منفــی انــرژي پــس از زایــش روي تولیدمثــل
اثــر دارد ( .)16 ،6بــا ایــن حــال تحقیقــات اخیــر

نشــان مــی دهــد کــه یــک دوره خشــکی  30تــا 40
روزه بــراي حداکثــر کــردن ســلول هــاي ترشــحی

وضعیــت بدنــی پــس از زایمــان بــراي گروهــی کــه
کــه  28روز دوره خشــکی داشــتند کــم تــر بــود.

در پژوهــش پزشــکی و همــکاران ( )15گاوهایــی بــا

 28روز دوره خشــکی ،امتیــاز وضعیــت بدنــی کــم

تــري پیــش از زایمــان از دســت دادنــد و امتیــاز
وضعیــت بدنــی بیشــتري در  150روز اول بدنــی

زیــاد و یــا کــم در زمــان زایمــان میــزان بــاروري

دوره بعــد را در گاوهــاي شــیري کاهــش مــی دهــد.
بــا تکیــه بــر ایــن پژوهــش و پژوهــش هاي پیشــین
کاهــش امتیــاز وضعیــت بدنــی بیــش از  1واحــد

پــس از زایمــان ،بــاروري را بــه طــور معنــی داري در
گاوهــاي شــیري کاهــش مــی دهــد (.)11،15

در پژوهــش پزشــکی و همــکاران ( )15غلظــت
انســولین بیــن گاوهایــی بــا دوره خشــکی مختلــف

تفاوتــی نداشــت .امــا میــزان غلظــت اســیدهاي
چــرب غیراســتریفه خــون پیــش از زایمــان بیــن

گاوهــاي یکبــار زایمــان کــرده در دوره خشــکی 35

روزه در مقایســه بــا دوره خشــکی  56روزه کاهــش
معنــی داري را نشــان داد ،درحالــی کــه در دوره پس
از زایمــان ،ایــن مقــدار بیــن گاوهــاي یــک بــار

زایمــان کــرده در دوره خشــکی  35روزه در مقایســه

بــا دوره خشــکی  56روزه کاهــش معنــی داري را
نشــان داد .بیــن گاوهــاي چندبــار زایمــان کــرده
در تیمارهــاي مختلــف تفاوتــی در ایــن فراســنجه

هــا مشــاهده نشــد .ایــن محقــق پاییــن بــودن
غلظــت اســیدهاي چــرب غیراســتریفه را بــه کمتــر
بــودن تنــش هــاي تغذیــه اي ،ثبــات بیشــتر فلــور

میکروبــی و تولیــد کمتــر شــیر در بیــن گاوهــاي

یکبــار زایمــان کــرده در تیمــار  35روزه در مقایســه
بــا  56روزه نســبت داد .راســتانی و همــکاران ()16

بــا مقایســه گاوهایــی بــا دوره خشــکی  60روزه در

مقایســه بــا  30روزه اختالفــی را در غلظــت NEFA

پیــش از زایمــان گــزارش نکردنــد و نیــز اختالفــی
را در ایــن فراســنجه هــا در بیــن گاوهایــی بــا طــول

هــاي مختلــف دوره خشــکی مشــاهده نکردنــد.

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ،بررســی اثــر
کوتــاه کــردن دوره خشــکی و تعــداد زایمــان و

تغییــر مکــرر جیــره مقابلــه کــرد و تــوازن منفــی

پســتان در گاو کافــی بــه نظــر مــی رســد و حــذف

دوره پیشــین منتقــل کــرد (یعنــی زمانــی کــه

بنابریــن مدیریــت ذخایــر بدنــی بــراي موفقیــت

ایمنــی و شــیردهی در گاوهــاي شــیري هلشــتاین

“اواخــر دوره آبســتنی ،زایمــان و اوایــل شــیردهی”،

مواد و روش ها

انــرژي در اوایــل شــیردهی را بــه اواخــر شــیردهی
گاوهــا در تــوازن مثبــت انــرژي قــرار دارنــد)

تــا بــه ایــن ترتیــب تــوازن منفــی انــرژي کمتــر

شــود .اگرچــه در ایــن حالــت ،تولیــد شــیر در دوره

بعــدي بــه دلیــل بازســازي کمتــر پســتان در زمــان
خشــکی کاهــش مــی یابــد ،کل تولیــد شــیر بــه

وســیله افزایــش در طــول دوره شــیردهی قبلــی ،تــا
حــدي جبــران مــی شــود  )15(.بــه دنبــال کاهــش
دوره خشــکی از  50-57روزه بــه  30-34روز ،طیفــی

از تغییــرات در تولیــد شــیر ،از  10درصــد کاهــش
1

Close up-

2

Far-off-

کلــی دوره خشــکی منطقــی نیســت (.)1

تولیدمثــل بســیار مهــم اســت .ذخایــر انــرژي در

طــول آنســتروس پــس از زایــش را تحــت تأثیــر
قــرار مــی دهــد .درکل ،امتیــاز وضعیــت بدنــی
پاییــن در هــر زمــان از اوایــل دوره شــیردهی بــا

تأخیــر فعالیــت تخمدانــی ،پالــس کــم هورمــون
لوتینیــزه کننــده  ،)(LHپاســخ فولیکولــی ،ضعــف

بــر هــم کنــش بیــن آنهــا بــر عملکــرد تولیدمثــل،

بــود

ایــن تحقیــق در شــرکت دامــداري تلیســه نمونــه،

واقــع در شــهریار انجــام شــد 80 .رأس گاو ســالم
هلشــتاین ( )40رأس شــکم دوم (بــا یــک زایمــان)
و  40رأس شــکم ســوم (بــا دو زایمــان یــا بیشــتر)

گونادوتروپیــن هــا و تــوان فولیکولــی مرتبــط اســت

کــه میانگیــن تولیــد شــیر در دوره  305روزه و
امتیــاز وضعیــت بدنــی تقریبــ ًا برابــری داشــتند،

راســتانی و همــکاران ( )16گــزارش کردنــد کــه

گــروه یعنــی بــا طــول دوره خشــکی  56یــا  28روزه

(.)17

3

Turn over-

انتخــاب شــدند .هــر گــروه از دام هــا بــه دو زیــر

تقســیم شــدند .بنابرایــن گــروه هــاي آزمایشــی

13
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معنــی داري داشــت ( .)P = 0/06تغییــرات امتیــاز وضعیــت بدنــی پــس از زایمــان در دوره خشــکی  28روزه کمتــر از گــروه  56روزه

گاو شــیري در زمــان زایمــان داشــته باشــد.

گاوهــاي چــاق تــر پــس از زایمــان ،تمایــل بیشــتري

کــردن دوره خشــکی بــه خصــوص حــذف دوره اول

گاوهــاي داراي طــول دوره خشــکی 28روزه از نظــر مقــدار و ترکیــب شــیر و ســلول هــاي پیکــري تفــاوت معنــی داري بــا گــروه 56

دلیــل بهبــود تــوازن منفــی انــرژي ممکــن اســت

تیمارهــاي آزمایشــی تفــاوت معنــی داري نداشــت،

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96
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خشــکی گاوهــاي شــیري یکــی دیگــر از عوامــل

 -3استادیار گروه علوم دامی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

یــا بیشــتر بــود .صفــات مــورد ارزیابــی شــامل بررســی عملکــرد تولیدمثلــی ،شــیردهی و وضعیــت ایمنــی و ســامت دام هــا بــود.

ایــن اســت کــه دســتکاري طــول دوره خشــکی بــه

شــیردان و کاهــش اشــتها همــراه اســت .بــه نظــر

جایــگاه و یــا هــر دو همــراه اســت کــه ممکــن

خشــکی یعنــی  56یــا  28روزه و تیمــار آزمایشــی دوم شــامل تعــداد زایمــان گاوهــا یعنــی یــک بــار زایمــان در برابــر دو بــار زایــش

آنهــا در دوره بعــد مــی شــود .از طرفــی عقیــده بــر

حمایــت از تولیــد شــیر جبــران مــی شــود و بــه

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی  ،دانشگاه آزاد اسالمی گرمسا ر

 80راس گاو هلشــتاین در قالــب طــرح فاکتوریــل  2×2اســتفاده شــد .تیمــار آزمایشــی اول شــامل دو دوره زمانــی متفــاوت از دوره

مــی دهــد کــه منجــر بــه کاهــش فعالیــت ترشــحی

خــون پیــش از زایمــان منجــر مــی شــود کــه بــا

یعنــی وقتــی کــه شــیردهی آغــاز مــی شــود .ایــن

چکیده

ســلول هــاي کهنــه را بــه شــیردهی بعــدي افزایــش

( .)10افزایــش آهســته خــوراك مصرفــی پــس از

مــی رســد تغییــرات مــداوم جیــره غذایــی در دوره

بــراي ارزیابــی بــر هــم کنــش طــول دوره خشــکی و تعــداد زایمــان بــر تولیــد و ترکیــب شــیر و فراســنجه هــاي خونــی ،تعــداد

بازچــرخ 3در غــدد پســتانی را کاهــش داده و انتقــال

بســیج اســیدهاي چــرب از بافــت چربــی شــود.

ناهنجــاري هایــی ماننــد جفــت ماندگــی ،جابجایــی

(* -نویسنده مسئول :

کوتــاه ،کاهــش تکثیــر و افزایــش آپپتــوز ســلولی،

کوتــاه کــردن یــا حــذف دوره خشــکی ،نســبت

ماننــد لیپیــدوز کبــدي ،کتــوز و افزایــش NEFAدر

)Email:atowhidi@ut.ac.ir

در گاوهــای بــدون دوره خشــکی یــا دوره خشــکی

تــوازن منفــی انــرژي مــی توانــد باعــث ســرکوب

افزایــش بســیج چربــی بــه بیمــاري هــاي متابولیکی

 -4استاد گروه علوم دامی  ،دانشگاه تهران

نســبت بــه دوره خشــکی  60روز بــوده اســت (.)15

اثــرات مثبتــی روي ســامتی و وضعیــت تولیدمثلــی

سیســتم ایمنــی ،کاهــش بــازده تولیــد مثــل و

 -2دانشجوی دکتری فیزیولوژی دامی  ،دانشگاه تهران

شــیر در دومیــن آبســتنی 89/1 ،درصــد و در

 56روز دوره خشــکی داشــتند نســبت بــه گروهــی

دوره خشــکی گاو اهمیــت خاصــی از لحــاظ

تولیــد گاوهــاي شــیري پرتولیــد باعــث افزایــش

سید محمد رضا حسینی -1امیر کرمزاده دهقانی  - 2علی نوری -3آرمین توحیدی *4

پژوهــش هــاي گذشــته نشــان داده اســت کــه بــا

بــا ایــن حــال دریافتنــد کــه کاهــش امتیــاز

اســت (.)15

بــه کارگیــري دوره خشــکی کوتــاه مــدت ،تولیــد

اثرگــذاري بــر مقــدار تولیــد شــیر و ســامت

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

تــا یــک درصــد افزایــش در تولیــد گــزارش شــده

امتیــاز وضعیــت بدنــی در زمــان زایمــان بیــن

عبــارت از چهــار گــروه  20رأســی شــامل شــکم

برخــوردار بــود .حیوانــات در طــول آزمایــش بــه

هفتگــی و براســاس سیســتم پنــج شــماره اي انجــام

بــا طــول دوره خشــکی  56روز ،شــکم دوم بــا طــول

شــدند .خــوراك دهــی در ســه نوبــت صبــح ،ظهــر

بــاز  ،درصــد آبســتنی در چهــار تلقیــح اول و از روز

دوم بــا طــول دوره خشــکی  56روز ،شــکم ســوم
دوره خشــکی 28روز و شــکم ســوم بــا طــول دوره

خشــکی  28روز بــود .جیــره هــاي غذایــی بــر
اســاس نیازمنــدي هــاي گاو شــیري در دو دورة

پیــش و پــس از زایمــان تنظیــم شــد .ترکیــب جیره
در جــدول شــماره  1ارائــه شــده اســت .جیــره هــاي

هــر دو گــروه از ســطح انــرژي و پروتئیــن یکســانی

صــورت گروهــی و در بهاربندهــاي مجــزا نگهــداري

و عصــر انجــام شــد .گاوهــا در ســه نوبــت دوشــیده

شــده و مقــدار شــیر تولیــدي در هــر نوبــت بــه
مــدت شــش هفتــه ثبــت شــد .بــراي تعییــن
ترکیبــات شــیر از مخلــوط شــیر تولیــدي در ســه

نوبــت اســتفاده شــد و بــه صــورت هفتگــی ارزیابــی
شــد .تعییــن امتیــاز وضعیــت بدنــی ،بــه صــورت

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

شــد( .)21رکوردهــاي تولیــد مثلــی شــامل روزهــای
4

زایمــان تــا اولیــن ســرویس 5بــود و شــاخص هــاي

ســامتی گاو مــاده شــامل ارزیابــی وقــوع متریــت و
آندومتریــت بــود .شــیوع متریــت بــا انــدازه گیــري

درجــه حــرارت از روز زایمــان بــه مــدت  10روز

4
5

)Table 1- Food and chemical composition of experimental diets during the experimental period (percent

Days openDFS-

بررســی شــد و دمــاي بیشــتر از  39درجــه ســانتی
گــراد بــه عنــوان تــب در نظــر گرفتــه شــد .در روز

 10پــس از زایمــان ،گاوهــا از راه لمــس راســت روده
اي بــراي بررســی متریــت احتمالــی مــورد ارزیابــی

قــرار گرفتنــد .در روز  21پــس از زایمــان تســت
پاکــی رحــم در تمــام گاوهــا انجــام شــد و ســامت
رحــم و شــیوع اندومتریــت بــا اســتفاده از گرفتــن

مخــاط واژن و سیســتم اســکوردهی شــلدان ()18
در ســه اســکور کامــا ســالم یــا اســکور شــماره

یــک ،مســتعد اندومتریــت یــا اســکور شــماره دو

و مبتــا بــه اندومتریــت یــا اســکور شــماره ســه
بررســی بررســی شــد .بــر اســاس ایــن سیســتم
اســکوردهی ،شــکل ظاهــري لیزابــه رحمــی بیانگــر

ابتــا یــا عــدم ابتــاي دام بــه اندومتریــت مــی

باشــد و اســکور شــماره  3بــه عنــوان ابتــاي دام
بــه اندومتریــت در نظــر گرفتــه شــد.

مــدت زمــان آزمایــش از  56روز پیــش از زایمــان

تــا  56روز پــس از آن بــود .نمونــه هــاي خــون
گاوهــا ،در روز ورود بــه طــرح (  56روز پیــش از

و زایمــان احتمالــی) 28 ،و  7روز پیــش از زایــش

و روزهــاي  28 ،7و  56پــس از زایــش ،پیــش از

خــوراك وعــده صبــح و از طریــق ســیاهرگ دمــی
بــا اســتفاده از لولــه هــاي ونوجکــت حــاوي ســدیم

هپاریــن گرفتــه شــد و بالفاصلــه بــه آزمایشــگاه
منتقــل گردیــد و بــا اســتفاده از ســانتریفیوژ بــا

ســرعت  3000دور ( )1000 Gو بــه مــدت  20دقیقــه
پالســمای آن  -اســتخراج گردیــد .پالســماي

حاصلــه پــس از جــدا ســازي در دمــاي  -20درجــه

رنــگ ســنجی و بــر اســاس دســتورالعمل کیــت

مربوطــه انــدازه گیــري شــد .داده هــاي تکــرار

شــده در زمــان ،در قالــب طــرح فاکتوریــل 2×2
بــا مــدل آمــاری زیــر (معادلــه شــماره  )1و بــا نــرم
افــزار آمــاری  SASنســخه  9/1و بــا رویــه  MIXEDو

ـه logistic
همچمنیــن داده هــای تولیــد مثلــی بــا رویـ

آنالیــز شــدند و مقایســه میانگیــن تیمارهــا بــا روش

دانکــن انجــام شــد.

ســانتیگراد نگهــداری شــد .نمونــه هــا بــا اســتفاده

Yij = μ+Ai+Bi+Ck+Dl+ABij +ADil+ ABDijl+ eijklm

دســتورالعمل کیــت مربوطــه و توســط دســتگاه

 :میانگیــن جامعــه :Aj ،اثــر دوره خشــکی :Bi ،اثــر

از کیــت هــای شــرکت پــارس آزمــون و بــر اســاس

اتوآناالیــزر 6مــورد ســنجش واقــع شــدند .مقادیــر

( )1رابطــه  :Yijانــدازه هــر مشــاهده از آزمایــش μ

زمــان (هفتــه یــا روز) :Ck ،اثــر تصادفــی حیــوان،

گلوکــز ،اوره ،تــري گلیســرید و کلســترول تــام

 :D1اثــر تعــداد زایــش : ABij ،اثــر متقابــل بیــن

بــه روش رســوب دهــی انــدازه گیــري شــدند .بتــا

خشــکی و شــکم زایــش : ABDijl ،اثــر متقابــل بیــن

بــه روش آنزیمــی  -کالریمتــري ،و - LDLکلســترول
هیدروکســی بوتیریــک اســید ( )BHBAو اســید

چــرب غیــر اســتریفه بــا اســتفاده از کیــت هــاي

شــرکت  Randoxکشــور انگلســتان ،بــا روش
6

-شرکت بیوسیستم مدل A15

دوره خشــکی و زمــان :ADil ،اثــر متقابــل بیــن دوره

دوره خشــکی ،تعــداد زایمــان و زمــان ،و :eijklm
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

جــدول  -2میانگیــن حداقــل مربعــات( )LSMامتیــاز وضعیــت بدنــی گاوهــاي گــروه تیمــار و گــروه شــاهد در دوره آزمایــش پــس از

زایش1
Table 2- The least square means (LSM) body condition score of cows in the treatment group and the control group in the experiment1
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شــد و  0/05 0>P ≤/1بــه عنــوان تمایــل بــه معنــی

چربــی از بافــت هــا و کاهــش تــوازن منفــی انــرژي

هــاي خشــک  45 ،60و  30روزه مشــاهده نکردنــد.

معنــی داري  5درصــد ( )>P 0/05در نظــر گرفتــه
داری در نظــر گرفتــه شــد.

نتایج و بحث

اســت کــه مــی توانــد دلیلــی بــر کاهــش بســیج

در ایــن حیوانــات باشــد .هماهنــگ بــا یافتــه هــاي
پژوهــش کنونــی ،راســتانی و همــکاران ( )16بــا
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دوره زایمــان و بعــد از زایمــان را نشــان مــی دهــد.

G A V D A R A N

امتیــاز وضعیــت بدنــی بــه طــور کلــی در گــروه

و وزن بــدن پــس از زایمــان بــا افزایــش روزهــاي

تیمــار نســبت بــه گــروه شــاهد ،کمتــر کاهــش
پیــدا کــرده بــود و تفــاوت بیــن دو گــروه معنــی
داري بــود ( .)P = 0/004ایــن مقــدار از روز  28در گروه

تیمــار ،بــه طــور معنــی داري باالتــر از گــروه شــاهد
بــود .اثــر تعــداد زایمــان بیــن تیمارهــاي آزمایشــی
داراي تفــاوت معنــی داري نبــود.

بــه نظــر مــی رســد امتیــاز وضعیــت بدنــی پــس
از زایمــان در گروهــی کــه داراي دوره خشــکی

دادنــد کــه از دســت دادن امتیــاز وضعیــت بدنــی

خشــکی افزایــش یافــت کــه نشــان دهنــده تــوازن
بهتــر انــرژي بــا کاهــش دوره خشــکی اســت.
از دســت دادن امتیــاز وضعیــت بدنــی پــس از

زایمــان بــراي دوره خشــکی  56روزه ،نزدیــک بــه
 0/30واحــد بیشــتر از آن بــراي دوره خشــک 28

روزه بــود .در بررســی گولیــاس و همــکاران ()12
وزن بــدن و تولیــد شــیر براســاس  4درصــد چربــی

تفــاوت معنــی داري نشــان نــداد .در مطالعــه امینــی

نتایــج تولیــد و ترکیــب شــیر در جــدول  3نشــان
داده شــده اســت .تولیــد شــیر خــام در گــروه 56
روزه در یــک دوره شــیرواري نســبت بــه  28روزه
بیشــتر بــود .اثــر کاهــش دوره خشــکی آزمایشــی
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درصــد چربــی ،داراي اثــر معنــی داري بــود و در

G A V D A R A N

جــدول  2میــزان تغییــرات امتیــاز وضعیــت بدنی در

بررســی دوره هــاي خشــکی  0و  28و  56نشــان

معنــی داري در امتیــاز وضعیــت بدنــی بیــن دوره
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کوواریــت در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن ســطح

کوتاهتــري بــوده اســت ،کاهــش کمتــري یافتــه

و همــکاران ( )1بــا کاهــش دوره خشــکی ،تفــاوت

بــر تولیــد شــیر تصحیــح شــده بــر اســاس 3/5
گــروه  56روزه داراي مقــدار زیادتــري بــود .همچنین

تولیدشــیر تصحیــح شــده براســاس انــرژي و مــواد
جامــد بــدون چربــی در گــروه  56روزه نســبت

بــه  28روزه مقــدار باالتــري داشــت .تأثیــر کوتــاه
کــردن دوره خشــکی بــر روي ترکیبــات شــیر معنی
داراي نبــود ،گرچــه در گــروه  28روزه مقــدار چربــی

شــیر (کیلوگــرم در روز) بــه طــور قابــل توجهــی

جدول  -3میانگین ( )LSMتولید وترکیب شیر تولیدي در گروه هاي با دوره خشکی  28و  56روزه 1
Table 3- The least square means (LSM) milk yield and composition in groups of 28 and 56-day dry period

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
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جدول  -4میانگین ( )LSMغلظت فراسنجه هاي خونی در پالسماي خون گروه تیمار و گروه شاهد در طول دوره آزمایش

جدول  - 5درصد 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

G A V D A R A N

نیــز در گــروه  28روزه بــه صــورت قابــل توجهــی

گاوهایــی کــه داراي دوره خشــکی  60روزه هســتند،

( .)P = 0/09تعــداد زایمــان بــر روي تولیــد و ترکیــب

بازچــرخ ســلولی در غــدد پســتانی گاوهــاي بــدون

نتایــج پژوهــش هــاي پیشــین نشــان دادنــد ،بــه

کهنــه را بــه شــیردهی بعــدي افزایــش مــی دهــد

 30روز ،طیفــی از تغییــرات در تولیــد شــیر ،از 10

دوره بعــد مــی شــود .کاهــش در تولیــد شــیر ،بــه

گــزارش شــده اســت ( .)15جمــع بنــدي یافتــه

حــدي جبــران مــی شــود (.)15

کارگیــري دوره خشــکی کوتــاه مــدت ،تولیــد شــیر

خونــی شــامل گلوکــز ،تــري گلیســرید ،کلســترول،

( .)P = 0/06درصــد کل مــواد جامــد بــدون چربــی

بــا ســه زایمــان یــا بیشــتر 95/1 ،درصــد تولیــد ،در

افزایــش یافــت و تمایــل بــه معنــی داري نشــان داد

بــوده اســت ( .)15کاهــش در تکثیــر ،آپپتــوز و

شــیر اثــر معنــی داري نداشــت.

دوره خشــک را کاهــش داده و انتقــال ســلول هــاي

دنبــال کاهــش دوره خشــک از  50-57روز بــه -34

کــه منجــر بــه کاهــش فعالیــت ترشــحی آنهــا در

درصــد کاهــش تــا  1درصــد افزایــش در تولیــد

وســیله افزایــش در طــول دوره شــیردهی قبلــی تــا

هــاي  8پژوهــش نشــان داده اســت کــه بــا بــه

نتایــج حاصــل از انــدازه گیــري متابولیــت هــاي

 BHBA ،SGOTو  NEFAدر جــدول  4آورده شــده

اســت .کوتــاه کــردن دوره خشــکی بــر غلظــت

فراســنجه هــاي خونــی تأثیــر معنــی داري نداشــت،
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گرچــه کاهــش در غلظــت گلوکــز تمایــل بــه معنــی

داري وجــود داشــت و مقــدار آن در گــروه  28روزه

پاییــن تــر از گــروه  56روزه بــود (.)P = 0/06

بررســی پژوهــش هــاي گذشــته نشــان داده انــد که
ایجــاد پروفیــل متابولیکــی بهتــر در گــروه هــاي

بــا دوره خشــکی کمتــر یــا بــدون دوره خشــکی
ممکــن اســت بــه دلیــل تولیــد شــیر کمتــر ولــی

مــاده خشــک مصرفــی مشــابه بــراي گاوهــا باشــد

( 11و  ،)16همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه

گاوهایــی کــه داراي دوره خشــک  60روزه هســتند،
درصــد کمتــري از وزن بــدن ،مــاده خشــک مصــرف

کردنــد ( .)12حــذف دوره خشــکی ،غلظــت ســرمی

 2( NEFAو  )17و بتــا هیدروکســی بوتیــرات ()BHBA
را پــس از زایمــان در مقایســه بــا گــروه شــاهد از

نظــر عــددي کاهــش داد ( )2کــه احتمــاال ناشــی از

تــوازن مثبــت انــرژي بــوده اســت.

باشــد ،تــوازن منفــی انــرژي آغــاز مــی شــود .اثــر

هماهنــگ بــا پژوهــش کنونــی نشــان داده شــده

تــوازن منفــی انــرژي ســرکوب سیســتم ایمنــی ()4

زایمــان معنــی دار نباشــد ،کوتــاه کــردن دوره

( .)3افزایــش بســیج چربــی منجــر بــه بیمــاري

اســت کــه وقتــی میــزان تولیــد شــیر پــس از
خشــکی بــر غلظــت  NEFAدر گاوهاي مقایســه شــده

بــا گــروه شــاهد تأثیــر معنــی داري نــدارد (2و.)15
اگــر کاهــش مــاده خشــک مصرفــی شــایان توجــه

و بســیج اســیدهاي چــرب از بافــت چربــی اســت
هــاي متابولیــک ماننــد لیپیــدوز کبــدي و کتــوز و

افزایــش  NEFAدر خــون پیــش از زایمــان مــی شــود
کــه بــا ناهنجــاري هایــی متابولیــک ماننــد جفــت

G A V D A R A N

کاهــش یافــت و تمایــل بــه معنــی داري نشــان داد

در گاوهــاي بــا دو زایمــان 89/1 ،درصــد و در گاوهاي

کلســترول  ،LDLکلســیم ،منیزیــم ،فســفر،SGPT ،

ماندگــی و جابــه جایــی شــیردان همــراه اســت (.)7

اســت کــه ایــن دام هــا ســریع تــر از دوره تــوازن

کاهــش در تعــداد تلقیــح بــه ازاي آبســتنی و

تیمارهــاي آزمایشــی در جدول  5نشــان داده شــده

دام هــا داراي عملکــرد تولیدمثلــی بهتــري در

شــد بــا ایــن وجــود اختــاف معنــی داري وجــود

درصــد آبســتنی در چهــار تلقیــح نخســت در بیــن

اســت .درصــد آبســتنی در تلقیــح اول در گــروه 28

روزه نســبت بــه  56روزه بــه طــور معنــی داري
بهتــر شــده اســت .همچنیــن درصــد کل آبســتنی
در گــروه  28روزه از نظــر عــددي باالتــر از گــروه
 56روزه بــود.

منفــی انــرژي عبــور کــرده انــد .در نتیجــه ایــن
مقایســه بــا گــروه دوره خشــک  56روز بودنــد .در
واقــع پژوهــش هــاي گذشــته نشــان دادنــد کــه

بیــن تــوازن انــرژي و فاصلــه زمانــی تــا نخســتین

تخمــک ریــزي ،رابطــه وجــود دارد ( 5و  ،)8هــر چــه
یــک گاو بــه مــدت طوالنــی تــري در تــوازن منفــی

نتایــج حاصــل از بررســی پارامترهــاي تولیدمثلــی

انــرژي باشــد فاصلــه از زایــش تــا اولیــن تخمــک

 6و  7نشــان داده شــده اســت ،کوتــاه کــردن دوره

و همــکاران ( )13نشــان دادنــد کــه گاوهــاي داراي

و ســامت مــادر در تیمارهــاي آزمایشــی در جــدول

خشــکی تأثیــر معنــی داري بــرروي پارامترهــاي

تولیدمثلــی و ســامت مــادر نداشــت .بــا ایــن حــال

تعــداد روز در اولیــن ســرویس در گــروه  56باالتــر
از گــروه  28بــود و درصــد شــیوع متریــت در گــروه

بــا  28روز دوره خشــکی ،پاییــن تــر بــود .شــکم
زایمــان نیــز تأثیــر معنــی داري بــر روز اولیــن

ســرویس در گاوهــاي آزمایشــی نداشــت ،ولــی در
گاوهــاي زایمــان اول مقــدار کمتــري از گاوهــاي بــا

زایمــان دوم و باالتــر داشــت( .در جــدول نشــان

داده نشــده اســت)

ریــزي پــس از زایــش بیشــتر خواهــد شــد .گومــن

دوره خشــکی کوتــاه تــر ،زودتــر تخمــک ریــزي
کردنــد .همچنیــن نســبت گاوهــاي تخمــک ریــزي

نکــرده اي کــه دوره خشــکی کوتــاه داشــتند،
نصــف گاوهــاي تخمــک ریــزي نکــرده اي بــود
کــه دوره خشــکی مرســوم را داشــتند .گاوهــاي

بــدون دوره خشــکی در مقایســه بــا گاوهــاي داراي

دوره خشــکی موســوم ( 8هفتــه) درصــد آبســتنی
باالتــري در نخســتین تلقیــح ،تعــداد تلقیــح بــه
ازاي آبســتنی پاییــن تــر و روزهــاي بــاز کمتــري

داشــتند (.)13

روزهــاي بــاز در مقایســه بــا دوره خشــکی  56روز

نظــر فیزیولوژیکــی و مورفولوژیکــی اســت کــه او

چکیده

نداشــت .شــاید علــت آن تعــداد دام اســت کــه
بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از

ســنی یکســان (حــدود  20ماهــه) مــورد مطالعــه

کاهــش طــول دوره خشــکی بــا کاهــش حجــم

ســردخانه گــذاری ( 4درجــه ســانتی گــراد بــه

درصــد آبســتنی در تلقیــح اول ،کاهــش روزهــاي

ناحیــه ران ،سردســت ،سرســینه ،راســته ،قلــوه

بــه نظــر مــی رســد ایــن عمــل از طریــق بهبــود

شماره
جدول تخصصی
نظــر 50بــوده اســت کــه ســهم شــتر در ایــن تولیــد 0/52
و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف از

بایــد در آزمایــش هــاي بعــدي بیشــتر شــود.

 12نفــر شــتر تــک کوهانــه نــر و مــاده بــا شــرایط

ایــن پژوهــش مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه

قــرار گرفــت .پــس از کشــتار و طــی مرحلــه

تولیــد شــیر و در نتیجــه ســبب بهبــود افزایــش

مــدت  24ســاعت) ،الشــه شــترهای بومــی بــه ش

بــاز و بهبــود ســامت گاوهــاي تــازه زا مــی شــود.

گاه و گــردن تجزیــه شــدند .خصوصیــات فیزیکــی

تــوازن منفــی انــرژي صــورت مــی گیــرد زیــرا

میــزان مــاده خشــک ،پروتئیــن خــام ،چربــی

دوره خشــکی قبلــی منتقــل مــی شــود کــه در آن

منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهــن) ،ازت غیــر

از فشــار مضاعــف بــر دام در دوره پــس از زایمــان

شــد .نتایــج نشــان داد کــه ترکیبــات فیزیکــی

تولیــد و عملکــرد دام هــا در یــک دوره شــیردهی

خاکســتر ،تفــاوت معنــی دار داشــتند (P < /05

مضــرات اقتصــادي کوتــاه کــردن دوره خشــکی در

بمیــزان  48/02درصــد بــر اســاس مــاده خشــک

بخشــی از تولیــد شــیر در دوره پــس از زایمــان بــه

خــام ،خاکســتر ،مــواد معدنــی (کلســیم ،فســفر،

مقطــع دام دچــار کمبــود انــرژي نیســت .در نتیجــه

پروتئینــی ( pH ،)NPNو انــرژی خــام انــدازه گیری

کاســته مــی شــود .بــه نظــر مــی رســد بررســی

شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف ،بجــز درصــد

کامــل بعــدي بتوانــد بــه روشــن کــردن فوایــد و یــا

 .)0میــزان مــاده خشــک گوشــت ناحیــه قلــوهگاه

گلــه هــاي گاو شــیري کمــک کنــد.

بــوده و بخاطــر چربــی بــاالی آن بیشــترین حــد

نتایــج پژوهــش کنونــی نشــان داد کــه گاوهایــی
منفــی انــرژي کمتــري داشــتند و تعــداد روزهــاي

ازاي آبســتنی در گاوهــاي مســن تــر بــا دوره هــاي

شــتر بومــی در نواحــی ران و گــردن بترتیــب 64/75

طوالنــی تــر را مشــاهده کردنــد ،کاهــش طــول دوره

مقایســه بــا میــزان پروتئیــن ســایر نواحــی تفــاوت

کمتــري در تــوازن منفــی انــرژي ســپري کردنــد.
درصــد آبســتنی در تلقیــح اول در گــروه 28

بهبــود یافــت کــه نشــان دهنــده ایــن نکتــه

( 32در برابــر  24درصــد) در تعــداد تلقیــح بــه

را دربرداشــت ( .)P>0/05مقــدار پروتئیــن گوشــت

خشــکی کوتــاه تــر در مقایســه بــا دوره خشــکی

و  67/54درصــد مــاده خشــک بدســت آمــد و در

خشــکی بــه  28روز در پژوهــش کنونــی موجــب

معنــی دار داشــت( .)P>0/05میانگیــن کل پروتئیــن

جدول  -6میانگین ( )LSMپارامترهاي تولیدمثلی در گروه هاي مختلف در طول دوره آزمایش
Table 6- Mean (LSM) reproductive parameters in the different groups during the experiment
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Table 7- Mean (LSM) reproductive parameters in the different groups during the experiment

گوشــت  54/53درصــد بــر اســاس مــاده خشــک

بــود .مقــدار ازت غیــر پروتئینــی و  pHگوشــت
نواحــی مختلــف متأثــر از جنــس بــوده اســت

نفــر بــرآورد مــی گــردد .بیــش از  140هــزار نفــر از
آنهــا شــتر یــک کوهانــه و حــدود  100نفــر شــتر دو

کوهانــه خالــص اســت .میــزان تولیــد گوشــت قرمــز

کشــور در ســال  ،1385بالــغ بــر  840هــزار تــن

درصــد اعــام شــده ،کــه  4/360هــزار تــن از کل

تولیــد گوشــت قرمــز را شــامل میشــود(.)1

مختلــف از نظــر میــزان مــاده خشــک ،pH ،ازت کل
(پروتئیــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( ،)NPNچربــی

خــام ،خاکســتر ،مــواد معدنــی (کلســیم ،فســفر،

منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهن)،انــرژی
خــام گوشــت تعییــن شــد .میــزان مــاده خشــک

بــه مــدت  3روز از آون معمولــی بــا دمــای -C65°
 60اســتفاده شــد pH .توســط دســتگاه  pHمتــر

ثابــت انــدازه گیــری شــد .میــزان نیتــروژن و NPN

توســط دســتگاه تکاتــور بــه روش میکروکجــدال

1

بــا اســتفاده از هضــم نمونــه در داخــل اســید
ســولفوریک غلیــظ و تیتراســیون توســط اســید
کلریدریــک  0/1نرمــال بدســت آمــد .مقــدار چربــی

توســط دســتگاه تکاتــور( 2ســاخت کشــور ســوئد)
بــه روش سوکســله بــا اســتفاده از حــال پترولیــوم

بــا افزایــش چشــمگیر تقاضــای مصــرف گوشــت و

اتــر انــدازه گیــری شــد .خاکســتر توســط کــوره

پــرورش و نگهــداری شــتر درنظــر گرفتــه می شــود

معدنــی بــه کمــک دســتگاه اســپکتروفتومتر بــه

در کشــورهای عربــی و شــمال آفریقــا تقاضــای
مصــرف گوشــت شــتر نســبت ًا بــاال مــی باشــد .در

خــام توســط دســتگاه بمبکالریمترپــر 3مــدل 1261

بــا روش اختصاصــی دســتگاه مــورد ارزیابــی قــرار

ای بــرای امــر تحقیقــات ،پرواربنــدی و صــادرات

بــه روش  GLMمــورد تجزیــه و تحلیــل آمــای قــرار

شــیر شــتر ،مشــاهده مــی شــود مراکــزی بــرای

الکتریکــی در حــرارت  C550°تعییــن شــد .مــواد

و اقــدام بــه پــروار آن مــی نماینــد .در حــال حاضــر

روش ( AOAC )1995انــدازه گیــری شــد .انــرژی

کشــورهایی مثــل اســترالیا ،عربســان مراکــز ویــژه

گرفــت .داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SAS

گوشــت شــتر درنظــر گرفتــه شــده اســت(.)2

گرفــت.

غذایــی گوشــت شــتر ،از نظــر کمــی و کیفــی

نتایج و بحث

گــزارش هــای معــدودی در زمینــه تعییــن ارزش
وجــود دارد .بابیکــر ( )1990ترکیبــات شــیمیائی و
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

نتایــج تجزیــه واریانــس نشــان مــی دهــد کــه
ترکیبــات فیزیکــی شــیمیایی گوشــت نواحــی

مختلــف از نظــر مــاده خشــک ،pH ،ازت کل
(پروتئیــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( ،)NPNچربــی

18

ســاالنه آن کاســته مــی شــود و مراتــع کشــور بــا

مواد و روشها

G A V D A R A N

گــزارش کــرد .کادیــم ( )a2008مقــدار آب گوشــت

19
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دار گــزارش نشــده ولــی در ســایر ترکیبــات ،چــون
بطوریکــه مقــدار آن در جنــس نــر بیشــتر از مــاده و
بجزخاکســتر ،تفــاوت معنــی دار
خــام،
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 .1شیردان
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 .3آرد ذرت
سازبــاپایه
در سوخت
.bمیزان
.12
گوشــت گاو ( )%12بســیارکالیفرنیا
مقایســه
()%1/8
معنــی دار نبــود(.)P>0/05
مقایســه میانگیــن نتایــج بررســی خصوصیــات
استانده
چربی
.a .4شیر
ـزانخام
پروتئین
.c
.12
پروتئیــن آنهــا را مشــابه (گاو  .a .19،%21واژه باستانی برای گاو
کــم و میـ
فیزیکــی و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف
پاشنه
ـدی.b :
واژه هــای کلیـ .4
تخمدان
سمـتر -تــک کوهــان.13 -
 )%20/7گــزارش گردیــد .زمیــل و همــکاران .b .19خوراک
شــتر
ـت شـ
گوشـ
الشــه (جــدول )1نشــان مــی دهــد کــه میــزان
پذیر
گوارش
خشک
ماده
.a
.5
ماهی
روغن
.14
ـات مدنــی گوشــت شــتر یــک کوهانــه .20باکتری
( )16ترکیبـ
ترکیبــات فیزیکــی -ترکیبــات شــیمیایی
رطوبــت گوشــت در کل الشــه  61/81درصــد
 .b .5جایگاه گا و
فزودنی
 .15ا
هایهاران ،دســت ،دنــده و گــردن) را مــورد
(قســمت
( 38/19درصــد مــاده خشــک) میباشــد .مقــدار
 .6شیر خشک
شیری
.16
مقدمه:
مطالعــه قــرار دادنــد ،مقــدار مــواد معدنــی ،پروتئین
مــاده خشــک گوشــت ناحیــه قلــوهگاه بخاطــر
 .7میل جنسی
.a .17
کشندهتقریب ـ ًا بــا گوشــت گاو مشــابهت داده
دزــتر را
خاکس
و
چربــی بــاالی آن (45/65درصــد مــاده خشــک)
ـن گوشــت کشــور،
مخزن تأمیـ
خودکفایــی در
نیــاز بــه
خوراک
.8
پیر
.17ـ.b
ـرا بطــور معنــی دار کمتــر از
حذفی آنـ
گوسفندچربــی
ـی میــزان
ول
بمیــزان  48/02درصــد بــر اســاس مــاده خشــک،
ـایر
ـ
س
ـه
ـ
ب
ـتیابی
ـ
دس
ـه
ـ
زمین
در
را
ـدی
ـ
جدی
رویکــرد
 .9التهاب رحم
هورمون مهارکننده
.c .17
( %1/2-1/8در مقابــل  )%4-8گــزارش
گوشــت گاو
بیشــترین حــد را داشــته اســت ( .)P>0/05ایــن
گاو ،گوســفند و طیــور
ـر از
.10ــه غیـ
منابــع پروتئینــی ب
حیوانی
چربی
کردنــد .در مطالعــه حاضــر خصوصیــات و ویژگیهــای
نتایــج بــا گــزارش ســایر محققیــن مطابقــت دارد.
را ایجــاد نمــوده اســت .از آنجائیکــه ایــران دارای
نواحــی مختلــف گوشــت شــتر بومــی ایــران ،مــورد
کادیــم ( )2006محــدوده رطوبــت گوشــت شــتر
شــرایط آب و هوایــی خشــک و نیمــه خشــک
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
عمانــی (تــک کوهــان) را  64/4 -76/7درصــد
مــی باشــد و بطــور محسوســی از میــزان بارندگــی

مــی تــوان بــا اتــکا بــه منابــع دامــی موجــود در

تعــداد  12نفــر شــتر بومی (تــک کوهانــه) نــر و ماده

تفــاوت بیــن انــواع دام را در ایــن زمینــه کــم

موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور بــه شــیوه

رطوبــت گوشــت ســایر انــواع حیوانــات مزرع ـهای

محدودیتهــای جــدی روبــرو اســت .در ایــن شــرایط
جهــت تأمیــن نیازهــای پروتئینــی مــردم اقــدام

نمــود.

در شــرایط ســنی یکســان (حــدود 20ماهــه) ،در
رایــج کشــتار شــده و بالفاصلــه بــه ســردخانه (4

از شــتر بعنــوان منبــع دامــی بــا ارزش در مناطــق

درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت  24ســاعت) انتقــال

حیــوان دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی از

ران ،راســته ،سرســینه ،قلــوه گاه و گــردن تفکیــک

خشــک و بیابانــی میتــوان نــام بــرد .ایــن

داده شــد .الشــه هــا بــه شــش ناحیــه سردســت،
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جدول  -7میانگین ( )LSMپارامترهاي سالمت مادر در گروه هاي مختلف در طول دوره آزمایش

مثــل سـt
cگرمــا ،گــرد و خــاک و کمبــود مــواد
ـرما،
e
r
غذایــی ســازگار ســازدr.
oــه میتــوان آنهــا را
بطوریک
C
در بیشــتر نقــاط گرمســیر و سردســیر جهــان کــه
er
w
ـانسsبقــا ندارنــد مشــاهده
دامهــای اهلــی دیگــر شـ
an
نمــود .جمعیــت شــتر در ایــران حــدود  150هــزار

در ایــن تحقیــق در قالــب طــرح کامــ ً
ا تصادفــی

واتــر و همــکاران ( ،)20بهبــود تقریبــا  8درصــدی

کــه داراي دوره خشــک  28روز بودنــد تــوازن

را قــادر ســاخته تــا در شــرایط ســخت محیطــی

شــدند .خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی نواحــی

شــتر و المــا را در حــدود  71-74درصــد و میــزان
اعــام نمــود .وی ایــن حــدود رطوبــت را بیشــتر از
گــزارش کــرد .او در مجمــوع گوشــت شــترهای

-Micro Kjeldal
-Tecator
-Parr

1
2
3

واژههــای کلیــدی :حــذف ،گاو هلشــتاین ،شــکم

زایــش ،ناهنجاریهــای تولیدمثلــی.

هــدف از ایــن بررســی ،مطالعــه دالیــل حــذف و

جایگزینــی گاوهــا در گلــه گاو شــیری هزینــه

زایــش در گاوداریهــای صنعتــی اســتانهایی کــه

و همــکاران1993 ،؛  Schults -Rajalaو 1999 ،Grohn؛

فاصلــه زمانــی ســال  1383تــا  1393بــود.

مقدمه

برتریــن بخــش مدیریــت میباشــد (Beaudeau

 Seegersو همــکاران1998 ،؛  Fetrowو همــکاران،

دالیل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین در
شرایط تنش حرارتی در ایران

الگــوی آن از نظــر ســن حیــوان و فاصلــه از زمــان

بــا مشــکل آب و هــوای گــرم روبــهرو هســتند در

مواد و روشها

مختلفــی حــذف میشــوند کــه شــایع تریــن

 )1393از گلههــای تجــاری هلشــتاین اســتانهای

حــذف بــود کــه بعــد از آن لنگــش ( 11/5درصــد) و

ســامت ،و تولیــد پاییــن میباشــد ( Beaudeauو

جمعیــت هــدف شــامل تمــام گاوهــای شــیری

آنهــا تولیــد مثــل (مثــل ناتوانــی آبســتنی) ،عــدم

دارای مشــکل تنــش حرارتــی جمــعآوری شــدند.

همــکاران .)2000 ،تصمیــم حــذف یــک تصمیــم

هلشــتاین بــود کــه در برنامــه اصــاح گلــه شــیری

دالیــل و زمــان حــذف بــرای پیــش بینــی عملکــرد

نمونــه شــامل  15مزرعــه شــیری ثبــت شــده بــر

مــوارد زیــادی را از قبیــل ســن ،مرحلــه شــیردهی،

در گلههــای مطالعــه شــده،گاوها برنامههــای

گاوهــا در شــکم اول حــذف شــدند.

مثلــی و مــوارد اقتصــادی از قبیــل شــیر ،ارزش گاو

تلقیــح مصنوعــی توســط مالــک آمــوزش دیــده یــا

و باالتــر میانگیــن درصــد حــذف ،14/9 ،20/2 ،22/6

در زمــان حــذف یــک گاو در نظــر بگیرنــد .از ســوی

ســه بــار در روز دوشــش میشــدند و تغذیــه آنهــا

یکســان نیســت بــه طــوری کــه گاوهــا بیشــترین

از مخلــوط غــات بــود .مــزارع از مشــاورین تغذیــه

میشــوند ( Hadleyو همــکاران2006 ،؛  Fetrowو

دادههــای مربــوط بــه دالیــل حــذف در نرمافــزاری

مثلــی (  22/5درصــد حــذف) شــایع تریــن دلیــل
ورم پســتان ( 9/4درصــد) قــرار داشــتند.

میانگیــن و انحــراف اســتاندارد شــکم در زمــان
حــذف  3/27 ±2/01بــود .تــا شــکم ســوم هیــچ

پیچیــده میباشــد از ایــن رو ،تجزیــه و تحلیــل

توســط جهــاد کشــاورزی ثبــت شــده بودنــد .یــک

گلــه مــورد نیــاز اســت .دامــداران ممکــن اســت

اســاس موافقــت مالکیــن مــزارع انتخــاب شــدند.

تولیــد شــیر ،وضعیــت ســامت ،عملکــرد تولیــد

تولیــد مثلــی داشــتند و بــه طــور معمــول بــا

حذفــی ،ارزش و در دســترس بــودن تلیســه بــارور

یــک تکنســین تلقیــح ،بــارور میشــدند .گاوهــا

دیگــر ،خطــر حــذف در مراحــل مختلــف شــیردهی

بــر اســاس ســیلوی ذرت ،یونجــه خشــک و مقــداری

خطــر را در مــدت کوتاهــی پــس از زایــش متحمــل

و دامپزشــکی برخــوردار بودنــد.

همــکاران2006 ،؛  Brickellو  .)2011 ،Wathesتعــداد
مطالعــات نســبت ًا کمــی نــرخ حــذف و ویژگیهــای

ارائــه میشــد کــه دارای اطالعــات گلــه و گاو،

گاو شــیری حــذف شــده را در شــرایط آب و هوایــی

تاریــخ تولــد ،آخریــن تاریــخ زایــش ،تاریــخ حــذف

روزهــای شــیردهی تحــت تأثیــر دالیــل حــذف

گــرم در ایــران بــا ایــن تعــداد رکــورد مــورد

و  22دلیــل بــرای حــذف بــود .دادههــا ابتــدا بــرای

بررســی قــرار دادهانــد ( Ansariو همــکاران،2012 ،

صحــت و ســقم درمــان بیمــاری و تاریخهــای

فاصلــه آخریــن زایــش تــا حــذف ± 202/80

حــذف بررســی شــدند و رکوردهــای نادرســت در

2011 ،Azizzadeh؛  Mohamadiو 2010 ،Sedighi؛ Heravi

و همــکاران)2007 ،

صــورت مشــاهده حــذف شــدند .بــرای مثــال اگــر
تاریــخ تشــخیص بیمــاری بعــد از تاریــخ حــذف

اختــاف معنــی داری مشــاهده نشــد ولــی بعــد
از شــکم ســوم کاهــش پیــش رونــدهای در شــکم

زایــش مشــاهده شــد (شــکل 19/7 .)1درصــد
در شــکمهای دوم ،ســوم ،چهــارم ،پنجــم ،ششــم
 9و  6درصــد بــود.

گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل تــب شــیر نســبت

بــه دیگــر گاوهــا در شــکم باالتــری قــرار داشــتند
( .)P < 0/05 ،4/50 ± 2/18در مقابــل ،گاوهایــی کــه

بــه دالیــل تولیــد مثلــی حــذف شــده بودنــد
جوانتــر (شــکم  )P< 0 /052/21±1/83بودنــد.

بودنــد ( .)P< 0 /001میانگیــن و انحــراف از اســتاندارد
 217/88روز بــود .فاصلــه زایــش تــا حــذف توزیــع

خطــی داشــت و بــا افزایــش روزهــای شــیردهی
کاهــش پیــدا کــرد .تقریبــ ًا  38/6درصــد گاوهــا
در  100روز بعــد زایــش حــذف شــدند .دالیــل
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 Heraviو همــکاران ( )2007در اســتان خراســان،

بــود ،یکــی از ایــن تاریخهــا بایــد نادرســت بــوده

و اصلــی تریــن علــت حــذف گاو شــیری اعــام

تجزیــه و تحلیــل وارد نشــد و حــذف گردیــد.

را بــا  65/25درصــد دومیــن علــت و تولیــد پاییــن

منظــور آنالیــز بقــا بــا اســتفاده از مــدل ریســک

روزگــی  )P< 0/05از گلــه حــذف شــدند .در مقابــل،

فاصلــه زایــش تــا حــذف بــه عنــوان متغیــر

شــده بودنــد در اواخــر شــیردهی حــذف شــدند

وقــوع بیمــاری را بــا  47/14درصــد بیشــترین

باشــد .بنابرایــن ،چنیــن مشــاهدهای اصــا در

نمودنــد .ایشــان همچنیــن مشــکالت تولیــد مثلــی

رویــه  phregنــرم افــزار آمــاری  ،)9/2( SASبــه

بــا  7/01درصــد را ســومین علــت حــذف گاو در

نســبی کوکــس (کوکــس )1972 ،اســتفاده شــد.

 ،)2011( Azizzadehبــا بررســی نــرخ حــذف و علــل

وابســته و دالیــل حــذف ،ســن در زمــان حــذف،

اســتان خراســان معرفــی نمودنــد.

زایــش تــا حــذف ،در طــی ســالهای  1383تــا  1393جمــع آوری شــدند .در بیــش از  6462گاو حــذف شــده ،ناتوانــی تولیــد مثــل

شــکم حــذف  3/15 ± 1/96بــود Ansari .و همــکاران

ترتیــب ســه علــت اصلــی حــذف بودنــد و میانگیــن

آخریــن زایــش تــا حــذف بــرای مــدل مقایســه

( )2012گــزارش کردنــد ،در گاوداریهــای شــیراز

حــذف بــه عنــوان متغیــر وابســته و دالیــل حــذف،

انحــراف اســتاندارد فاصلــه میــان زایــش تــا حــذف  212/88 ± 202/80روز (روزهــای شــیردهی) بــود و نزدیــک  38/6درصــد گاوهــا

 32/6درصــد بــود و میانگیــن فاصلــه زایــش تــا

شــیردهی) ار گلــه حــذف شــدند ولــی نســبت بــه دیگــر گاوهــا در روزهــای شــیردهی باالتــری قــرار داشــتند ( .)P>0/05در مقابــل،

روز اول پــس از زایــش حــذف شــدندTeymuri .

شــد .در مــدل دوم ،ســن در زایــش و ســن در زمــان

شــایعترین دلیــل حــذف ،نازایــی بــا فراوانــی

فصــل تولــد و فصــل آخریــن زایــش بــه عنــوان

حــذف  240روز بــود و  28درصــد حیوانــات در 100

مشــترک در هــر دو مــدل حــذف بــود و هیچگونــه

و همــکاران ( ،)2012بــا بررســی علــل حــذف گاو

شــده مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .مدلهــای

گــزارش کردنــد بیشــترین فراوانــی بــرای علــت

گــرد (نســبت درســت نمایــی) اســتفاده شــدند.

متغیــر کمکــی در مــدل اســتفاده شــدند .نتیجــه
سانســوری انجــام نشــد .زیــرا فقــط گاوهــای حــذف

حــذف شــده بــه دلیــل ورم پســتان و لنگــش گلــه را زودتــر ( .)P> 0/05از گاوهــای حــذف شــده بــه دالیــل تولیــد مثلــی تــرک

شــیری در گاوداریهــای صنعتــی اســتان تهــران

نهایــی کوکــس بــا اســتفاده از روش حــذف عقــب

گاوهــای جــوان و در اواخــر دوره شــیردهی روی داده اســت.

حــذف مربــوط بــه ســقط مکــرر و عــدم بــاروری بــا

در همــه آنالیزهــا ،اختــاف معن ـیداری بــر اســاس

حــذف زودهنــگام (روزهــای شــیردهی کمتــر
از  120روز) ،تــب شــیر ،ورم پســتان و جابجایــی

شــیردان بودنــد .گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل
تــب شــیر در اوایــل شــیردهی (88/56 ± 126/46
گاوهایــی کــه بــه دالیــل تولیــد مثلــی حــذف
( .)P < 0/05 403/12 ± 224/33گاوهــای حــذف

شــده بــه دلیــل ورم پســتان (109/89 ± 224/21
روز شــیردهی) و ناهنجاریهــای متابولیکــی

(اســیدوزیس ،جابجایــی شــیردان ،کبــد چــرب،
کتــوز و لنگــش 155/02 ±194/52 ،روز شــیردهی،

 )P< 0 /05گلــه را در روزهــای پایینتــر شــیردهی

نســبت بــه گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل پیــری
( 197/44 ± 222/22روز شــیردهی ،شــکل  )2تــرک

کردنــد.

بحث

ناتوانــی تولیــد مثلــی هماننــد بســیاری از مطالعــات
گــزارش شــده قبلــی ( Ansariو همــکاران،2012 ،
2011 ،Azizzadehh؛  Beaudeauو همکاران1993 ،؛ �Her

 aviو همــکاران ،)2007 ،شــایعترین علــت حــذف

را در ایــن مطالعــه بــه خــود اختصــاص داد (22/5
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گــزارش کــرد کــه ناهنجاریهــای تولیــد مثلــی،

متغیــر کمکــی در مــدل وارد شــدند .توابــع

بــا فراوانــی  22درصــد شــایع تریــن عامــل حــذف بــود و پــس از آن لنگــش بــا فراوانــی  11/5درصــد و ورم پســتان بــا فراوانــی 9/4

کردنــد .ایــن نتایــج پیشــنهاد میکننــد کــه شــایع تریــن دالیــل حــذف بــه علــت مشــکالت تولیــد مثلــی بــوده کــه بیشــتر در

دالیــل چندگانــه بــود).

ســوددهی گلــه گاو شــیری دارد .گاوهــا بــه دالیــل

هــدف از ایــن تحقیــق ،بررســی دالیــل و زمــان حــذف گاوهــا در شــرایط تنــش حرارتــی از گلــه در طــی  10ســال در گاوداریهــای

گاوهایــی کــه بــه دالیــل تولیــد مثلــی حــذف شــده بودنــد جوانتــر بونــد و در اواخــر شــیردهی حــذف شــدند ( .)P> 0 /05گاوهــای

حــذف ثبــت شــده بــود و در  32مــورد حــذف بــه

یــا فــروش یــا مــرگ) در طــی  10ســال ( 1383تــا

مشــکالت پســتان و ناهنجاریهــای تغذیــهای بــه

در طــی  100روز اول بعــد از زایــش حــذف شــدند .گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل تــب شــیر در  88/± 56 126/46روزگــی (روزهــای

تحلیــل اســتفاده شــدند ( در  10مــورد دالیــل

دادههــای خــروج گاوهــا از گلــه (بــه دلیــل حــذف

ریســک بــرای حــذف بــا در نظــر گرفتــن فاصلــه

درصــد در رتبههــای بعــد قــرار داشــتند .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نوبــت زایــش در زمــان حــذف  3/2±27/01بــود .میانگیــن و

شــدند کــه از بیــن آنهــا  6462گاو در تجزیــه و

در بیــن دادههــای بررســی شــده ،ناتوانــی تولیــد

آن در تعــدادی از گاوداریهــای اســتان خوزســتان

صنعتــی ایــران بــود .دادههــای تحقیــق شــامل ،زمــان تولــد ،چگونگــی زایــش ،دالیــل حــذف ،شــکم در زمــان زایــش و فاصلــه

در طــی  10ســال ( 6504 ،)1393 -1383گاو حــذف

 .)2006مانــدگاری گاوهــا ارتبــاط زیــادی بــا

فصــل تولــد ،فصــل آخریــن زایــش بــه عنــوان

چکیده

نتایج
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 29/4درصــد اســت.

ارزش P > 0/05بررســی شــد.

مطابقـ�ت داشـ�تند( ( Ansariو همــکاران2012 ،؛ �Brick

 ellو 2011 ،Wathes؛  Seegersو همــکاران )1998 ،و

معنــیداری را بیــن ورم پســتان و حــذف دیــر

ســقط و تولیــد مثــل باالتــر و درصــد وقــوع ورم

 Rajalaو  )1999( Grohnنشــان دادنــد کــه اگــر

تــب شــیر خطــر حــذف را در طــی  90روز اول بعــد

اول پــس از زایــش مشــاهده شــد کــه میتوانــد

اتفــاق بیافتــد اثــر حمایتــی دارد و میتــوان

دلیــل تــب شــیر باالتریــن رتبــه شــکم زایــش

تحقیــق حاضــر نشــان دادنــد کهحــذف بــه علــت

( )88/56±127/46را داشــتند .بنابرایــن ،نتایــج

بــود کــه بــه طــور عمــده در گاوهــای جــوان و

ایــن نتایــج بــا یافتههــای قبلــی ( Grohnو

بایــد تمهیداتــی ویــژه در نظــر داشــت زیــرا کــه

هنــگام گــزارش دادنــد ،مغایــرت دارد-Schultz .
ورم پســتان دیرتــر از  240روزگــی بعــد زایــش
علــت آن را اینگونــه توضیــح داد کــه وقتــی

زمــان زایــش بعــدی میرســد ،کشــاورزان منتظــر
درصــد بــرای نابــاروری و  23/9درصــد بــرای ســقط

آنهــا مشــابه آن چــه در گزارشــات دیگــر مشــاهده

کــه بــه ایــن دلیــل حــذف شــدند بــه طــور کلــی

همــکاران1998 ،؛  Beaudeauو همــکاران،)1993 ،

مکــرر) .نتایــج حاضــر نشــان دادنــد کــه گاوهایــی
نســبت بــه گاوهایــی کــه بــه دالیــل دیگــر حــذف
شــدند جوانتــر بودنــد (شــکم  )2/21ولــی حــذف

میشــود ( Nilforoshanو 2004 ،Edris؛  Seegersو
بیشــتر در اواخــر روزهــای شــیردهی (±224/33
 )403/12بــود Seegers .و همــکاران ( )1998گــزارش

نســبت بــه گاوهایــی بــا ناهنجــاری پســتانی و یــا
دالیــل اختیــاری در ســنین پاییــن ولــی اواخــر
روزهــای شــیردهی حــذف شــدند .بــه ایــن دلیــل

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

زایــش میماننــد تــا ببیننــد زمانــی کــه بعــد از

دوره خشــکی شــروع بــه دوشــش گاو میشــود
از بیمــاری بهبــود مییابــد یــا خیــر Smith .و

همــکاران ( )2000گــزارش کردنــد ،درصــد حــذف
در گلههــای کوچــک نســبت بــه گلههــای بــزرگ

کمتــر بــود و دلیــل اصلــی حــذف در گلههــای

کوچــک ناهنجاریهــای تولیــد مثلــی و ورم
پســتان بــود Bascom .و  )1998( Youngدالیــل

حــذف در  27گلــه در انگلســتان را گــزارش کردنــد
کــه بــر اســاس آن مشــکل اصلــی تولیــد مثــل

کــه گاوداران بــه طــور کلــی گاوهــای بــا تولیــد
پاییــن را حــذف میکننــد ،پیشــنهاد میشــود
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از حــذف در امــان بماننــد .ایــن نشــان میدهــد
کــه بــرای مــدت طوالنــی بعــد زایــش قبــل از ایــن

کــه تصمیــم بــه حــذف بگیرنــد تمایــل بــه حفــظ
گاوهــای نابــارور و در غیــر ایــن صــورت گاوهــای

ســالم دارنــد .همزمــان ،گاوهــای حذفــی نابــارور

بــه طــور کلــی جوانتــر از حیواناتــی بودنــد کــه
دچــار حــذف اختیــاری شــدند .تــوازن انــرژی

منفــی در اوایــل شــیردهی کــه در گاوهــای جــوان

وضعیــت را بدتــر میکنــد و یــا در گاوهایــی کــه

بیشــتر از میانگیــن گلــه تولیــد دارنــد میتوانــد
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یــک دلــی بــرای حــذف ایــن گاوهــا باشــد (  Leanو

ـکاران1996 ،؛ Ray
همــکاران1989 ،؛  McGowanو همـ
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دپارتمــان کشــاورزی آمریــکا در ســال 2006
گزارشــی منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن از کل
گاوهــای شــیری حــذف شــده و کشــتار شــده،

 26/7درصــد بــه علــت مشــکالت تولیــد مثلــی و

نابــاروری 26/5 ،درصــد بــه علــت ورم پســتان و
 22/4درصــد بــه علــت تولیــد غیــر اقتصــادی بــود

شــدند در شــکمهای باالتــری قــرار داشــتند

گــزارش دادنــد لنگــش بــا افزایــش خطــر حــذف

داشــتند .ایــن میتوانــد یــک پاســخ بــه اثــر
تضعیــف کننــده لنگــش و یــا بــه دلیــل اثــر غیــر

مســتقیم کاهــش تولیــد یــا بــاروری ضعیــف باشــد.
در مقابــل Seegers ،و همــکاران ( )1998گــزارش

دادنــد کــه نســبت گاوهــای حــذف شــده بــه

دالیــل ناهنجاریهــا و عیــوب حرکتــی پاییــن
بــود ( 2/7درصــد) Esslemont .و )1997( Kossaibati

نیــز یــک نســبت کامــا پاییــن را در انگلســتان
گــزارش دادنــد ( 5/6درصــد) .دالیــل ایــن نســبت
پاییــن شــاید بــه دلیــل فراوانــی پاییــن لنگــش

در انگلســتان و غــرب فرانســه باشــد .لنگــش در
کل بــه نظــر میرســد در اواســط و اواخــر شــیردهی

بیشــترین تأثیــر را در حــذف دارد .بنابراین ،ریســک
حــذف زمانــی کــه لنگــش در اواخــر شــیردهی

تشــخیص داده میشــود ،اثــر مســتقیم لنگــش را
بــر حــذف بــا دقــت بیشــتری نشــان میدهــد.

زیــرا اثــر ترکیبــی آن روی بیماریهــای دیگــر،
بــاروری و تولیــد ،کمتــر در ایــن دوره جــاری

زایــش افزایــش داد .گاوهــای حــذف شــده بــه

عاملــی در کاهــش بازدهــی اقتصــادی باشــد .نتایــج

( )4/50 ± 1/96و پاییــن تریــن روزهــای شــیردهی

مشــکالت تولیــد مثلــی از دالیــل اصلــی حــذف

اقتصــادی ایــن گونــه حذفهــا مالیــم میباشــد.

در اواخــر شــیردهی مشــاهده شــد کــه بــرای آن

ـکاران1994 ،؛ �Mil
همـ�کاران 1998 ،؛  Beaudeauو همـ

ضــرر اقتصــادی ایــن نــوع حذفهــا ممکــن اســت

 Suazo -ianو همــکاران )1988 ،کــه گــزارش دادنــد

تــب شــیر احتمــال حــذف را افزایــش میدهــد

مطابقــت دارد .در مطالعــه حاضــر ،جابجایــی
شــیردان هماننــد ورم پســتان عامــل حــذف زود
هنــگام (روز شــیردهی  )120بــود .ایــن نتایــج بــا

گزارشــات قبلــی روزهــای شــیردهی  1تــا  20بــرای
جابجایــی شــیردان ( Ansariو همــکاران2012 ،؛

بســیار بــاال باشــد.

تقدیر و تشکر
بدینوســیله از دامــداران و اتحادیــه هــای دامپــروری
مناطــق بــرای در اختیــار قــرار دادن دادههــای ایــن

تحقیــق سپاســگذاری میشــود.

 Dohooو  )1984( Martinرا تأییــد میکنــد کــه

در اوایــل شــیردهی ارتبــاط دارد و ایــن ریســک

بــا طــی زمــان کاهــش مییابــد .اثــر اشــکال
در پــا روی حــذف مشــاهده شــد ( بــا رتبــه  4از

نظــر فراوانــی) و حــذف در 147/74 ± 163/96
روز شــیردهی رخ داد .ایــن نشــان میدهــد کــه

مشــکالت پــا در ایــن زمــان ممکــن اســت اثــر
مهمتــری روی ســامت گاو و تولیــد داشــته باشــد
( Boothو همــکاران.)2004 ،

در مقابــل نتایــج بهدســت آمــده توســط Seegers

و همــکاران ( )1998کــه فراوانــی  16/6درصــد را
بــرای ورم پســتان گــزارش دادنــد ،ورم پســتان از
نظــر فراوانــی ( 9/4درصــد) ســومین دلیــل حــذف

بــود .مطالعــات متعــدد دیگــری نیــز ورم پســتان را
عامــل افزایــش احتمــال حــذف معرفــی کردهانــد
( 15 ،12 ،11 ،2و  .)22در مطالعــه حاضــر ،ورم پســتان

بــه طــور عمــده در اوایــل دوره شــیردهی روی داد
( 109/89±224/21روزگــی) و گاوهــای حــذف شــده

بــه دلیــل ورم پســتان جــوان بودنــد (شــیردهی اول
تــا ســوم) .ایــن نتایــج بــا برخــی مطالعــات قبلــی
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و همــکاران.)1992 ،

لنگــش ،دومیــن دلیــل شــایع حــذف بــود (11/5

ولــی تمایــل بــه حــذف در اوایــل دوره شــیردهی

حــذف زودهنــگام بــا فراوانــی  36درصــد در  100روز

میباشــد ( Bothو همــکاران .)2004 ،نتایــج ایــن

مطالعــه در مــورد لنگــش بــه طــور کلــی نتایــج

درصــد) .گاوهایــی کــه بــه ایــن دلیــل حــذف

پســتان کمتــر بــود.
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در بلنــد مــدت تنهــا گاوهــای نابــارور پــر تولیــد

( Teymuriو همــکاران.)2012 ،

بــا میانگیــن رکــورد باالتــر درصــد حــذف بــه علــت

نتیجه گیری

پســتان بیشــترین درصــد را داشــتند .در گلههــای

بــا نتایــج  Dohooو  )1984( Martinکــه ارتبــاط

کردنــد کــه گاوهــای حذفــی بــه دلیــل نابــاروری

بــوده و ســپس بــه ترتیــب مشــکالت تولیــدی و ورم

 Seegersو همــکاران )1998 ،مشــابهت دارد.

از زمــان اهلــي شــدن اســب در منطقــۀ اورآســیا

کوهســتاني غــرب )ماننــد نــژاد کــرد( و اســبهای

بــرای صفــات تــوان ،ســرعت و اســتقامت انتخــاب

تقســیم کــرد ().Rafeie et al., 2011

یعنــي از حــدود  6000ســال پیــش ،اســبها همیشــه
شــده انــد ( .(Gu et al., 2009انتخــاب باعــث

کــه انتخــاب بــر جــا ميگــذارد را نشــانه هــای

کــرد ( ) .De Simoni Gouveia etal., 2014تاکنــون
بررســي هــای زیــادی بــرای شناســایي نشــانههای

ـده (Gu et al., 2009; Hill
انتخــاب در اســب انجــام شـ
et al., 2010; Moon et al., 2015; Petersen et al.,

 )2013کــه در آنهــا بــرای شناســایي جایگاههــای

تحــت انتخــاب بــا اســتفاده از دادههــای ژنگانــي
)ژنومیــک( ،روشــهای مختلفــي بــه کار رفتــه
اســت .یکــي از معمولتریــن روشــهای شناســایي

جایگاههــای تحــت انتخــاب از روی دادههــای

ژنگانــي ،اســتفاده از آمــارة شــاخص تثبیــت یــا Fst

اســت (Sabeti et al., 2006). .آمــارة شــاخص تثبیــت

یــا  Fstبــه طــور گســتردهای بــرای اندازهگیــری

فاصلــۀ بیــن جمعیتهــا کــه ناشــي از ســاختار

ژنتیکــي آنهــا اســت اســتفاده ميشــود (Chen et

) al., 2015آمــارة  ، Fstاز تفــاوت در فراوانيهــای
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آللــي در بیــن جمعیتهــا بــرای محاســبۀ فشــار
انتخــاب متفــاوت در یــک جمعیــت نســبت بــه

جمعیــت دیگــر اســتفاده ميکنــد و بــه کمــک آن

ميتــوان بــه رخــداد انتخابهــای بالقــوه در  00تــا

 3000نســل پیــش پــي بــرد (Cadzow et al., 2014).

از روشهــای زیــادی بــرای محاســبۀ  Fstاســتفاده

ميشــود کــه یکــي از آنهــا ،اســتفاده از روش

محاســبۀ پیشنهادشــده توســط (Weir and )1984

 Cockerhamاســت کــه بــه دلیــل تــوان بــاالی ایــن

روش و ســادگي محاســبۀ آن ،بــه طــور گســتردهای

اســتفاده ميشــود (Holsinger et al., 2009). Fst

بــاال نشــان دهنــدة انتخــاب خنثــي و یــا منفــي در
یــک جایــگاه اســت ().Zhao et al., 2015

نژادهــای اســب ایرانــي را بــا توجــه بــه منشــأ و

محــل پــرورش آن هــا ميتــوان بــه چهــار گــروه
اصلــي اســبهای دشــتهای آبرفتــي شــمال

چکيده

اســب عــرب از قديميتريــن نژادهــاي اســب جهــان اســت .ايــن نــژاد عملکــرد بســيار خوبــي در مســابقات اســتقامتي و بــه طورکلــي عملکــرد

ورزشــي داشــته و در تشــکيل برخــي نژادهــاي مهــم جهــان نقــش داشــته اســت .در مقابــل ،اســب کــرد کــه بيشــتر در زميــن هــاي ناهمــوار و

مناطــق کوهســتاني زندگــي ميکنــد ،مناســب ســواري در مناطــق کوهســتاني و مســابقات چــوگان اســت .بــراي بررســي ســاختار جمعيــت و شناســايي

(ماننــد نــژاد کاســپین) ،اســب هــای منطقــۀ شــمال

شــرق )ماننــد نــژاد ترکمن(،اســبهای مناطــق

صغیــر بــاز ميگــردد ( Kelley, 2002).ایــن نــژاد
در پایهگــذاری بســیاری از نژادهــای دیگــر ماننــد

دم  96رأس اســب نــژاد کــرد از اســتان هــای

)انتخــاب شــده بــر پایــۀ تیــپ ظاهــری ،منشــأ
منطقــۀ پــرورش و نظــر کارشناســان خبــره(و 59

رأس اســب نــژاد عــرب از اســتانهای خوزســتان و

ـت (Khanshour
تاروبــرد و الپیــزان دخیــل بــوده اسـ

تهــران )دارای شناســنامۀ اســب عــرب( گرفته شــد

مناطــق جنــوب غربــي کشــور زندگــي مــي کننــد

ســعي بــر ایــن بــود کــه بــا بررســي شــجره ،در

 .)et al., 2013در ایــران اس ـبهای عــرب بیشــتر در
( .)Moridi et al., 2013ایــن اســب یکــي از نژادهــای

 (Yousefi Mashouf, 2016).در هنــگام نمونهگیــری

حــد امــکان نمونههــا رابطــۀ خویشــاوندی نزدیــک

مناســب بــرای مســابقات اســتقامتي (Petersen et

نداشــته باشــند DNA .نمونههــا بــه روش فنــول-

 ka, 2010).اســب نــژاد عــرب ایــن توانایــی را دارد

شــجرة اســب هــا 58 ،نمونــۀ  DNAنــژاد کــرد ) 15

 )al., 20133و اجراهــای نمایشــي اســت (�Sobczyńs

کــه فاصلــه تــا  160کیلومتــر را بــا ســرعت 20

کیلومتــر در ســاعت بتــازد .ایــن ســطح از عملکــرد

بدنــي ناشــي از ســوخت وســاز بــه شــدت هــوازی،
ســازگاری ســامانۀ قلبــي عروقــي ،دفــع کارآمــد

کلروفــورم اســتخراج شــد .پــس از بررســي ســاختار

مادیــان و  43نریــان( و  38نمونــۀ  DNAنــژاد عــرب
)  25مادیــان و  13نریــان( بــرای تعییــن نــژادگان

)ژنوتیــپ( بــه آزمایشــگاه *Neogen GeneSeek

واقــع در شــهر  Lincolnدر ایــاالت متحــدة آمریــکا

�ت �(Ri
گرمـ�ای بـ�دن و نگهـ�داری هموسـ�تاز بـ�دن اسـ

ارســال و تعییــن نــژادگان نمونــه هــا توســط کیــت

در نواحــي غربــي ایــران و در زمیــن هــای ناهمــوار

پــس از دریافــت اطالعــات ،پاالیــش داده هــا روی

 card et al., 2017).اسـبهای کــرد در ایــران بیشــتر

و مناطــق کوهســتاني یافــت مــي شــوند(Moridi et

 .)al., 2013اســب کــرد ،صــورت عریضتــر ،قــد

 670هــزار نشــانگری  Axiom MNEC670انجــام شــد.
کل نمونههــا انجــام گرفــت .در آغــاز حــذف

افــرادی کــه نســبت تعییــن نــژادگان آنهــا کمتــر

کوتاهتــر و وزن بیشــتری نســبت بــه اســب عــرب

از  90درصــد بــود بررســي شــد .پــس از آن

بیشــتر اســبهایي کــه در مســابقات اســتقامتي

 )cyو نســبت تعییــن نــژادگان بــرای هــر  SNPدر کل

دارد ( .)Mosapour Kaleibar et al., 2007درحالــي که

زمینهــای همــوار اســتفاده ميشــوند ،اســبهای

آللهـ�ا بـ�ا فراوانـ�ي نـ�ادر( (�minor allele frequen

نمونههــا محاســبه شــد SNP .هایــی کــه فراوانــی

عـ�رب یـ�ا تالقـ�ي )کراس(هـ�ای اسـ�ب عـ�رب( (�Ara

آللــی آنهــا کمتــر از  0/01بودنــد (هــر فــرد  2آلــل

کــرد بیشــتر مناســب اســب ســواری در مناطــق

نســبت نــژادگان شــدن آنهــا کمتــر از  0/95بودنــد

بهتریــن نژادهــا بــرای مســابقات چــوگان اســت

آمــدن مثبــت کاذب (DeGiorgio et al.,2014)، SNP

 )bian crossesهســتند ) ،(Ricard et al., 2007نــژاد

صعــب العبــور و کوهســتاني بــوده و نیــز یکــي از
().Vafaei Sayah et al., 2005

دارد) ،حــذف شــدند ،همچنیــن جایگاههایــي کــه

حــذف شــدند .بــرای جلوگیــری از بــه وجــود

هایــی کــه در کل نمونــه هــا بــه شــدت P < 10-4

هــدف از ایــن بررســي ،ارزیابــي ســاختار جمعیتــي

در نداشــتن تعــادل هــاردی واینبــرگ بودنــد از

از تحلیــل مؤلفــه هــای اصلــي اســت کــه افــزون

بــرای جلوگیــری از اشــتباههای احتمالــي در ثبــت

و تنــوع ژنتیکــي دو نــژاد کــرد و عــرب بــا اســتفاده

بــر آن جایگاههــای ژنگانــي کــه بــه احتمــال بــر

عملکــرد در مســابقات اســتقامتي و بــه طورکلــي
عملکــرد ورزشــي در اســب هــا مؤثــر هســتند ،از

طریــق محاســبۀ شــاخص  Fstدر طــول کرومــوزوم

محاســبه هــا حــذف شــدند.

شــجره ،ماتریــس ضریــب خویشــاوندی ژنگانــي
جفتــي) (pairwise genomic kinship coefficientبــه

کمــک دســتور  ibsدر بســتة (پکیــج)  GenABELنــرم

افــزار  Rمحاســبه شــد تــا یکــي از دو نمونـهای کــه

در آن هــا خویشــاوندی نزدیــک وجــود دارد ،یعنــي

نمونــه هــا بــا )IBS>0.8 (Pérez O’Brien et al., 2014
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هــاي بــه دســت آمــده از تعييــن نــژادگان انجــام شــد؛ ســپس آمــارۀ  Fstبــراي هــر  SNPمحاســبه و بــراي جلوگيــري از اثــر تنــوع تصادفــي ذاتــي

بــرای بررســي ســاختار کلــي دو جمعیــت اســب

جمعيــت نشــان داد اســبهاي عــرب ايرانــي نســبت بــه اســبهاي کــرد تنــوع ژنتيکــي باالتــري دارنــد .در ايــن تحقيــق ،نشــانههاي انتخــاب در شــش

تحلیــل مؤلفههــای اصلــی (Principal Component

انتخــاب منجــر بــه شناســايي ژنهايــي هماننــد ژنهــاي  CaMKK2 ، ATP2A2و MLXIPشــد ،کــه بــه احتمــال بــا عملکــرد در مســابقات اســتقامتي و

بســتة نرمافــزاری GenABELدر نــرم افــزار  Rانجــام

واژه هاي كليدي :تنوع ژنتيکي ،نژاد اسب عرب ،نژاد اسب کرد ،نشانه هاي انتخاب.

بــرای تحلیــل مؤلفههــای اصلــي ضریــب

از اســتخراج ، DNAتوســط  670K Axiom Equine Genotyping Arrayتعييــن نــژادگان )ژنوتيــپ( شــدند .تحليــل مؤلفــه هــاي اصلــي ( )PCAروی داده
 Fstمحاســبه شــده بــراي تــک  ، SNPآنهــا در طــول هــر کرومــوزوم همگــن شــدند .نتايــج بــه دســت آمــده از تحليــل مؤلفههــاي اصلــي ايــن دو

شــوند.

کــرد و اســب عــرب ،روی داده هــای نژادگانــي،

جايــگاه ژنگانــي )ژنومــي( شناســايي شــد کــه باالتريــن ميــزان آمــارۀ  Fstدر کرومــوزم شــماره  8مشــاهده شــد .حاشيهنويســي جايگاههــاي تحــت

) Analysisبــا اســتفاده از ماتریــس  IBSکــه توســط

بــه طورکلــي عملکــرد ورزشــي در اس ـبها مرتبــط هســتند و بــراي بررســي هــاي بيشــتر پيشــنهاد مــي شــوند.

شــد (Aulchenko et al.,2007).

مقدمه

خویشــاوندی ژنگانــي بــه مربــع فاصلــۀ اقلیدســي

25
G A V D A R A N

قطعــه هــاي کروموزمــي تحــت انتخــاب در ايــن دو جمعيــت ،از  38اســب عــرب و  58اســب کــرد نمونــۀ خــون و مــو گرفتــه شــد .نمونــه هــا پــس

بهطــور تصادفــي از محاســبه هــای بعــدی حــذف

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

24

بررسي ساختار جمعيت و شناسايي نواحي تحت
انتخاب در ژنگان اسبهاي كرد و عرب ايراني

اســب عــرب بــه کشــورهای اردن ،ســوریه و ایــران

کرمانشــاه ،کردســتان ،آذربایجــان غربــي و تهــران

در منطقــۀ خاورمیانــه و مناطــق شــمالي آســیای

شناســایي جایگاههــای تحــت انتخــاب اســتفاده

مواد و روشها

اســب عــرب یکــي از قدیميتریــن )بــه نظــر

تغییــر در تنــوع جایگاههــای تحــت انتخــاب و

انتخــاب مــي گوینــد و ميتــوان از آن بــرای

بررســي خواهــد شــد.

نمونــۀ خــون یــا نمونــۀ مــوی یــال و یــا نمونــۀ

برخــي قدیميتریــن( نژادهــای جهــان اســت .منشــأ

جایگاههــای مجــاور آن ميشــود .ردپــای ژنتیکــي

Horse

جنــوب غــرب و فــات مرکــزی )ماننــد نــژاد عــرب(

و یافتــن نشــانههای انتخــاب در ایــن دو نــژاد

تبدیــل شــد کــه بــه کمــک فاصلــۀ اقلیدســي،

افــراد ناخالــص (هتروزیگــوس) بــرای آلــل  Aاســت.

روش همگــن ســازی بــرای بــرآورد تابــع رگرســیون

چندبعــدی کالســیک (classical multidimensional

 Fstدر هنگامــی کــه میــزان تفــرق نزدیــک صفــر

( )Fstاســتفاده میشــود(Brito et al 2017

ميتوانــد منفــي باشــد ( )Kullo et al., 2007برخــی

رتبــه بنــدی شــدند و قطعــه هایــي از کرومــوزوم

فاصلــۀ بیــن افــراد از طریــق مقیاسبنــدی
) scalingبــا اســتفاده از تابــع  cmdscaleدر بســتة

نرمافــزاری “ ”statsنــرم افــزار  Rمحاســبه شــد.

بــه کمــک دســتوری کــه در نــرم افــزار  Rنوشــته

شــد ،آمــارة  (Weir et al., 1984)Fstاز رابطــۀ زیــر

محاســبه شــد.

(Weir et al., 1984).

مــی آینــد:

باشــد و یــا انــدازة نمونههــا کوچــک باشــد
از  Fstهــا در ایــن بررســی نیــز اعــداد منفــی بودنــد

کــه میــزان آمــارة  Fstدر  SNPهــای آنهــا جــزء 0/1

تفســیر زیســتی (بیولوژیــک) را نــدارد ،همــۀ

بــه عنــوان جایگاههــای تحــت انتخــاب برگزیــده

(در مجمــوع  )181260 SNPو از آنجــا کــه  Fstمنفــی

درصــد بــاالی توزیــع کل  Fstهــا قــرار داشــتند،

اعــداد منفــي بــه عنــوان صفــر در نظــر گرفتــه

شــدند  . )(Kijas et al., 2012; Zhao et al., 2015در

ازآنجایــي کــه آمــارة Fstمحاســبه شــده بــرای تــک

شــدند کــه  SNPهــای آنهــا  Fstبــاالی  0/048دارنــد.

بهتــر اســت بــرای جلوگیــری از خطــا بــه جــای

صــورت اســت کــه در دامنــة  0-0/05نشــان دهنــدة

ژنــي Fst ،هــای همگــن شــده بــرای برآوردهــا

دهنــدة تمایــز ژنتیکــي متوســط ،در دامنــة -0/25

هــر SNPدر طــول هــر کرومــوزوم بــا اســتفاده از

کــه Fstبــاالی  0/25باشــد ،نشــان دهنــدة تمایــز

�ه ا ی �(local variable bandwidth kernel estima
ناحیـ

پــس از شناســایي نواحــي کروموزومــي تحــت

جایــگاه ژنــي )لوکــوس( تنــوع تصادفــي ذاتــي دارد،
گــزارش  Fstمحاســبه شــده بــرای تــک جایــگاه

اســتفاده شــوند لــذا  Fstهــای محاســبه شــده بــرای
برآوردکننــدة پهنــای نــوار )بانــد ( هســته ای متغیــر

در ایــن رابطههــا

بــا رابطــة

محاســبه ميشــود کــه در آن niانــدازة جمعیــت i

ام و  rشــمار کل جمعیتهــا ( rدر ایــن بررســی

.,

).

پــس از محاســبۀ Fstهــای همگــن شــده ،کل Fstهــا

شــدند .)(Zhao et al., 2015
کــه در آن  a، bو  cاز رابطههــای زیــر بــه دســت

نافراســنجه ای از میانگیــن ناحیهــای مشــاهده هــا

 ،)tor) (Herrmann, 1997بــا بســتة نــرم افــزاری
 ”“lokernدر نرمافــزار  Rهمگــن شــد .در ایــن

ایــن بررســي قطعــه هــای کروموزومــي انتخــاب

دســتورکار کیفــي بــرای تفســیر  Fstبــه ایــن

تمایــز ژنتیکــي کــم ،در دامنــة  0/05 -0/15نشــان
 0/15نشــان دهنــدة تمایــز ژنتیکــي بــاال و هنگامــی

ژنتیکــي بســیار بــاال اســت (.)Li et al., 2014

انتخــاب ،ژنهــای نامــزد )کاندیــدای( موجــود در

برابــر  )2اســت nc .نیــز از رابطــة

آنهــا بــا اســتفاده از مقایســۀ طــول پنجــره بــا

توالــي ژنــگان Assembly EquCab2.0از طریــق

وبســایت http://www.ensembl.org (Retrieved

 )August 26, 2017اســتخراج شــدند.

در ادامــه  QTLهــای واقــع در نواحــي کروموزومــي

تحــت انتخــاب از پایــگاه اطالعاتــي موجــود روی وب

ســایت http://www.animalgenome.org/cgi-bin/

)QTLdb/EC / index (Retrieved August 29, 2017
اســتخراج شــدند.

تحلیــل عملکــردی ژنهــای موجــود در
جایگاههــای تحــت انتخــاب بــا اســتفاده از ابــزار
حاشــیه نویســي عملکــردی و خوشــه بنــدی ژنهــا
در نــرم افــزار بــر خــط )DAVID (Dennis et al., 2003

و ابــزار جســتجوی مســیرهای زیســتي در نــرم
افــزار تحــت وبKEGG (Kyoto Encyclopedia of

 )Genes and Genomesانجــام شــد.

نتایج و بحث

در مرحلــۀ پاالیــش دادههــا ،هیچیــک از نمونههــا

نســبت تعییــن نــژادگان کمتــر از  90درصــد
نداشــتند ،لــذا هیــچ نمونــهای در ایــن مرحلــه

حــذف نشــد .شــمار  SNP 82321بــا فراوانــي مینــور
کمتــر از  0/01و شــمار  SNP 80837کــه نســبت

مقصودی و همکاران :بررسي ساختار جمعیت و شناسایي نواحي تحت انتخاب در ...
به دست می آید.

نــژادگان شــدن آنهــا کمتــر از  0/95بودنــد از

محاســبات نهایــي حــذف شــدند .شــمار SNP 7009

نیــز بــه دلیــل ایــن کــه بــه شــدت در نبــود تعــادل

 ،میانگیــن فراوانــی  Aدر نمونــه بــوده و رابطــۀ آن

هــاردی واینبــرگ ( )4-P<10بودنــد از محاســبات

برابــر اســت .درایــن رابطــه فراوانــي آلــل در A

بعــدی حــذف شــدند .در ادامــه بــا توجــه بــه ایــن

در انــدازة نمونــه ( )niاز جمعیــت  iام اســت s2 .یــا

کــه در هیــچ کــدام از نمونههــاIBS>0.8 (Pérez

واریانــس فراوانیهــای آلــل  Aدر جمعیــت هــای

) O’Brien et al., 2014نبــود ،لــذا هیــچ نمونــه ای

بــا رابطــۀ محاســبه ميشــود.

بــه علــت خویشــاوندی نزدیــک  )(IBS>0.8حــذف
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Kurdish horses

جدول  .1ژنها و  QTLهای شناسایي شده در جایگاههای تحت انتخاب
Table 1. Detected genes and QTL in the regions under selection

2013).همچنیــن نتایــج ایــن بررســي بــا نتایــج

بررســي توالــي  DNA D-Loopمیتوکنــدری کــه روی

پنــج نــژاد اســب ایرانــي شــامل اســبهای عــرب
ایرانــي ،کــرد ،سیســتاني ،کاســپین و ترکمــن انجــام

شــده ،همخوانــي دارد .در آن بررســي نشــان داده
شــد کــه اســبهای عــرب بــه دلیــل قدمــت بیشــتر،

هــدف هــای متفــاوت انتخابــي در دورههــای

مختلــف و شــمار زیــاد مادیانهــای جمعیــت
پایــه ،تنــوع ژنتیکــي بیشــتری دارنــد درحالــي کــه

اســبهای کــرد ،حالــت محــدود و بســته (ایزولــه)

تــری داشــته و تنــوع کمتــری را نشــان دادنــد
(Moridi et al., 2013).

بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل مؤلفههــای اصلــي

و نزدیکــي مکانــي محــل زندگــي ایــن دو نــژاد،

ممکــن اســت اســبهای عــرب و اســبهای

کــرد جــد مشــترکي داشــته باشــند و یــا ایــن
کــه احتمــال دارد اســبهای عــرب در بــه وجــود

آمــدن اســبهای کــرد نقــش داشــته باشــند.

بررســي روی DNAمیتوکنــدری اســبهای عــرب
پیشــتر نشــان داده اســت کــه اس ـبهای عــرب بــا

بســیاری از نژادهــای اســب منشــأ مشــترک دارنــد
(Głażewska, 2010).

جــدول  1ژنهــا و تنهــا  QTLموجــود در جایگاههــای
تحــت انتخــاب ،یــا نواحــي از کروموزومهــا کــه در

شــکل 2باالتــر از مــرز  0/048هســتند (جایگاههایــی

از واریانــس کل را توجیــه ميکردنــد .پیــش ازایــن در

ناحیــه  0/76میلیــون جفــت بــازی از کرومــوزوم x

ـد (�Barend
 PCCاول و دوم بــه ترتیــب  6/1و  3/7درصـ

 )se et al., 2009و در گاومیــش کــه  PCاول و دوم بــه

ترتیــب  12و  2/2درصــد ( )Mokhber et al., 2015و

از واریانــس کل را شــامل ميشــدند و از ایــن داده هــا

بــرای بررســي نشــانههای انتخــاب اســتفاده شــد.

همــان طــور کــه در شــکل  1نشــان داده شــده ،در

تحلیــل مؤلفههــای اصلــي اســبهای عــرب تنــوع

اســت کــه روی توالــي  DNAمیتوکنــدری اس ـبهای

کمتــر بــود .نتایــج ایــن بررســي همســان تحقیقــي
عــرب انجــام شــد و در آن نیــز تنــوع بســیار زیادی

را در ایــن اســبها مشــاهده کردنــد(Bowling et

) al., 2000بررســی دیگــری نیــز تنــوع در توالــي

 DNAمیتوکنــدری اس ـبهای عــرب را تأییــد کــرده
اســت و ایــن تنــوع را نشــان دهنــدة تنــوع بــاال
در جمعیــت پایــه گــذار ایــن نــژاد دانســته اســت

بــازی ،غنــي از ژن در کرومــوزم شــماره  8و یــک

مشــاهده شــد .بــاال بــودن میــزان عــددی  Fstدر
کرومــوزوم  Xممکــن اســت بــه علــت کوچکتــر

بــودن انــدازة مؤثــر جمعیــت در ایــن کرومــوزوم در

مقایســه بــا کرومــوزم هــای اتوزومــي باشــد (Akey

 .)et al., 2002چــون در دیگــر بررس ـيهای همســان
در هنگامــي کــه  0/1درصــد بــاالی کل  Fstهــا

ـوزوم X
انتخــاب ميشــدند ،مــرز معنـيداری در کرومـ

تغییــر  )(Kijas et al., 2012; Zhao et al., 2015نکــرد

در ایــن بررســي نیــز در مــرز معنــيداری در ایــن
کرومــوزوم تغییــری داده نشــد.

در یــک بررســي روی پروفایــل ترانســکریپتوم

خــون اســبهای عــرب در طــول برنامههــای

آموزشــي نشــان داده شــد کــه تمرینهــای بدنــي،

بیــان ژنهــای مرتبــط بــا مســیرهای مختلفــي
را افزایــش ميدهــد کــه یکــي از آنهــا مســیر

ســیگنالینگ کلســیم اســت (Ropka-Molik et al.,

 . )2017در ایــن بررســی حاشــیه نویســي عملکــردی
ژنهــا و تحلیــل عملکــرد آنهــا بــا نــرم افــزار برخــط

 )DAVID (Dennis et al., 2003و تحلیــل مســیرهای

زیســتي بــا نــرم افــزار  KEGGنشــان داد کــه از میان

کل ژنهــای تحــت انتخــاب ،مســیرهای زیســتي که

بیشــترین شــمار ژن از ژنهــای تحــت انتخــاب
را داشــتند شــامل مســیر ســیگنالینگ کلســیم

بــا چهــار ژن () P2RX7و ATP2A2، ORAI1، P2RX4
و مســیر اندوســیتوز بــا  3ژنو (ARPC3، VPS29

) VPS37Bهســتند.

ژن ATP2A2کدکننــده ایزوفــورم پروتئیــن SERCA2

اســت کــه در انســان بــه طــور عمــده در قلــب و

ماهیچــه هــای ســاختار بدنــي )اســکلتي( بیــان

ميشــود ( .)Momke et al., 2007aایــن پروتئیــن
نوعــي پمــپ کلســیم اســت کــه متعلــق بــه

خانــوادة نــوع ( P-type) Pپمپهــای کاتیونــي

اســت کــه در تنظیــم چرخــه )ســیکل(های انقبــاض

و انبســاط نقــش دارد ( )Momke et al., 2007bژن
(ATP2A2مرتبــط بــا مســیر ســیگنالینگ کلســیم(

کــه در ایــن بررســي ،نشــانۀ انتخــاب در آن

مشــاهده شــده ،پیــش ازایــن در بررســي تأثیــر
انتخــاب در گاو نیــز بــه عنــوان ژن نامــزد انتخــاب،

برگزیــده شــده بــود ( .)Rothammer et al., 2013این

ژن جــزء ژنهایــي بــود کــه میــزان بیــان آن پــس از

27
G A V D A R A N

26

درحالــي کــه تنــوع ژنتیکــي در اســبهای کــرد

G A V D A R A N

ژنتیکــي بســیار باالیــي از خــود نشــان دادنــد،

دارنــد( را نشــان ميدهــد .باالتریــن میــزان
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Figure 1. Principal component analysis (PC1 vs PC2) of SNP genotypes from Arabian and

بســیار بــاالی ناخالصــي دارنــد (Khanshour et al.,

تحلیــل مؤلفههــای اصلــي نشــان داد PC (Principal

گــزارش شــده اســت ،هماننــد بررســي در گاو کــه

شکل  .1نتایج تحلیل مؤلفههای اصلي بر پایۀ اطالعات SNPهای ژنگان اسبهای عرب و کرد

خاورمیانــه بــه ویــژه اســبهای عــرب ایرانــي میــزان

عــددی Fstدر یــک ناحیــۀ  1/64میلیــون جفــت

بررســي نشــانه هــای انتخــاب  PCهــای همســان

ميآیــد .در ایــن رابطــه نســبت مشــاهده شــده

بیــن کل اســبهای عــرب جهــان ،اســب هــای عــرب

نشــد .درنهایــت همــۀ  96نمونــۀ نــژادگان شــده ،در

 )Componentاول  15/6درصــد و  PCدوم  2/6درصــد

بــرای آلــل  Aاســت نیــز از رابطــة بــه دســت

میکروســتالیت هــا نیــز نشــان داده اســت کــه در

کــه Fstآنهــا در  0/1درصــد بــاالی کل  Fstهــا قــرار

تجزیــه اســتفاده شــدند.
کــه میانگیــن فراوانــي ناخالصــي )هتروزیگوت(هــا

( .)Głażewska, 2010بررســي روی نشــانگرهای

آمــوزش دادن اســبهای عــرب بــه طــور معنيــداری

افزایــش پیــدا کــرد (Ropka-Molik et al., 2017).

DNAبیمــاران اوتیســم نشــان داده اســت کــه

ناخالصــي ناحیــۀ اطــراف ژن  CADM2در ایــن

بیمــاران کاهــش ميیابــد (.)Casey et al., 2012

ژن MLXIPدر کرومــوزوم شــماره  8کــه در ایــن

بررســي هــای پیشــین ،نشــانه هــای انتخــاب در

پیــش ازایــن بــه عنــوان ژن تحــت انتخــاب در

) 2016و گاوهــای هلشــتاین ایــاالت متحــدة آمریــکا

بررســي از جملــه ژنهــای کاندیــدای انتخــاب اســت،
اســب گــزارش نشــده ،امــا بــا توجــه بــه نقــش ایــن
ژن در تحریــک تشــکیل ماهیچــه پــس از تمریــن
هــای بدنــي ( )Hunt et al., 2015ميتوانــد از ژنهــای

مهــم بــرای بررســي هــای بیشــتر باشــد .ایــن ژن
در تنظیــم پاســخ بــه ســطوح مختلــف گلوکــز نقش

دارد و بــه طــور عمــده در ماهیچههــا و کبــد بیــان

ميشــود و باعــث افزایــش ســطح الکتــات در پاســخ
بــه گرســنگي کوتــاه مــدت و تمریــن هــای بدنــي
ميشــود ( .)Imamura et al., 2014ایــن ژن بــا

ایــن ژن را در ســگهای اهلــي (Freedman et al.,

) (Kim et al., 2013گــزارش کــرده انــد.

بررســي هــای پیشــین روی اســب نشــان داده ،برای

ـدن در ژن LASP1 (Makvandi-Nejad
صفــت انــدازة بـ

 .)et al., 2012رای صفــت مرتبــط بــا ویژگيهــای

�ا ی �MSTN (Pe
ماهیچـ�ه و اسـ�تعداد مسـ�ابقه در ژنهـ

 )tersen et al., 2013و )PDK4پیــروات دهیدروژنــاز

کینــاز ایزیــم  (Hill et al., 2010))4و بــرای صفــت

ـش در ژن MC1R (Petersen et al.,
تعییــن رنــگ پوشـ

) 2013نشــانههای انتخــاب مشــاهده ميشــود .در

همــکاری دیگــر ژنهــای مرتبــط بــا  MLXدر پاســخ

ایــن بررســي در ایــن ژنهــا ،نشــانههای انتخــاب

تحریــک فرآینــد ماهیچــه ســازی ميشــوند .

انتخــاب همســان روی ایــن صفــات در هــر دو نــژاد

بــه تغییــر ســطح گلوکــز ماهیچــه ،درنهایــت باعــث
(Hunt et al., 2015).

مشــاهده نشــد کــه ميتوانــد بــه دلیــل فشــار
باشــد (Petersen et al., 2013).

ژن مهــم دیگــر شناســایي شــده در ایــن بررســي

بــر پایــۀ نتایــج ایــن بررســي ،در کرومــوزوم

 8بــا باالتریــن میــزان Fstقــرار دارد ،ژن CaMKK2

هنــوز هیــچ ژنــي در ایــن ناحیــه شناســایي نشــده

در گاو بــه عنــوان ژن نامــزد انتخــاب گــزارش

نشــان داده کــه نواحــي غیــر کدکننــده ،ميتواننــد

کــه در ناحیــۀ تحــت انتخــاب کرومــوزوم شــماره

اســت کــه پیــش ازایــن در بررســي تأثیــر انتخــاب

شــماره 1جایــگاه تحــت انتخابــي وجــود دارد کــه
اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه بررس ـيهای دیگــر

شـ�ده بـ�ود( ( . )Rothammer et al., 2013ژن �CaM

عملکــرد معنــيدار در تعییــن میــزان بیــان ژنهــا

در آبشــار کینــاز وابســته بــه کلســیم/کالمودیلین

) .al., 2012ایــن ناحیــه ميتوانــد در میــزان بیــان

 KK2مســئول ســاخت آنزیــم  CaMKK2اســت کــه

نقــش دارد .بافتهــای ســاختار بدنــي  Ca+2ذخیــره

میکننــد و  Ca+2درون یاختــه ای یــک پیــام

رســان ثانویــه اســت کــه بــا گیرندههــای Ca+2

داشــته باشــند(Maurano et al., 2012; Vernot et

ژن خاصــي اثــر داشــته باشــد و پیشــنهاد ميشــود

کــه در بررســي هــای آینــده بررســي شــود.

نتیجه گیری کلی

کالمودیلیــن احســاس ميشــود .ســیگنالیگ

در ایــن بررســي کــه بــا اســتفاده از تحلیــل

تمایــز ،افزونــش و ســوخت وســاز )متابولیســم(

داده هــای  SNPهــای دو نــژاد کــرد و عــرب انجــام

کــه بواســطۀCaM Ca+2 /اســت .نقــش مهمــي در
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و مشــخص شــد کــه ایــن دو نــژاد از لحــاظ ژنتیکــي

اســت کــه ســطح بیــان ژن  CaMKK2در هنــگام

بــه هــم نزدیــک هســتند و اســبهای عــرب تنــوع

و افزونــش میوبالســت( و ترمیــم ماهیچــه پــس از

دارنــد .در ایــن بررســي قطعــه هــای کروموزمــي

تشــکیل ماهیچــه در زمــان پــس از زایمــان )تمایــز
جراحــت بــه طــور معنــيداری کاهــش ميیابــد
). (Ye et al., 2016

ژنتیکــي بیشــتری نســبت بــه اســبهای کــرد

و چندیــن ژن )بــه ویــژه روی کرومــوزوم شــماره
 8شناســایي شــدند کــه نشــانههای انتخــاب در

بنابــر جــدول  .1در نواحــی تحــت انتخــاب تنهــا

آنهــا مشــاهده ميشــود .بــه احتمــال در ایــن قطعــه

وجــود داشــت ،کــه مرتبــط بــا امتیــاز پــرش اســب

در مســابقات اســتقامتي و بــه طورکلــي عملکــرد

یــک  )8 :21/5-21/5 Mb QTLشــناخته شــده
( )Schroder et al., 2012بــود کــه ميتوانــد بــه

دلیــل عملکــرد خوبــي نــژاد عــرب در مســابقات

نبودنــد ،ماننــد ژن SYCE1کــه در میــوز نقــش دارد

سوختوســاز ماهیچــه و یــا ماهیچهســازی

و اثبــات شــده کــه ایــن ژن بــرای بــاروری نرهــا و

مادههــا ضــروری اســت(Bolcun-Filas et al., 2009).

همچنیــن ژن  CADM2کــه کدکننــدة مولکــول
متصــل کننــدة یاختــه هــای سیناپســي بــوده و

مرتبـ�ط بـ�ا عملکـ�رد مغـ�ز و رفتـ�ار اسـ�ت( (�Freed

 man et al., 2016).بررســي روی هاپلوتیپهــای

ورزشـ�ي (هماننـ�د ژنهـ�ا ی � ATو CaMKK2، MLXIP

 )P2A2وجــود دارنــد کــه مــي تــوان از آنهــا بــرای
بررســي هــای ژن هــای نامــزدی عملکــرد ورزشــي

و یافتــن  QTLهــای مرتبــط بــا آن اســتفاده کــرد.

29
G A V D A R A N

28
G A V D A R A N

پــرش بــا اســب ( )Sobczyńska, 2010باشــد.

شــماری از ژنهــای نامــزد انتخــاب مرتبــط بــا

هــای کروموزومــي ،ژنهــای مرتبــط بــا عملکــرد
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دارد ( Colomer et al., 2007).نشــان داده شــده

مؤلفــه هــای اصلــي و محاســبۀ آمــارة  Fstاز

هــای دارای میانگیــن هندســی بــزرگ تــر علوفــه

کربوهیــدرات هــا از نظــر نقــش تغذیــه ای بــه دو

 19میلــی متــر 40 ،تــا  50درصــد در روی الــک 8

بــر دســی لیتــر) .محتــوای کلســترول ،آنتــی

آنزیــم هــای دســتگاه گــوارش قابــل هضم هســتند،

میلــی متــر و کمتــر از  20درصــد در ســینی باقــی

خشــک ،بیشــتر بــود ( 16/29و  12/86میلــی گــرم
اکســیدان ،اوره و اســید بتاهیدروکســی بوتیــرک

در بیــن دو تیمــار انــدازه ذرات علوفــه یونجــه

خشــک جیــره تفــاوت معنــی داری نداشــت .بــا

توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن آزمایــش

 ،بــا کاهــش انــدازه ذرات علوفــه یونجــه خشــک و
جیــره اســیدیته مایــع شــکمبه ای کاهــش پیــدا
کــرد .اســیدیته مایــع شــکمبه بــرای جیــره حــاوی
یونجــه بــا میانگیــن هندســی  3/09و  4/65بــه
ترتیــب  6/09و  6/39بــود.

بخــش :آن هایــی کــه بــه طــور خــودکار توســط
کربوهیــدرات هــای غیــر الیافــی (نشاســته ،پکتین،

بتــا گلــوکان هــا ،فروکتــان هــا ،مونــو و الیگــو

ســاکاریدها و اســیدهای آلــی) و دســته ای کــه

بوســیله آنزیــم هــای دســتگاه گــوارش هضــم نمــی
شــوند ،الیافــی( :ســلولز ،همــی ســلولز و لیگنیــن)،

تقســیم مــی شــود .الیــاف مــواد خوراکــی نیــز بــه
دو بخــش قابــل و غیــر قابــل تقســیم مــی شــوند.

یکــی از رایــج تریــن راه بــرای ســنجش الیــاف در
خــوراک  NDFاســت کــه شــامل ســلولز ،همــی

میلــی متــر ،کمتــر از  35درصــد در روی الــک 1/18
بمانــد .الیــاف مؤثــر فیزیکــی ( )peNDFبــا ضــرب

نســبت خوراکــی باقــی مانــده بــر روی الــک  1/18در
محتــوای  NDFجیــره محاســبه مــی شــود .مقــدار
کافــی  peNDFبــرای تحریــک فعالیــت جویــدن،

ترشــح بــزاق ،حفــظ ســامت حیــوان pH ،شــکمبه
و الگــوی تخمیــر شــکمبه ای مناســب ،هضــم

مناســب الیــاف ،چربــی شــیر ضــروری اســت.

طبــق پژوهــش هــای تیمــوری و پیــر محمــدی
( )2009کاهــش انــدازه ذرات علوفــه ســبب افزایــش

نتیجــه گیــری :بــا افزایــش انــدازه ذرات علوفــه

ســلولز و لینگیــن اســت .یافتــن حــد مطلوبــی برای

واژه هــای کلیــدی :گاو شــیری ،هلشــتاین ،انــدازه

کننــدگان و گاوهــای شــیرده ،بــه ویــژه در ســامانه
هــای خــوراک دهــی کامــ ً
ا مخلــوط محســوب

جویــدن ،نشــخوار و زمــان مصــرف خــوراک کاهــش

ذرات دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا بــه عنــوان

داد کــه بــا کوتــاه تــر شــدن انــدازه ذرات خــوراک،

یونجــه pH ،مایــع شــکمبه ،مــاده خشــک مصرفــی

و چربــی شــیر بیشــتر شــد.
ذرات ،علوفــه یونجــه

مقدمه:

انــدازه ذرات جنبــه بــا اهمیتــی در تغذیــه نشــخوار

مــی شــود .امــروزه از الــک هــای جــدا کننــده

کربوهیــدرات هــا بزرگتریــن بخــش در جیــره

یــک روش مؤثــر و ارزان بــرای تعییــن انــدازه ذرات

جیــره نشــخوارکنندگان را تشــکیل مــی دهــد.

کــه حداقــل  10درصــد جیــره در روی یــک الــک

گاوهــای شــیرده هســتند و بیــش از  70درصــد

خــوراک اســتفاده مــی شــود .توصیــه مــی شــود

مــاده خشــک مصرفــی و نــرخ عبــور شــکمبه
ای مــی شــود .همچنیــن بــا کاهــش انــدازه ذرات

علوفــه pH ،شــکمبه ای ،چربــی شــیر ،کل فعالیــت
مــی یابــد .نتایــج آزمایــش برخــی از محققین نشــان

مقــدار مــاده خشــک مصرفــی و از طــرف دیگــر
انــرژی و تأمیــن مــواد مغــذی در گاوهــای شــیری

بــا تولیــد بــاال ،افزایــش پیــدا مــی کنــد .اگرچــه

جدول  –1ترکیبات شیمیایی علوفه یونجه و جیره کام ً
ال مخلوط یونجه ریز (بر اساس ماده خشک)
)Table 1. Chemical composition and physically effective NDF of alfalfa hay and TMR (DM based

پاســخهای عملــکردی گاوهــای شــیرده هلشــتاین تغذیــه
شــده باجیــره هــای باانـدازه ذرات متفــاوت علوفــه یونجــه
خشــک
سید مهدی کریم زاده  ،1منصور رضایی ،2ا سداله تیموری 3

-1دانشجوی دکتری تغذیه دام ،دانشکده علوم دامی و شیالت  ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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-3دانشیار دانشکده علوم دامی و شیالت  ،دانشگاه کشا ورزی و منابع طبیعی ساری

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  pHشــکمبه 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  3/09و  4/65میلــی متــر انجــام شــد.

مــواد و روش هــا :در ایــن آزمایــش از  8رأس گاو هلشــتاین مشــابه بــا توجــه بــه مرحلــه تولیــد ،وزن ،ســن ،نــژاد و ســامت ،در قالــب طــرح چرخشــی

یــا گــردان ( 2×2دو تیمــار در دو دوره آزمایــش  21روزه ( 2هفتــه بــرای ســازگاری بــا جیــره و  7روز بــه منظــور نمونــه بــرداری) بــا  4تکــرار در هــر تیمــار

اســتفاده شــد .در طــی  7روز نمونــه گیــری ،مصــرف خــوراک ،شــاخص هــای خونــی و شــیر انــدازه گیــری شــد.

30

کربوهیــدرات هــای غیــر الیافــی ،مــاده آلــی ،الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی ،خاکســتر و الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی مصرفــی نیــز بــا

31

G A V D A R A N

آمــاری معنــی دار بــود ،کــه در جیــره بــا انــدازه ذرات ریزتــر در مقایســه بــا جیــره بــا انــدازه ذرات بــزرگ تــر مقــدار کمتــری بــود ( 0/41در مقابــل 0/52

G A V D A R A N

یافتــه هــا :مقــدار مــاده خشــک مصرفــی گاوهــا بــا کاهــش انــدازه ذرات علوفــه یونجــه افزایــش پیــدا کــرد ( 25در مقابــل  22/5کیلوگــرم در روز).

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96
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افزایــش انــدازه ذرات یونجــه خشــک کاهــش یافــت .الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــزرگ تــر از  8میلــی متــر مصرفــی در ایــن آزمایــش بیــن دو تیمــار از لحــاظ

کیلوگــرم) .بــا افزایــش میانگیــن هندســی انــدازه ذرات یونجــه خشــک جیــره از  3/09بــه  4/65میلــی متــر ،مقــدار شــیر تولیــدی تغییــری نکــرد ،در حالــی
کــه درصــد چربــی شــیر تولیــدی از  3/26بــه  3/65درصــد افزایــش داشــت .در ایــن آزمایــش محتــوای پروتئیــن ،الکتــوز ،اوره ،مــواد جامــد غیــر چربــی

شــیر1کل مــواد جامــد شــیر 2و 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
-1
-2

Solid non fat
Total solid

آزمایــش یانگ و بیوچمــن ( 2006و  ،)2007روســتومو

اختصــاص داده شــد .تیمارهــای آزمایشــی شــامل

آب خنــک و تمیــز داشــتند .پــس از ان بــه مــدت

میانگیــن هــا در ســطح معنــی داری  0/05و تمایــل

کــه بــا کوتــاه تــر شــدن انــدازه ذرات خــوراک،

تعییــن ســطح کافــی الیــاف مؤثــر جیــره توســعه

تأثیــر معنــی داری را بــا تغییــر انــدازه ذرات جیــره

 3/09میلــی متــر) و کنســتانتره و  )2جیــره دارای

شــیر تولیــدی ثبــت شــد .میانگیــن هندســی و

نتایج و بحث

تأمیــن مــواد مغــذی در گاوهــای شــیری بــا تولیــد

خــوراک و مصــرف الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــه دســت

و همــکاران ( )2006و بیوچمــن و همــکاران ()2003
غذایــی بــر روی مــاده خشــک مصرفــی مشــاهده

نکردنــد و نتایــج آن هــا خــاف نتایــج بــه دســت
آمــده بــود کــه احتمــاال بــه دلیــل انــدازه ذرات،

ترکیبــات جیــره و همچنیــن شــرایط نگهــداری و

محیطــی گاوهــا بــود .هــدف ایــن آزمایــش ،بررســی
تغییــرات در مصــرف مــاده خشــک ،تولیــد شــیر و

شــاخص هــای خونــی گاوهــای شــیری تغذیــه شــده
بــا علوفــه بونجــه خشــک بــا میانگیــن هندســی
 3/09و  4/65میلــی متــر بــود.

مواد و روش ها

 )1جیــره دارای یونجــه ریــز (بــا میانگیــن هندســی
یونجــه درشــت ( بــا میانگیــن هندســی  4/65میلــی

انحــراف معیــار ذرات مــواد خوراکــی بــر اســاس

بــه نســبت  50و  50درصــد در ســاعات  09:00و 15:00

از روابــط زیــر محاســبه شــد:

متــر) و کنســتانتره بودنــد کــه در  2وعــده در روز

در حــد اشــتها در اختیــار گاوهــا قــرار گرفتنــد بــه

گونــه ای کــه حــدود  5تــا  10درصــد از خــوراک روز

قبــل در آخــور باقــی مانــد .احتیاجــات خوراکــی
گاوهــا بــا اســتفاده از جــاول احتیاجــات تعذیــه ای

تعییــن شــد ،و جیــره خوراکــی بــا اســتفاده از نــرم
افــزار جیــره نویســی  )5.0(CNCPSتنظیــم شــد.

اجــزای تشــکیل دهنــده شــامل جیــره یونجــه

ایــن آزمایــش از اســفند ســال  93تــا فروردیــن

خشــک ،ذرت ســیلویی ،دانــه جــوی آســیاب شــده،

و پژوهشــی لــورک ،متعلــق بــه دانشــگاه صنعتــی

پــودر ماهــی ،پــودر صابونــی اســی چــرب ،جــوش

ســال  94بــه مــدت  42روز در مزرعــه آموزشــی
اصفهــان انجــام شــد 8 .رأس گاو هلشــتاین اواخــر
شــیردهی بــا میانگیــن روزهــای شــیردهی 7±215

روز و میانگیــن تولیــد روزانــه  3±39کیلوگــرم و

دارای وزن بــدن  100±662کیلوگــرم کــه دارای تعداد

دفعــات زایــش  2تــا  5بودنــد انتخــاب شــدند و در
قالــب طــرح گــردان  3 2×2در دو دوره آزمایــش 21

روزه ( 2هفتــه بــرای ســاطگاری بــا جیــره و  7روز

بــه منظــور نمونــه بــرداری) بــا  4تکــرار در هــر
تیمــار اســتفاده شــد .یــک هفتــه قبــل از شــروع
طــرح گاوهــا از لحــاظ ســامت مــورد ارزیابــی

قــرار گرفتنــد .گاوهــا در آغــاز آزمایــش بــه طــور

تصادفــی بــه هــر یــک از دو تیمــار تغذیــه ای
3

Cross-over design-

 7روز ،از روز  14الــی  20کل خــوراک مصرفــی و

انــه ذرت آســیاب شــده ،کنجالــه ســویا ،یاســمینو،

شــیرین ،دی فســفات کلســیم ،نمــک ،پیــش
مخلــوط ویتامینــی 4بــه ترتیــب بــه مقــدار ،25/01
،0/18 ،3/20 ،1/00 ،1/00 ،15/00 ،22/00 ،16/01 ،15/00

 0/20 ،0/50و  0/90درصــد مــاده خشــک بودنــد.

گاوهــا در طــول شــبانه روز دسترســی آزاد 5بــه
4

 -مکمل در هر کیلوگرم شامل  196گرم کلسیمIU ،

 500000ویتامین  IU100000 ،Aویتامین  100 ،D3میلی گرم ویتامین ،E
 96گرم فسفر 19 ،گرم منیزیم 46 ،گرم سدیم 3000 ،میلی گرم آهن300 ،
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.

جامعــه مهندســی کشــاورزی آمریــکا بــا اســتفاده

بــه معنــی داری  0/10تــا  0/05منظــور گردیــد.

مــاده خشــک و مــواد مغــذی مصرفــی :گاوهایــی که

بــاال ،افزایــش پیــدا مــی کنــد ( 1و  26و  28و .)34

تغذیــه شــده بودنــد ،تمایــل بــه مصــرف خــوراک

روســتومو و همــکاران ( )2006و بیوچمــن و همــکاران

بــا جیــره حــاوی علوفــه بــا انــدازه ذرات ریزتــری

کــه در ایــن رابطــه  dgwمیانگیــن هندســی،

بیشــتری داشــتند ( .)P = 0/0597کربوهیــدرات

قطــر منفــذ الــک (میلــی متــر) و  wiدرصــد

ذرات یونجــه خشــک کاهــش یافــت (.)P = 0/0569

 Sgwانحــراف معیــار ذرات مــواد خوراکــیdi ،

مــاده آلــی ،الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی،

بــه دســت آمــده بــود .زبلــی و همــکاران ( )2006بــا

(عامــل مؤثــر فیزیکــی بــر اســاس نســبت مــاده

کاهــش پیــدا کــرد .الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــزرگ

میلــی متــری) ،عامــل مؤثــر فیزیکــی بــر اســاس

بیــن دو تیمــار از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود

مجمــوع نســبت مــاده خشــک روی دو الــک  19و
 8میلــی متــری 8<pef ،و عامــل مؤثــر فیزیکــی

بــر اســاس مجمــوع نســبت مــاده خشــک بــر روی
ســه الــک  8 ،19و  1/18میلــی متــری؛ 1<pef/18

محاســبه شــد.

داده هــای حاصــل از آزمایــش توســط نــرم افــزار
آمــاری ( SAS )2000و بــا رویــه ()model Mixed

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

کــه در ایــن رابطــه :μ،میانگیــن جامعــه؛ :Tiاثــر

ثابــت تیمــار :Pj ،اثــر ثابــت دوره:Cowk(T)i ،

( )2003تأثیــر معنــی داری را بــا تغییــر انــدازه ذرات

هــای غیــر الیافــی مصرفــی نیــز بــا افزایــش انــدازه

خاکســتر و الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی

خشــک باقــی مانــده روی الــک بــا قطــر 1/18

اگرچــه آزمایــش یانــگ و بیوچمــن ( 2006و ،)2007

جیــره غذایــی بــر روی مــاده خشــک مصرفــی

تجمعــی مــاده در روی هــر الــک هســتند .عامــل
مؤثــر فیزیکــی علوفــه هــا و جیــره هــای کامــ ً
ا

مخلــوط از  3طریــق مختلــف کــه شــامل pefm

مــاده خشــک مصرفــی و از طرفــی دیگــر ،انــرژی و

مصرفــی بــا افزایــش انــدازه ذرات علوفــه یونجــه
تــر از  8میلــی متــر مصرفــی در ایــن آزمایــش
( ،)P=0/0177کــه در جیــره بــا انــدازه ذرات بــزرگ

تــر مقــدار کمتــری بــود ( 0/41در مقابــل 0/52
کیلوگــرم) ،در حالــی کــه الیــاف مؤثــر فیزیکــی
بــزرگ تــر از  1/18میلــی متــر مصرفــی بــا افزایــش

انــدازه ذرات یونجــه خشــک از لحــاظ آمــاری
تفــاوت معنــی داری نداشــت (.)P = 0/8032

نتایــج آزمایــش برخــی از محققیــن نشــان داد

مشــاهده نکردنــد و نتایــج آن هــا خــاف نتایــج
آنالیــز رگرســیون داده هــای حاصــل از  33آزمایــش

انجــام شــده روی گاوهــای اواســط شــیردهی نشــان

دادنــد کــه مثــرف خــوراک ارتبــاط معکوســی بــا
الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی ()R2 = 0/17

و الیــاف مؤثــر فیزیکــی ( )R2 =0/29جیــره دارد.
آن هــا ایــن ارتبــاط را بــه تأثیــر الیــاف مؤثــر

فیزیکــی و الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی
بــر پــر شــدگی شــکمبه ارتبــاط دادنــد .علــی
رغــم اثبــات رابطــه معکــوس و معنــی دار بیــم

مصــرف خــوراک بــا محتــوای الیــاف نامحلــول در

شــوینده خنثــی و الیــاف مؤثــر فیزیکــی جیــره ،در
مدلــی کــه توســط زبلــی و همــکاران ( )2008بــرای

داده شــده اســت ارتبــاط ضعیفــی بیــن مصــرف
آمــد ( .)R2 =0/18ایــن مــدل نشــان مــی دهــد کــه

بــا افزایــش الیــاف مؤثــر فیزیکــی در جیــره تــا
ســطح  22درصــد ،مصــرف خــوراک افزایــش مــی

یابــد ،امــا در محــدوده  22تــا  31/5درصــد الیــاف
مؤثــر فیزیکــی ،مصــرف خــوراک ارتبــاط معکوســی
بــا ســطح الیــاف مؤثــر فیزیکــی جیــره دارد و در

ســطوح باالتــر از  31/5درصــد ،مصــرف خــوراک بــا
شــیب منفــی تــری افــت مــی کنــد کــه تــا حــد
زیــادی نتایــج آزمایــش هــای انجــام شــده را بــه
صورتــی منطقــی و دســته بنــدی شــده توجیــه

مــی کنــد .تیمــوری و همــکاران ( )2004مطالعــه ای

بــر روی تأثیــرات فیزیکــی و انــدازه ذرات یونجــه
خشــک انجــام دادنــد و نشــان دادنــد کــه کاهــش
انــدازه ذرات ســبب افزایــش چگالــی تــوده ای،6

چگالــی لحظــه ای ،نــرخ آبگیــری 7و کاهــش
ظرفیــت آبگیــری 8مــی شــود .همچنیــن کاهــش
6

Bulk density -

7

Rate of hydration -

8

Water holding capacity -

جدول  -3تولید 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

اثــر تصادفــی گاو در تیمــار :)1(eijk ،اثــر تصادفــی

باقــی مانــده هــا هســتند .مقایســه بــا روش چنــد
دامنــه ای دانکــن و در ایــن آزمایــش تفــاوت بیــن

جــدول  -2مصــرف 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
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انــدازه ذرات مقــار مثــرف را افزایــش مــی دهــد.

انــدازه تأثیــرات شــیمیایی حاصــل از آزاد شــدن

فــوق بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن مطالعــات در

مــی کنــد کــه بــا تدبیــل ایزومــر ســیس  9و 12

در شــیر نشــخوارکنندگان نســبت بــه پروتئیــن

تأثیــر بســزایی بگــذارد ،کــه همیــن عامــل ســبب

کــه بــر روی الــک  1/18میلــی متــری باقــی مــی

خــوراک نیســت .بــه نظــر مــی رســد ســطح

آزمایــش انجــام شــده اســت .بــا توجــه بــه مرحلــه

مهــار کننــده ســنتز چربــی در پســتان اســت)

مــی نمایــد .شــاید تنهــا راه بــرای کاهــش الکتــوز

گاوهــای تغذیــه شــده بــا ذرات بــزرگ تــر بونجــه

پاپلــی و همــکاران ( )1985تعییــن کردنــد ذراتــی
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  1/18میلــی

متــر بــرای آن کــه از شــکمبه عبــور کننــد بایــد
خــرد شــده و کوچــک شــوند و در نتیجــه ایــن ذرات
بیشــتر از ذرات کوچــک تــر از  1/18میلــی متــر،

ترشــح بــزاق را تحریــک مــی کننــد .در آزمایــش
کــرواس و کام ( )2003کاهــش انــدازه ذرات علوفــه
ســبب کاهــش مصــرف مــاده خشــک ،مــاده آلــی و

نشاســته گردیــد ،امــا بــر مصــرف الیــاف نامحلــول
در شــوینده خنثــی تأثیــری نداشــت ،کــه نشــان

دهنــده تمایــل گاوهــا بــه انتخــاب ذرات بــزرگ تــر
در جیــره هایــی بــا ذرات علوفــه کوتــاه تــر بــود،
کــه جهــت حفــظ ســامت محیــط شــکمبه ای و

کاهــش ابتــا بــه بیمــاری هــای متابولیــک بــود.

واســطه هــای ســوخت و ســاز ،بــر کاهــش مصــرف

بــاالی الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی (29/5
درصــد) در آزمایــش حاضــر ،نســبت بــه آزمایــش

یانــگ و بیوچمــن ( 24/5( )2007درصــد) ،ســبب
تأثیرگــذاری بــر پــر کنندگــی علوفــه در شــکمبه و
در نتیجــه آن کاهــش مصــرف خــوراک شــده اســت.

کاهــش طــول برشــی یونجــه خشــک جیــره عــاوه
بــر کاهــش اثــر پرکنندگــی در شــکمبه از طریــق

افزایــش نــرخ عبــور نیــز منجــر بــه افزایــش
مصــرف خــوراک مــی گــردد.

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .داده هــای آل -تــراد
و همــکاران ( )2009کــه نشــان داد ،افزایــش کوتــاه

مــدت قنــد وریــدی ،ســبب افزایــش ذخیــره ســازی
بــدن بــه جــای تولیــد شــیر مــی شــود ،از ایــن

 3/09بــه  4/65میلــی متــر مقــدار شــیر تولیــدی

کــردن انــدازه ذرات ،هضــم علوفــه بــه دلیــل

درصــد چربــی شــیر همــراه بــود.

الکتــوز وجــود دارد در مطالعــه حاضــر ،دو تیمــار

در اوایــل شــیردهی نمــی تواننــد بــه انــدازه کافــی

جیــوه از  18/4بــه  15/6درصــد و  32/4بــه 30/6

بخــش بزرگــی از تغییــرات کل مــواد جامــد شــیر

ســرمایه گــذاری کــرده تــا بــه تعــادل مثبــت

مربــوط اســت .از آنجایــی کــه در مطالعــه حاضــر

ســطح اوره خــون همــراه اســت .تحقیقــات نشــان

الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــزرگ از  8میلــی متــر
درصــد در الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــزرگ تــر از 1/18

میلــی متــر کاهــش یافــت ،چربــی شــیر تمایــل بــه
کاهــش نشــان داد .بیوچمــن و همــکاران ( )1994و

تولیــد الکتــوز و شــیر نداشــت.

بــه پروتئیــن شــیر و الکتــوز شــیر و مــواد معدنــی
پروتئیــن و الکتــوز شــیر تغییــری نداشــته اســت،

بنابرایــن کل مــواد جامــد شــیر تغییــری نکــرده

افزایــش داشــت ( .)P= 0/0259در ایــن آزمایــش

هــای شــکمبه افزایــش یافتــه ،کــه منجــر بــه
افزایــش تولیــد شــیر شــده اســت ،امــا ظاهــرا ً ایــن

در مطالعــه تیمــوری و همــکاران ( )2004بــا کاهــش

چربــی شــیر 9کل مــواد جامــد شــیر 10و تعــداد

و همــکاران ( )2008دریافتنــد کــه در ســطوح کمتــر

روش المــرز و همــکاران ( ،)1996چربــی شــیر 10

چربــی شــیر تولیــدی از  3/26بــه  3/65درصــد

معنــی داری نداشــت.

مــواد کنســانتره ای اســتفاده شــد ،بــا کاهــش

عــدم تغییــر در تولیــد شــیر در تمــام مطالعــات

اثــر وابســته بــه منبــع علوفــه بــوده اســت .زبلــی

 32درصــد الیــاف مؤثــر فیزیکــی جیــره ،درصــد
چربــی شــیر همبســتگی بیشــتری بــا ســطح

در بســیاری از آزمایــش هــای انجــام شــده بــا

الیــاف فیزیکــی جیــره دارد .بــا کاهــش انــدازه

بــر تولیــد شــیر نداشــته اســت ( 1و  2و  28و .)32

و نشــخوار ،کاهــش  pHشــکمبه و کاهــش نســبت

9

Solid non fat-

10

Total solid-

ذرات جیــره ،بــه دلیــل کاهــش فعالیــت جویــدن
اســتات بــه پروپیونــات درصــد چربــی شــیر کاهــش

مــی یابــد کــه موافــق بــا نتایــج بدســت آمــده در
ایــن آزمایــش بــود .در  pHپاییــن شــکمبه ،تعــداد
باکتــری هــای مگاســفرا الســدنی 11افزایــش پیــدا

11

Megasphaera elsdenii -

جدول-4فراسنجه 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

شــیر مثبــت اســت .چــون گاوهــای شــیری پرتولید

کونونــوف و هنریــچ ( )2003گــزارش کردنــد هنگامی

خنثــی جیــره ،کمتــر از حداقــل پسشــنهادی باشــد.

افزایــش ســطح قابــل دســترس بــرای میکــروب

خشــک شــد.

انــدازه ذرات خــوراک هیــچ گونــه تأثیــری بــر

افزایــش انــدازه ذرات علوفــه خشــک جیــره

تغییــری نکــرد ( ،)P= 0/9014در حالــی کــه درصــد

شــکمبه بــا کاهــش انــدازه ذرات و افزایــش نــرخ
عبــور مربــوط دانســت .معمــوالً در آزمایــش

در ایــن جیــره هــا اثــر پــر کنندگــی علوفــه بــه

بــه جــای افزایــش ســنتز شــیر در غــده پســتانی

 pHشــکمبه ای کاهــش پــدا کــرد کــه بــا کاهــش

امــا همبســتگی باالیــی بیــن تولیــد شــیر و تولیــد

اســت.

هندســی انــدازه ذرات یونجــه خشــک جیــره از

تغییــر انــدازه ذرات خــوراک ،هیــچ گونــه تأثیــری

مصــرف خــوراک مشــاهده نشــده اســت ،زیــرا

مــواد حــد واســط بــرای بهبــود ذخیــره بدنــی

تولیــد شــیر و ترکیبــات آن :بــا افزایــش میانگیــن

خشــک مصرفــی توســط دام هــا افزایــش یافــت،

انــدازه ذرات علوفــه مــورد اســتفاده ،تأثیــری بــر

و اواخــر شــیردهی ،مــی توانــد در ســوخت و ســاز

فرضیــه حمایــت مــی کنــد.

ســلول هــای بدنــی شــیر در بیــن دو تیمــار تفــاوت

هایــی کــه از جیــره هایــی بــا بیــش از  40درصــد

مغــذی مصرفــی ،بــه خصــوص در مراحــل اواســط

آزمایــش حاضــر بــا کاهــش انــدازه ذرات خــوراک

همبســتکی بیــن محتــوای نیتــروژن اوره در خــون و

زبلــی و همــکاران ( )2008دریافتنــد کــه بــا کوتــاه

نتایــج آزمایشــات فــوق نشــان دهنــده آن اســت

کــه آن را مــی تــوان بــه کاهــش ظرفیــت پرشــدگی

شــیرواری ،افزایــش کوتــاه مــدت انــرژی و مــواد

ســبب کاهــش درصــد چربــی شــیر مــی شــود .در

شــیر ،کــم کــردن ســطح خــوراک مصرفــی باشــد.
اگرچــه درصــد الکتــوز شــیر نســبت ًا پایــدار اســت،

مرتنــز ( )1997دریافتنــد کــه تأثیــر انــدازه ذرات
بــر چربــی شــیر احتمــاالً در جیــره هایــی دیــده

محتــوای پروتئیــن ،الکتــوز ،اوره ،مــواد جامــد غیــر

کــه بــا کاهــش انــدازه ذرات علوفــه خــوراک ،مــاده

قالــب یــک طــرح مربــع التیــن بــا دوره کوتــاه

اســید لینولئیــک بــه ایزومــر ترانــس  10و ( 12کــه

و چربــی شــیر بــه ســختی توســط جیــره تغییــر

افزایــش گلوکــز و بــه طبــع آن انســولین خــون در

مــی شــود کــه ســطح الیــاف نامحلــول در شــوینده

الیــاف مؤثــر فیزیکــی از  25/1بــه  17/2درصــد در

از لحــاظ آمــاری ایــن افزایــش معنــی دار بــود
( )P= 0/0237و در جیــره بــا انــدازه ذرات درشــت

انــدازه ذرات ریزتــر علوفــه یونجــه خشــک بــود
محتــوای تــری گلســیرید خــون گاوهــا بــا افزایــش

اســتفاده از تحلیــل رگرســیون داده هــای 33

انــدازه ذرات افزایــش پیــدا کــرد ( )P= 0/0254و در

دادنــد کــه مقــدار الیــاف مؤثــر فیزیکــی جیــره

خشــک ،بیشــتر بــود ( 15/50و  13/13میلــی گــرم

محتــوای الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و
الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی علوفــه ای و

نســبت کربوهیــدرات هــای غیــر الیافــی بــه الیــاف

نامحلــول در شــوینده خنثــی ارتبــاط ضعیفــی (=0/2
 )R2بــا تولیــد شــیر دارنــد .امــا نســبت چربــی بــه
پروتئیــن بــا افزایــش مقــدار الیــاف مؤثــر فیزیکــی

خشــک مصرفــی بــا منشــأ علوفــه ()R2 =0/32
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

و هنریچــس ( )2003و تیمــوری و همــکاران ()2004

مطابقــت داشــت.

جیــره بــا میانگیــن هندســی بــزرگ تــر علوفــه
در دســی لیتــر) .محتــوای انســولین خــون در بیــن
دو تیمــار تغذیــه ای از لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــی
داری داشــت ( )P= 0/0548و در جیــره بــا میانگیــن

هندســی بــزرگ تــر علوفــه خشــک جیــره ،بیشــتر

بــود ( 16/29و  12/86میلــی 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

از ایــن آزمایــش ،بــا کاهــش انــدازه ذرات علوفــه

یونجــه خشــک و جیــره اســیدیته مایــع شــکمبه ای
کاهــش پیــدا کــرد ( .)P= 0/0534اســیدیته مایــع

شــکمبه بــرای جیــره حــاوی یونجــه بــا میانگیــن

هندســی  3/09و  4/65بــه ترتیــب  3/09و 6/39
بــود.

دارد .مهــم تریــن عامــل تأثیــر گــذار بــر محتــوای

جیــره یکســان بــود ،هیــچ تفاوتــی در محتــوای
پروتئیــن شــیر در بیــن تیمارهــای انــدازه ذرات

خــوراک وجــود نداشــت.

مطالعــات نشــان مــی دهــد مختــوای الکتــوز موجود

رومینوسنتســیز بــه انــدازه  0/15و  0/28واحــد
پاییــن تــر از  pHمایــع شــکمبه اخــذ شــه از طریــق

فیســتوالی شــکمبه ای در همــان محــل اســت .ایــن

نتایــج همــراه بــا نتایــج آزمایشــات  vitro inو in
 vivoانجــام گرفتــه توســط ســایر محققیــن بیانگــر
ایــن اســت کــه  pHبــه دســت آمــده توســط روش
رومینوسنتســیز بــه طــور تقریبــی  0/3واحــد کمتــر
از ســایر روش هــای  vivo inدر همــان محــل اســت.

در آزمایــش بیوچمــن و همــکاران ( ،)2003کونونــوف

و هنریچــس ( )2003و تیمــوری و همــکاران ()2004

بــا کاهــش انــدازه ذرات علــوف جیــره pH ،شــکمبه
ای کاهــش پیــدا کــرد کــه بــا نتایــج بــه دســت
آمــده در ایــن آزمایــش هــم خوانــی دارد .دلیــل

عمــده کاهــش  pHشــکمبه بــا کاهــش انــدازه
ذرات جیــره را مــی تــوان بــه کاهــش  peNDFو

جیــره مربــوط دانســت ،کــه در نتیجــه آن تشــکیل

ســقف شــکمبه ای ،فعالیــت نشــخوار و ترشــح بــزاق
کاهــش مــی یابــد ،کــه همیــن عامــل ســبب تأثیــر
کمتــر عامــل بافــری بــزاق بــر مایــع شــکمبه ای

مــی گــردد ،در نهایــت منجــر بــه کاهــش اســیدیته

شــکمبه مــی شــود.

متابولیــت هــای گلوکوژنیــک و بهبــود فعالیــت های
کبــدی از طریــق کاهــش ذخیــره چربــی در کبــد،

افزایــش پیــدا کــرد کــه برخالفــه یافتــه هــای بــه
دســت آمــده در ایــن آزمایــش مــی باشــد .زیــرا
در ایــن آزمایــش بــا افزایــش انــدازه ذرات جیــره،
 pHمایــع شــکمبه ای افزایــش پیــدا کــرد ،کــه

مــی توانــد در رشــد و فعالیــت میکروارگانیســم
هــای شــکمبه ای و پیــش ســازهای گلوکوژنیــک

بــا افزایــش انــدازه ذرات یونجــه خشــک کــه 25
مصرفــی کاهــش پیــدا کــرد .بــا وجــود افزایــش
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و در صــورت امــکان یــک تغییــر بســیار کوچکــی

آنجایــی کــه در مطالعــه حاضــر محتــوای انــرژی

 pHمایــع شــکمبه اخــذ شــده بــه روش

خشــک جیــره گاوهــای هلشــتاین محتــوای گلوکــز،
انســولین و کلســترول خــون بــه دلیــل بهبــود

پروتئیــن شــیر ،ســطح انــرژی جیــره اســت .از

احشــایی اســت.

درصــد جیــره را تشــکیل مــی داد ،مــاده خشــک

برخــی از محققیــن گــزارش کردنــد کــه پروتئیــن

رخ مــی دهــد ،کــه بــا نتایــج حاضــر مطابقــت

خشــک جیــره بــر متابولیســم ازت در بافــت

در آزمایشــات گرنــت و همــکاران ( )1990و دوفیلــد

و همــکاران ( )2003بــا کاهــش انــدازه ذرات یونجــه

شــیر بــه ســختی توســط جیــره تغییــر مــی کنــد

بــوده اســت .عــدم تغییــر نیتــروژن اوره ای خــون

نتیجه گیری
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فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

خنثــی علوفــه ای ( )R2 =0/14و هضــم مــاده

تغذیــه کمتریــن اســت .پــس ،زمــان خونگیــری

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

جیــره ( )R2 =0/17الیــاف نامحلــول در شــوینده

پــس از تغذیــه بیشــترین و درســت قبــل از زمــان

محتــوای گلوکــز خــون افزایــش پیــدا کــرد و

الیــاف مؤثــر فیزیکــی بــرای حفــظ درصــد چربــی

و ســایر ویژگــی هــای الیافــی جیــره مثــل کل

داه اســت کــه محتــوای اوره خــون  2تــا  6ســاعت

نشــانگر عــدم تأثیــر انــدازه ذرات علوفــه یونجــه

( 70/88و  65/62میلــی گــرم در دســی لیتــر).

آزمایــش در گاوهــای اوایــل شــیردهی نشــان

انــرژی دســت یابنــد چنیــن رونــدی بــا افزایــش

فراســنجه هــای خونــی :در آزمایــش حاضــر بــا

درصــد افــت کــرد .ایــن نتایــج از توضیــه موتنــز

شــیر باالتــر از  3/4درصــد حمایــت مــی کنــد.

قــرار دارنــد ،بنابرایــن از ذخیــره بدنــی خــود

آزمایــش حاضــر بــا اوج تراکــم اوره خــون همــراه

علوفــه یونجــه خشــک جیــره بیشــتر از جیــره بــا

( )1997مبنــی بــر گنجانــدن حداقــل  19/7درصــد

خــوراک مصــرف کننــد ،در تــوازن منفــی انــرژی

8>peNDFبــا افزایــش انــدازه ذرات یونجــه

افزایــش پیــدا کــرد کــه در پــی آن چربــی شــیر،

 pHمایــع شــکمبه ای ،گلوکــز و انســولین خــون

نیــز افزایــش پیــدا کــرد.

بــود ( .)P > 0/05نتایــج نشــان داد کــه ،اســتفاده

پــس چــر گیاهــان زراعــی بــه ســر بــرده و یــا از

طــی دورهای کــه تیمارهــا اعمــال میشــدند یعنــی

عملکــرد تولیــد مثلــی میشهــای لــری بختیــاری

محتــوای ویتامیــن ای کمــی برخــوردار هســتند.

برهزایــی کل و نــرخ برهزایــی  21روزه (برهزایــی

از ویتامیــن ای در جیــره فالشــینگ تأثیــری بــر
نــدارد.

واژههــای کلیــدی :میــش ،عملکــرد ،ویتامیــن ای،

نباشــد و اســتفاده از ویتامیــن ای بــه صــورت مکمل

غلظــت ویتامیــن ای  1در ســرم خــون میشهایــی

میشهــای لــری بختیــاری نیــز پاییــن تــر از حــد

نــرخ آبســتنی کل= (تعــداد میــش آبســتن شــده در

هــای خشــک ،خوراکهــای انبــار شــده و یــا
علوف ـ ه مراتــع و پــس چرهایــی کــه از ســال قبــل

ماندهانــد ،اســتفاده میکننــد ،غلظــت ویتامیــن
ای در ســرم خونشــان پایییــن تــر اســت .بنابرایــن

میشهایــی کــه در پــس چــر خشــک گیاهــان

میــزان ســلنیوم خــوراک مصرفــی و ســرمخون
اســتاندارد اســت ( Karimi poorو همــکاران.)2011 ،

بنابرایــن ،ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن اثــر
اســتفاده از ویتامیــن ای در جیــره فالشــینگ بــر

عملکــرد تولیــد مثلــی میشهــای لــری بختیــاری

انجــام شــد.

مواد و روشها

چــرا میکننــد و یــا از علوفههــای انبــاری تغذیــه

دو گلــه گوســفند لــری بختیــاری کــه یکــی در

( Hotfieldو همــکاران .)2000 ،زیــرا ویتامیــن ای

پــرورش داده میشــدند بــرای انجــام ایــن تحقیــق

میشــوند بــه مکمــل ویتامیــن ای نیازمندنــد

ســامانه روســتایی و دیگــری در ســامانه عشــایری

بــه مقــدار قابــل مالحظــهای در بافتهــای بــدن

انتخــاب شــدند .دو مــاه قبــل از انجــام آزمایــش

نظــر میرســد کــه نیــاز حیوانــات بــه ویتامیــن ای

شــدند .در اواخــر تابســتان 100 ،رأس میــش ســالم،

باشــد ( .)1994،Pulsویتامینهــا نقــش مهمــی در

گلــه انتخــاب و بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه

جملــه عملکــرد تولیــد مثلــی دارنــد .در مــورد

جیــره پایــه بعــاوهی  250گــرم دانــه جــو بــه ازای

مثلــی میشهــا اطالعــات کمــی در دســت اســت

پایــه بعــاوهی  250گــرم دانــه جــو بعــاوهی 500

هیــچ میباشــد بــه ایــن معنــی کــه یــا همــه

اســتات 5بــه ازای هــر رأس میــش در روز (تیمــار

قابــل ذخیــره ســازی نیســت ( .)1983 ،Rammellبــه

بیــش از آنچــه کــه در  NRCپیشــنهاد شــده اســت

قــوچ هــای گلــه بــه طــور کامــل از میشهــا جــدا
غیــر آبســتن و غیــر شــیرده از میشهــای هــر
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تأثیــر مکمــل ویتامیــن ای بــر عملکــرد تولیــد

هــر رأس میــش در روز (تیمــار شــاهد یــا  )Fو جیــره

زیــرا بــاروری در میشهــا یــک پدیــده همــه یــا

واحــد ویتامیــن ای بــه صــورت آلفــا -توکوفــرول

تخمکهــای گذاشــته شــده بــارور میشــوند یــا

ویتامیــن ای یــا  )FEتقســیم شــدند .تیمارهــا از دو

.)2007 ،likaya

آن اعمــال شــدند .جیــره پایــه خوراکــی بــود کــه

هیـ�چ کـ�دام بـ�ارور نمیشـ�وند( ( Koyuncuو �Yer

اســتفاده از ویتامیــن ای در زمــان جفــت گیــری در
افزایــش دوقلوزاییــو کاهــش مــرگ و میــر بــره

هـ�ا شـ�ده اسـ�ت Koyuncu (  .و Ko� ،2007 ،Yerlikay

هفتــه قبــل از قــوچ انــدازی تــا ســه هفتــه پــس از

نــرخ آبســتنی  21روزه = (تعــداد میــش آبســتن
شــده در طــی دورهی  21روزه بعــد از قــوچ انــدازی
تقســیم بــر تعــداد کل میــش) × 100

نــرخ برهزایــی کل = (تعــداد کل بــره متولــد شــده
در  34روز اول زایــش تقســیم بــر تعــداد کل میــش)
× 100

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

× 100

نــرخ زادآوری کل = (تعــداد کل بــره متولــد شــده
در  34روز اول زایــش تقســیم بــر تعــداد میــش
زایمــان کــرده در همــان مــدت) × 100

نــرخ زادآوری کل = (تعــداد کل بــره متولــد شــده در
 21روز اول زایــش تقســیم بــر تعــداد میــش زایمــان
کــرده در همــان مــدت) × 100

دادههــا در نرمافــزار  )2000( SASبــا رویــه GLM8

مــورد تجزیــه قــرار گرفتنــد .مدل آمــاری اســتفاده

شــده جهــت تجزیــه دادههــا بــه صــورت زیــر بــود:
yijklm= μ + Fi + Tj + Ak + BCS1
)……+ b1 (BWijklm – BW

وزن و نمــره وضعیــت بدنــی 6میشهــا یــک روز

eijklm +

قبــل از قــوچ انــدازی اندازهگیــری شــد .نمــره
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یــک گلــه و  100رأس میــش در هــر گلــه) بــا میانگیــن وزن  57/5± 6/7کیلوگــرم و ســن  2تــا  7ســال مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد.

کــه ناشــی از خاصیــت آنتــی اکســیدانی 2ایــن

انحــراف معیــار وزن آنهــا در گلــه روســتایی

بعــاوهی  250گــرم دانــه جــو (شــاهد) و جیــره پایــه بعــاوهی  250گــرم دانــه جــو بعــاوهی  500واحــد ویتامیــن ای .رژیــم غذایــی

 . )saavedraاســتفاده از ویتامیــن ای باعــث جلوگیــری

بــود .همچنیــن میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره

میشهــا قبــل از جفتگیــری ،نــرخ آبســتنی ،نــرخ بــره زایــی و زادآوری جم ـعآوری و بــا رویــه GLMنــرم افــزار  SASمــورد تجزیــه

و محــدود کــردن تولیــد پروســتاگالندینها

عــددی مقــدار ایــن صفــات در تیمــار ویتامیــن ای باالتــر بــود .نــرخ آبســتنی در  21روز اول جفــت گیریهــا و نــرخ بــره زایــی در

در امــر تولیــد مثــل ،نگهــداری جنیــن و تــداوم

زایشهــا تحــت تأثیــر تیمــار قــرار نگرفــت .نــرخ آبســتنی کل در میشهــای دارای نمــره وضعیــت بدنــی  2/5پاییــن تــر از ســایرین

گیــری گوســفند لــری بختیــاری در اواخــر تابســتان
و اوایــل پاییــز بــوده و گاه ـ ًا تــا دو مــاه بــه طــول

وضعیــت بدنــی میشهــا بــر اســاس نمرهدهــی
 1تــا  5و بــا فاصلــه نیــم نمــره مطابــق بــا Russel

انجــام شــد .دویســت رأس میــش ســالم و غیــر شــیرده لــری بختیــاری در دو ســامانه پرورشــی روســتایی و عشــایری (در هــر ســامانه

بــدن دام در برابــر بیماریهــای عفونــی میشــود

مــورد مطالعــه بیــن  2تــا  7ســال و میانگیــن

میشهــای هــر گلــه بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه مســاوی بــرای دریافــت یکــی از دو جیــره ذیــل تقســیم شــدند؛ جیــره پایــه

ویتامیــن میباشــد (,2003 Thomas ; ,1995 -Pinelli

 57/68±6/52و در گلــه عشــایری 57/48± 6/93

از دو هفتــه قبــل از قــوچ انــدازی شــروع و تــا ســه هفتــه پــس از آن ادامــه یافــت .دادههــای مربــوط بــه وزن و نمــره وضعیــت بدنــی

از اکسیداســیون آراشــیدونیک اســید)C20:4(3

وضعیــت بدنــی تمامــی میشهــا قبــل از قــوچ

آمــاری قــرار گرفتنــد .نــرخ آبســتنی ،نــرخ برهزایــی و نــرخ زادآوری کل تحــت تأثیــر تیمــار قــرار نگرفــت هرچنــد کــه از نظــر

میشــود ( .)Coelho ،1991بنابرایــن ویتامیــن ای

عشــایری  3/38±0/45بــود.

انــدازی در گلــه روســتایی  3/39±0/45و در گلــه
در فصــل زایــش ،تاریــخ زایمــان میــش و تعــداد

کــه در آن  yijklmهــر یــک از مشــاهدات بــرای صفــت

مــورد نظــر μ ،میانگیــن کل Fi ،اثــر  iامیــن گلــهTj ،

اثــر  jامیــن تیمــار ( 2و Ak ،)j = 1اثــر تعــداد زایــش

میــش (زایــش اول و بیشــتر از یــک زایــش)BCS1 ،

اثــر  1امیــن نمــره وضعیــت بدنــی میــش ( 4/5و  4و
 3/5و  3و  2/5و  b1 ،)k =2ضریــب تابعیــت خطــی9

صفــت مــورد بررســی از وزن بــدن میــش هنــگام
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ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن اثــر اســتفاده از ویتامیــن ای در جیــره فالشــینگ بــر عملکــرد تولیــد مثلــی میشهــای بختیــاری

ای باعــث افزایــش قــدرت ایمنــی و مقاومــت

و همــکاران ( )1969ارزیابــی شــد .ســن میشهــای

میانجامــد در ایــن زمــان معمــوالً میشهــا در

بــر تعــداد کل میــش) × 100

مینمودنــد.

چکیده

آبســتنی نقــش بســیار مهمــی دارد .فصــل جفــت

طــی دورهی  34روزه بعــد از قــوچ انــدازی تقســیم

میشهــا از طریــق چــرا بــه دســت آورده و مصــرف

 yuncuو همــکاران  .)2006همچنیــن مطالعــات

زیــادی نشــان دادهانــد کــه اســتفاده از ویتامیــن

آمــاری بــه عنــوان میشهــای قصــر 7در نظــر

جفــت گیــری BW ،وزن بــدن میــش و  eijklmاثــر

نتایج و بحث

بــره متولــد شــده ثبــت گردیــد .نــرخ آبســتنی کل

وزن و نمــره وضعیــت بدنــی میشهــا بالفاصلــه

قــوچ در گلــه) ،نــرخ آبســتنی  21روزه (آبســتنی در

آورده شــده اســت .از نظــر وزن میشهــا در زمــان

(آبســتنی در طــی دوره  34روزه پــس از رهــا ســازی
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رشــد و فعالیتهــای فیزیولوژیکــی حیوانــات از

 50رأســی جهــت دریافــت دو نــوع جیــره شــامل:

برخــی مطالعــات باعــث افزایــش نــرخ برهزایــی،

 21روز اول زایشهــا بــه طــور معنــیداری ( )P < 0/01در تیمــار ویتامیــن ای باالتــر از شــاهد بــود .نــرخ زادآوری در  21روز ابتدایــی

 34روز از قــوچ انــدازی آبســتن نشــدند در تجزیــه

گرفتــه شــدند.

باالســت .در مقابــل ،میشهایــی کــه از علوفــه

36

در ایــن مــواد خوراکــی پاســخگوی نیازهــای حیــوان

محاســبه شــدند .میشهایــی کــه پــس از گذشــت

فالشــینگ

کــه از علوفههــای ســبز بهــاره اســتفاده میکننــد

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

بنابرایــن احتمــال مـیرود کــه ویتامیــن ای موجــود

در  21روز اول زایشهــا) مطابــق بــا معــادالت ذیــل

بتوانــد در بهبــود عملکــرد تولیــد مثلــی مؤثــر
واقــع شــود .خصوصـ ًا اینکــه مشــخص شــده اســت

مقدمه

flushing

علوفههــای انبــاری اســتفاده مینماینــد کــه از

از زمــان قــوچ انــدازی تــا  21روز پــس از آن) و نــرخ

قبــل از قــوچ انــدازی ،بــه ترتیــب در جــداول  1و 2

در گلــه عشــایری و روســتایی بــه ترتیــب  25و 15

جفــت گیــری بیــن دو تیمــار در هــر گلــه تفــاوت

 21روزه) در میشهــا باعــث افزایــش نــرخ بــاروری

 4/5از نظــر آمــاری معنـیدار نبــود .در ایــن تحقیــق

بــود نســبت بــه میشهــای شــاهد  3تــا  4روز

اختــاف معنـیدار ( )P <0/05نداشــت .تفــاوت بیــن

نمــره وضعیــت بدنــی میشهــا در زمــان جفتگیــری

اســتفاده از مکمــل ویتامیــن ای بعــاوه ســلنیوم

تعــداد شــکم زایــش میــش بــر نــرخ آبســتنی

میشهایــی کــه ســلنیوم و یــا ویتامیــن ای بعــاوه

نظــر ایــن صفــت تمایــل بــه معنــیداری داشــت

 16درصــد بــود .نــرخ دوقلوزایــی در میشهــای

آمــاری تفــاوت معنــیداری نداشــت (.)P< 0 /05

برخــی محققیــن دیگــر گــزارش گردیــده اســت

معنــی دار نداشــت ( )P <0/05هرچنــد کــه در اینجــا

زایــش دوم و باالتــر برابــر  19درصــد بــود.

معنــی دار وجــود نداشــت ( .)P<0 /05میانگیــن

نیــز بیــن تیمارهــای مختلــف در هــر گلــه از لحــاظ

همچنیــن بــه طــور کلــی بیــن میشهــای تیمــار
در هــر دو گلــه از نظــر وزن و نمــره وضعیــت بدنــی

میشهــا در زمــان آمیــزش اختــاف آمــاری
معنــیدار وجــود نداشــت (.)P<0/05

شــد ( Segersonو  .)1980 ،Ganapathyتأثیــر مثبــت

قبــل از جفــت گیــری بــر بــاروری میشهــا توســط
( Maleckiو همــکاران2002 ،؛ 1974 ،Scales؛ �Miha

 Emsenو 2004 ،Yaprak؛  Segersonو ،Ganapathy

آنهــا از نظــر آمــاری معنــی دار ( )P <0/05نبــود.

 jlovicو همــکاران1991 ،؛  Koyuncuو همــکاران2006 ،؛

 )1980امــا توســط برخــی دیگــر از محققیــن تأییــد

نشــده اســت ( Segersonو همــکاران1986 ،؛ ،Davis

نــرخ آبســتنی کل و نــرخ آبســتنی  21روزه در
گلــه عشــایری  92دررصــد و در گلــه روســتایی 95

بــر بــاروری میشهــا را تنهــا در میشهــای  3ســاله

تفــاوت معنــی دار وجــود نداشــت و یــا بــه عبارتــی

از مکمــل در میشهــای جوانتــر تأثیــری بــر

نبــود ( .)P <0/05اثــر تیمــار نیــز بــر نــرخ آبســتنی

 .)2002اثــر مقابــل ویتامیــن ای و ســلنیوم بــا ســایر
مــواد مغــذی جیــره احتمــاالً در نتایــج تحقیقــات

جــدول  3آورده شــده انــد .نــرخ آبســتنی کل در

ویتامیــن ای بعــاوه ســلنیوم قبــل از جفتگیــری

درصــد بــود .بیــن دو گلــه از نظــر نــرخ آبســتنی کل

گــزارش نمودهانــد و بیــان داشــتهاند کــه اســتفاده

دیگــر اثــر گلــه بــر نــرخ آبســتنی کل معنــی دار

بــاروری آنهــا نداشــته اســت ( Gabryszukو ،Klewiec

عــددی نــرخ آبســتنی کل در تیمــار ویتامیــن ای

اثــر داشــته اســت( Gabryszukو .)2002 ،Klewiec

تحقیــق در ایــاالت متحــده  Smith -Buchananو

تأثیــر نمــره وضعیــت بدنــی میــش قبــل از جفــت

باالتــر از تیمــار شــاهد بــود .برخــاف نتایــج ایــن

همــکاران ( )1969گــزارش نمودنــد کــه تزریــق
ویتامیــن ای -ســلنیوم قبــل از جفــت گیــری بــه

میشهایــی کــه از جیــره دارای کمبــود ویتامیــن ای

و ســلنیوم اســتفاده میکــرده انــد باعــث افزایــش
نــرخ آبســتنی و تعــداد بــره از شــیر گرفتــه شــد.
همچنیــن در مناطــق جنــوب شــرق ایــاالت متحــده

کــه خــاک و علوفــه آن تــا حــدودی دارای فقــر

ســلنیوم هســتند اســتفاده از مکمــل ویتامیــن ای-
ســلنیوم بــه مــدت  240روز (تزریقــات بــا فواصــل

معنــیدار ( )P <0/05نبــود.

نــرخ آبســتنی  21روزه در گلــه عشــایری  70درصــد

 .)1966برخــی نیــز تأثیــر مثبــت اســتفاده از مکمــل

کل معن ـیدار نبــود ( .)P <0/05هرچنــد کــه از نظــر

تأثیــر ســن میشهــا یــا بــه عبــارت بهتــر تأثیــر

گیــری بــر نــرخ آبســتنی کل از نظــر آمــاری معنــی
دار ( )P > 0 /05بــود .کــم تریــن نــرخ آبســتنی

و در گلــه روســتایی  75درصــد بــود ولــی اختــاف

نــرخ آبســتنی  21روزه در میشهــای دو تیمــار بــا

یکدیگــر متفــاوت بــود و اختــاف بیــن آنهــا از نظــر
آمــاری معنــی دار ( )P <0/05بــود .نــرخ آبســتنی

بدنــی  3/5مشــاهده شــد ولــی اختــاف آن بــا

خاطــر محافظــت گیرندههــای گونادوتــروف 13در
مقابــل اکسیداســیون و همــراه آن افزایــش ترشــح

اســتروژن باشــد ( Segersonو همــکاران.)1980 ،

نشــان میدهــد کــه اســتفاده از مکمــل ویتامیــن

از میشهــای گــروه شــاهد بــود .ایــن موضــوع
ای در جیــره فالشــینگ میشهــای لــری بختیــاری

توانســته اســت فحلیهــا و فحلیهــای منتــج بــه

آبســتنی را در مــدت زمــان مصــرف آن افزایــش

دهــد .در میشهــای بلــدی  11مصــر نیــز گــزارش

شــده اســت کــه اســتفاده از ویتامیــن ای +ســلنیوم

بــه صــورت خوراکــی در جیــره فالشــینگ باعــث

شــد کــه فاصلــه زمانــی از موقــع قــوچ انــدازی
تــا بــروز اولیــن فحلــی کوتــاه تــر گــردد امــا

نــرخ بــروز فحلــی در تیمارهــا اختــاف معن ـیداری

تنهــا یــک رأس میــش بــود کــه آن هــم آبســتن

میشهــای دارای نمــره وضعیــت بدنــی  3و  4و

افزایــش نــرخ بــاروری در میشهایــی کــه از مکمــل
ویتامیــن ای اســتفاده کــرده انــد احتمــاالً بــه

تولیــد مثلــی میشهــا ممکــن اســت بــه خاطــر

ســلنیوم و ویتامیــن ای بعــاوه ســلنیوم در قبــل از

نــرخ آبســتنی در میــش هــای دارای نمــره ئضعیــت

شــاهد بیشتــر بــود.

 21روزه در میشهــای تیمــار ویتامیــن ای باالتــر

مربــوط بــه میشهــای بــا نمــره وضعیــت بدنــی

نشــد و در تجزیــه آمــاری قــرار نگرفــت .باالتریــن

ســلنیوم دریافــت کــرده بودنــد نســبت بــه گــروه

اختلــف در گزارشــات مربــوط بــه تأثیــر اســتفاده

نداشـ�ت(  ( shahat-Elو Ko� .)2011 ،Monem Abdel

 2/5بــود .البتــه در گــروه نمــره وضعیــت بدنــی 2

زودتــر فحــل شــدند .همچنیــن میــزان فحلــی در

 yuncuو  )2007( Yerlikayaبــا بررســی اثــر تزریــق

جفــت گیــری و قبــل از زایمــان بــر عملکــرد تولیدی
و تولیــد مثلــی میشهــای مرینــو کاراکابــی،12
گــزارش دادنــد میشهایــی کــه تزریــق ویتامیــن

ای بعالونــه ســلنیوم در مــورد آنهــا انجــام شــده

از مکمــل ویتامیــن ای و ســلنیوم بــر عملکــرد

اثــر متقابــل ســلنیوم و ویتامیــن ای بــا ســایر مــواد

مغــذی از جملــه پروتئینهــا ،انــرژی ،کلســیم،

منیزیــوم و فســفر کــه خــود بــر عملکــرد تولیــد
مثــل مؤثــر هســتند ،باشــد ( Gabryszukو ،Klewiec
 .)2002اختــاف بیــن نژادهــا ،میــزان ســلنیوم

موجــود در خــاک و گیاهــان منطقــه ،نــوع مــواد
خوراکــی مصرفــی و ســطح ویتامیــن ای و ســلنیوم

در پالســمای خــون گوســفندان نیــز میتوانــد
توجیهــی بــر ایــن اختــاف باشــد ( Segersonو

همــکاران.)1986 ،

نــرخ آبســتنی  21روزه در میشهــای گروههــای

مختلــف نمــره وضعیــت بدنــی بــا یکدیگــر

میشهــای دارای نمــره وضعیــت بدنــی  3و  4/5از

( .)P <0/05شــکم زایــش نی≤ــز بــر ایــن صفــت تأثیــر

نــرخ آبســتنی در میشهــای شــکم زایــش اول بــه

مقــدار جزئــی پایینتــر از گــروه دیگــر بــود.

نــرخ برهزایــی کل و نــرخ زادآوری کا در جــداول 4

و نــرخ برهزایــی  21و نــرخ زادآوری  21در جــدول 5
آورده شــدهاند .نــرخ برهزایــی کل و نــرخ زادآوری
کل تحــت تأثیــر نــوع تیمــار ،گلــه و شــکم زایــش

قــرار نگرفــت ( )P <0/05هرچنــد کــه تعــداد بــره

متولــد شــده در تیمــار  FEبیــش تــر از تیمــار F

بــود (جــدول  .)4تابعیــت نــرخ بــره زایــی و نــرخ
زادآوری از وزن میــش در زمــان جفــت گیــری

معنــیدار نبــود ( .)P <0/05بــه جــز نمــره وضیــت

بدنــی  2کــه تنهــا یــک میــش در ایــن گــروه قــرار
داشــت و در فرصــت  34روزه پــس از رهاســازی
قوچهــا در گلــه آبســتن نشــد ،بیــن میشهــای

گر وههــای مختلــف نمــرات وضعیــت بدنــی از نظــر

نــرخ برهزایــی و نــرخ زادآوری کل اختــاف معنــی
دار ( )P <0/05وجــود نداشــت (جــدول  .)4در مــورد

نــرخ برهزایــی  21اثــر تیمــار معنــیدار () P> 0 /01

بــود (جــدول.)5

نــرخ دوقلــو زایــی یــا درصــد میشهــای دوقلــوزا

درصــد و در تیمــار  FEو  Fبــه ترتیــب برابــر  23و
شــکم اول زایــش  25درصــد و در میشهــای شــکم
عــدم تأثیــر معن ـیدار اســتفاده از مکمــل ویتامیــن
ای بــه تنهایــی و همــراه بــا ســلنیوم بــر تعــداد

بــره متولــد شــده توســط محققیــن دیگــر گــزارش

ـت ( Gabryszukو 2002 ،Klewiec؛ Segerson
شــده اسـ

و همــکاران .)1986 ،امــا برخــی دیگــر از محققیــن

گــزارش دادهانــد کــه اســتفاده از ایــن مکملهــا

بــر تعــداد بــره متولــد شــده اثــر معنــیدار

داشـ�ته اسـ�ت( ( Koyuncuو 2007 ،Yerlikaya؛ �Koyun

 cuو همــکاران .)2006 ،نتایــج تحقیــق حاضــر بــا

نتایــج مطالع ـهای کــه اســتفاده از مکمــل خوراکــی
ویتامیــن ای بــه تنهایــی و همــراه بــا ســلنیوم را در

جیـ�ره فالشـ�ینگ میشهـ�ای بلـ�دی مصـ�ر( (Sha�-El

 hatو  )2011 ،Monem Abdelمــورد بررســی قــرار داد

همخوانــی نزدیکــی دارد .ایــن محققیــن ویتامیــن
ای در دو ســطح  )E1( 25و  )E2( 50میلــی گــرم بــر
کیلوگــرم جیــره بــا و بــدون ســلنیوم را بــر عملکرد
تولیــد مثلــی میشهــا مــورد مقایســه قــرار داده

و گــزارش دادنــد کــه تیمارهــا از نظــر میانگیــن
تعــداد بــره متولــد شــده بــه ازای هــر رأس میــش
اختــاف معنـیداری بــا یکدیگــر نداشــتند هرچنــد

کــه تیمارهــای ســلنیوم  E2 +و ســلنیوم E1 +

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

جدول  .1میانگین و خطای استاندارد وزن میشها قبل از قوچاندازی

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه زمستان 96

جدول  .2میانگین و خطای استاندارد نمره وضعیت بدنی میشها قبل از قوچاندازی
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نشــان میدهــد ( Attiو همــکاران.)2001 ،

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

را تحــت تأثیــر قــرار دهــد امــا در فاصلــه  21روز

نظــر باشــد ،بــه عنــوان مثــال در گلههایــی کــه

میشهــای تغذیــه شــده بــا ویتامیــن ای ،آبســتن

باشــد ،اســتفاده از ویتامیــن ای در فصــل جفــت

از شــروع قوچانــدازی در گلــه ،درصــد بیشــتری از

نتیجه گیری
اســتفاده از ویتامیــن ای در جیــره فالشــینگ
میشهــای لــری بختیــاری در دو ســامانه
پرورشــی روســتایی و عشــایری نتوانســت نــرخ

آبســتنی ،نــرخ برهزایــی و یــا نــرخ زادآوری کل

شــده و تــداوم آبســتنی تــا زایــش را داشــتند .ایــن

موضــوع باعــث افزایــش نــرخ برهزایــی در  21روز

ســه بــار زایــش در دو ســال مطلــوب و مــد نظــر
گیــری میتوانــد کمــک مؤثــری باشــد.

اول زایشهــا در ایــن گــروه از میشهــا میگــردد.

بنابرایــن زمانــی کــه آبســتن شــدن تعــداد
بیشتــری از میشهــا در مــدت زمــان کوتــاه مــد

جدول  .5میانگین و خطای استاندارد نرخ برهزایی  21و ترخ زادآوری  21در سطوح مختلف اثرات ثابت
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بودنــد همچنیــن تیمارهــای حــاوی ویتامیــن ای
نســبت بــه تیمــار ســلنیوم دارای میانگیــن تعــداد

بــره متولــد شــده بــه ازای هــر رأس میــش باالتــری

بودنــد امــا اختالفــات از نظــر آمــاری معنــیدار
نبــود .ایشــان بیــان نمودنــد کــه تعــداد میــش

ـلنیوم E1 +
دوقلــو زا درتیمارهــای ســلنیوم  E2 +و سـ

بیشــتر از ســایرین و در تیمارهــای ســلنیوم و شــاهد
کمتــر از ســایرین بــود امــا در اینجــا نیــز اختالفــات
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هرچنــد کــه نــرخ برهزایــی و نــرخ زادآوری
کل بیــن میشهــای گروههــای مختلــف نمــره

وضعیــت بدنــی معنــیدار نبــود امــا بــا افزایــش

نمــره وضعیــت بدنــی بهبــود نشــان داد .در گــروه

نمــره وضعیــت بدنــی  2تنهــا یــک میــش بــود کــه
آن هــم آبســتن نشــد و در تجزیــه آمــاری حــذف

مربعــات تعــداد بــره متولــد شــده بــا نمــره وضعیت

بدنــی میــش مرتبــط بــوده و بــا بهبــود نمــره
وضعیــت بدنــی افزایــش نشــان داده اســت .ایشــان

باالتریــن تعــداد بــره متولــد شــده را در میشهــای
گــروه نمــره وضعیــت بدنــی  3/5مشــاهده نمودنــد

و گــزارش دادنــد کــه بیــن گروههــای دارای نمــرات
 3/5 ،3و  4اختــاف معنـیدار وجود نداشــته اســت.

کــم بــودن تعــداد مشــاهدات در میشهــای دارای

نمــره وضعیــت بدنــی  2/5و  4/5و در پــی آن بــاال
بــودن خطــای اســتاندارد میانگیــن صفــات در

ایــن دو گــروه ،باعــث شــده اســت کــه بــا وجــود
اختــاف زیــاد بیــن عملکــرد میشهــای دارای
نمــره وضعیــت بدنــی  3و  3/5بــا میشهــای دارای

نمــره وضعیــت بدنــی  2/5و  ،4/5از نظــر نــرخ

بیــن تعــداد بــره متولــد شــده و نمــره وضعیــت

بدنــی میــش در هنــگام جفتگیــری مشــاهده
نکردهانــد ( Torreو همــکاران .)1991 ،همچنیــن در

تحقیــق روی میشهــای نــژاد مالپــورا ،14اختــاف

بیــن میشهــای دارای نمــره وضعیــت بدنــی  3تــا
 3/5و  2/5و  ،4از نظــر تعــداد بــره متولــد شــده در

هــر زایــش ،غیــر معن ـیدار گــزارش شــد هرچنــد
کــه تعــداد بــره متولــد شــده در میشهــای دارای

نمـ�رات وضعیـ�ت بدنـ�ی  3تــا  3/5باالتــر بــود (�Seji

 anو همــکاران .)2010 ،در نتایــج تحقیقــات دیگــر

آمــده اســت کــه بــا افزایــش نمــره وضعیــت بدنــی

بــه  3/5تــا  ،4تعــداد بــره متولــد شــده در هــر

زایــش افزایــش مییابــد و ســپس بــا افزایــش
نمــره وضعیــت بدنــی بــه باالتــر از  ،4عملکــرد
میشهــا از نظــر تعــداد بــره متولــد شــده کاهــش
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از نظــر آمــاری معنــیدار نبــود.

( )1388گــزارش نمــود کــه میانگیــن حداقــل

برخــی محققیــن دیگــر نیــز ارتبــاط معنــیداری
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نســبت بــه ســایرین از نظــر ایــن صفــت باالتــر

شــد .مطابــق بــا ای نتایــج ،وطنخــواه و همــکاران

برهزایــی کل ،اختــاف معنــیدار مشــاهده نشــود.

ـه گاوداران و دامداران
ـی اتحادیـ
ـای آموزشـ
ـت هـ
ـی از فعالیـ
ـر بخشـ
ـروری بـ
مـ
ـاه 96
ـوی در بهمن مـ
ـان رضـ
ـی خراسـ
صنعتـ
 -عقــد تفاهــم نامــه آموزشــی بــا مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان رضــوی بــه منظــور ارتقــا کیفــی کالس 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 کالس هــا و کارگاه هــای آموزشــی و تقویــت

بخــش عملــی ایــن دوره هــا و همچنیــن صــدور گواهینامــه جهــت کارآمــوزان بــا امضــا اتحادیــه و ســازمان مذکــور

 برگــزاری کارگاه تلقیــح مصنوعــی ویــژه کاشناســان و عالقمنــدان بــه مــدت چهــار هفتــه آموزشــی و اخــذ آزمــون بــا حضــور جنــاب آقــایدکتــر چراغــی  :مســئول آمــوزش مرکــز اصــاح نــژاد دام کشــور

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه

تشــکیل مجمــع عمومــی عــادی و فــوق العــاده اتحادیــه مورخــه  ۱۷/۱۰/۱۳۹۶بــا 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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50 جواب جدول تخصصی شماره

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