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  چكيده

 آزمايش بررسي اثر دفعات مختلف شيردوشي در شش هفته ابتداي دوره شيردهي بر توليد و تركيب شير، متابوليت هـاي خـون و                     هدف از اجراي اين   
 روز پس از زايش و سـپس        21، شش بار دوشش تا      )x3( روز پس از زايش      42دفعات دوشش شامل سه بار دوشش تا        . بازده توليدمثل گاوهاي تازه زا بود     

 راس گاو هلشتاين چند شـكم  21براي اين منظور . بود) x6( روز پس از زايش 42و  شش بار دوشش تا ) x 3-x6 (42شش تا روز برگشت به سه بار دو
نتايج نـشان داد كـه ميـانگين توليـد شـير و توليـد شـير                 . زايش براساس درجه وضعيت بدني، شكم زايش و وزن بدن به سه گروه آزمايشي تقسيم شدند               

از تركيبات .  بودx3 به طور معني داري بيشتر از گاوهاي x6 روز دوم دوره شيردهي و در كل مدت آزمايش در گاوهاي   21 اول و     روز 21تصحيح شده در    
تـا پايـان    . دفعات شيردوشي تاثيري بر مصرف ماده خشك روزانه گاوهـا نداشـت           . شير تنها چربي توليد شده در روز تحت تاثير دفعات دوشش قرار گرفت            

غلظت اسيدهاي . بيشتر بود)  كيلوگرم-1/29 (x 3-x6و)  كيلوگرم-29 (x3در مقايسه با گاوهاي  ) كيلوگرم-x6) 32كاهش وزن گاوهاي دوره آزمايش 
ميـانگين غلظـت    .  بـود  x3 بطور معني داري بيـشتر از گاوهـاي          x6خون گاوها تحت تاثير دفعات دوشش قرار گرفت و در گاوهاي            ) NEFA(چرب آزاد   

نتايج اين آزمايش نشان داد كـه افـزايش كوتـاه مـدت             . گاوها و فراسنجه هايي توليد مثل گاوها تحت تاثير دفعات دوشش قرار نگرفت            پروژسترون خون   
شود، بدون آنكه بر فراسنجه هاي توليد مثل تاثير سـويي داشـته     ميناي بار در روز موجب افزايش بازده توليد شير گاوهاي هلشت6دفعات دوشش گاوها تا  

  .  باشد
  

  ير، متابوليت هاي خون، توليد مثل دفعات دوشش، گاو هلشتاين، توليد و تركيبات ش:هاي كليدي واژه
 
   1 مقدمه

توليد شير گاوهاي امروزي به دليل انتخاب ژنتيكي، بهبود تغذيه و           
هـاي افـزايش     يكـي از روش   ). 7(شرايط مديريتي افزايش يافته است      

بطـور معمـول    . ردوشي روزانه اسـت   توليد شير در گاو تكرار دفعات شي      
در برخـي   . شـوند   مـي  گاوهاي شيرده دو يـا سـه بـار در روز دوشـيده            

مطالعات دو بار شيردوشي با سه بار شيردوشـي روزانـه و حتـي تعـداد                
اسـتل  . دفعات باالتر، تحت شرايط مديريتي خوب مقايسه شـده اسـت          

ود و  ، ارتباط دفعات دوشـش بـا توليـد شـير را بررسـي نمـ               )14(واگن  
گزارش كرد كه با افزايش دفعات شيردوشي از دو بار به سه بار در روز،   

 درصـد افـزايش     20بازده توليد شير در گاوهاي مورد آزمايش تا حدود          
نشان دادند كه شش نوبـت      ) 5(از سوي ديگر بارپلد و همكاران       . يافت

                                                            
 به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد، استادياران، اسـتاد و دانـشيار            -5 و   4،  3،  2،  1

  گروه علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان
  Email: ariasi@cc.iut.ac.ir)                            :مسئولنويسنده  -(*

 روز اول شـيردهي، توليـد   42در مقايسه با سه نوبت دوشش در مـدت    
 21برخـي معتقدنـد يـك دوره     . وها را تا پيك توليد افزايش داد      شير گا 

روزه براي مشاهده پاسخ توليد شير گاوها به افزايش دفعات شيردوشي           
 روز شـش بـار در روز        21در يك آزمايش گاوها به مـدت        . كافي است 

دوشيده شـدند و در مقايـسه بـا گاوهـاي سـه بـار دوشـش، در پيـك            
 كيلـوگرم شـير     1133دوره شـيردهي     كيلوگرم و در كل      8/6شيردهي  

  ). 6(بيشتري توليد كردند 
دهد كه افزايش دفعـات شيردوشـي مـصرف           مي گزارش ها نشان  

در ). 13و   4 ،2(كنـد     مـي  ماده خـشك را در گاوهـاي شـيري بيـشتر          
گاوهاي شش بـار دوشـيده شـده در         ) 2(آزمايش آقازيارتي و همكاران     

سـه هفتـه آغـازين شـيردهي        مقايسه با گروه سه بار دوشيده شده، در         
اسـالمي زاد و    .  كيلوگرم بيشتر ماده خشك مصرف كردند      41/2روزانه  

گزارش كردند در گاوهاي شش بار دوشش نسبت به سه          ) 9(همكاران  
بار دوشش تقاضا براي انرژي بيشتر بود و به همين دليل غلظت گلوكز  
خون كاهش و غلظت بتاهيدروكسي بـوتيرات و اسـيدهاي چـرب آزاد             

  پژوهشهاي علوم دامي ايران  نشريه
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  .خون افزايش يافت
بررسي ها نشان داده است كـه صـفات توليـد شـير و بـاروري در                 

بنابراين در طول زمان با     . گاوها داراي همبستگي ژنتيكي منفي هستند     
انتخاب گاوها در جهت افزايش پتانسيل توليد شير،  بازده توليـد مثـل              

گاوهاي شيري امروزي از سـطح بـاالتر        ). 11(آنها كاهش يافته است     
ــده   ه ــا كنن ــر هورمــون هــاي ره ــروالكتين و ســطوح كمت ورمــون پ

ــادوتروپين  ــطح   ) GnRH(گن ــال س ــاز لوتئ ــستند و در ف ــوردار ه برخ
  ).11(پروژسترون خون شان پايين تر است  

اساس نتايج بررسي هاي قبلي افـزايش دفعـات شيردوشـي در             بر
توانـد پتانـسيل توليـد شـير را در گاوهـاي              مي كوتاه مدت نيز احتماال   

شيري بخوبي افزايش دهد و به توليد مثل و سالمت آنهـا نيـز آسـيب              
بنابراين هدف از اجراي ايـن آزمـايش بررسـي اثـر            . رساند  مي كمتري

دوره هاي كوتاه مدت افزايش دفعات دوشش بر كميت و كيفيت شـير             
ــون و      ــاي خ ــت ه ــي متابولي ــشتين و برخ ــاي هل ــدي در گاوه تولي

  .آنها بودهاي مرتبط با توليد مثل  فراسنجه
 

  مواد و روش ها
اين آزمايش در بخش پژوهشي واحد گاوداري لـورك وابـسته بـه             

 راس گـاو هلـشتاين شـيرده        21دانشگاه صنعتي اصفهان با استفاده از       
روزه  305در يك دوره  ميانگين توليد شير(چند شكم زايش و پر توليد 

 انتخـاب   از حدود سه هفته قبل از زايش گاوها       . انجام شد )  ليتر 11000
 گروه آزمايشي تقسيم شدند، به طوريكـه در هـر           3و بطور تصادفي به     

، ميـانگين درجــه  7/2±75/0گـروه آزمايـشي ميـانگين شـكم زايـش      
.  كيلوگرم بود  723±21 و ميانگين وزن بدن      7/3±26/0وضعيت بدني   

بـه    روز پس از آن گاوها در جايگاه هـاي انفـرادي  42از روز زايش تا 
. جهز به آخور و آبخوري اختـصاصي نگهـداري شـدند           متر م  3×3ابعاد  

 متر  80فاصله جايگاه هاي انفرادي تا محل شيردوشي يكسان و حدود           
 تكـرار وجـود     7 گروه آزمايـشي و هـر گـروه بـا            3در اين مطالعه    . بود

 سه بار دوشش روزانـه      -1: گروه هاي آزمايشي عبارت بودند از     . داشت
 روز  21 بار دوشش روزانـه تـا         شش -x3(  ،2( روز پس از زايش      42تا  

 روز 21در ) x3-x6(پس از زايش و سپس برگشت به سه بار دوشـش    
شـير  ). x6(  روز پس از زايـش 42 شش بار دوشش روزانه تا -3دوم و   

، 4:00سـاعت هـاي       ( سـاعت يكبـار      8دوشي سه نوبته از گاوها هـر        
 سـاعت يكبـار     4 نوبته از گاوهـا هـر        6و شيردوشي   ) 20:00 و   12:00

 انجــام)  24:00 و 20:00، 16:00، 12:00، 8:00، 4:00ســاعت هــاي (
  .شد مي

تغذيـه آنهـا بـا      . گاوها بطور آزاد به آب و خوراك دسترسي داشتند        
و مشابه براي تمام گروه هـاي       ) TMR(جيره هاي كامال مخلوط شده      

بطور انفـرادي انجـام     ) NRC) 2001آزمايشي و بر اساس پيشنهادات      
خوراك در نظر گرفتـه شـده بـراي هرگـاو بطـور             . )2 و   1جداول  (شد  

 5شـد، بطـوري كـه حـدود           مي  صبح توزيع  9روزانه تهيه و در ساعت      
باقيمانده خوراك روز قبل در هنگام      . درصد خوراك در آخور باقي بماند     

نمونه گيـري   . شد  مي توزيع خوراك روزانه جمع آوري و وزن آن تعيين        
 جهـت تعيـين درصـد مـاده         از خوراك مصرفي و باقي مانـده خـوراك        
سنگ نمك ليـسيدني نيـز      . خشك مصرفي بصورت هفتگي انجام شد     

  .در داخل آخورها قرار داده شد
  شيردهي، ميزان شير توليدي      42از روز سوم پس از زايش تا روز         

شـير  . ي شيردوشي  بصورت هفتگي  ثبت گرديـد         هر گاو در هر وعده    
ام وعـده هـاي شيردوشـي       روزانه هر گاو از مجموع شير توليدي در تم        

جهت تعيين تركيبات شير نيز به طور هفتگـي از      . يك روز محاسبه شد   
از . هاي يك روز هر گاو  نمونـه گيـري انجـام گرفـت              شير تمام وعده  

نگهدارنده دي كرومات پتاسيم براي حفاظت نمونه ها تا زمان انتقـال            
درصـد چربـي،    (تركيبـات مختلـف شـير       . به آزمايـشگاه اسـتفاده شـد      

بـا اسـتفاده از دسـتگاه       ) پروتئين، الكتوز و مـواد جامـد بـدون چربـي          
 4محاسبه توليد شير تصحيح شده بـر مبنـاي          .   ثبت شد   1ميلكواسكن

  : درصد چربي با استفاده از رابطه به دست آمد
 × مقدار شير توليدي برحسب كيلوگرم    )+ (15×كيلوگرم چربي توليدي  (
 چربي درصد 4كيلوگرم شير توليدي بر اساس )= 4/0

به منظور تعيين متابوليت هاي خون، از تمام گاوها در زمان شروع            
 پس از زايش، خـون  42آزمايش و سپس بفواصل يك هفته اي تا روز          

 ساعت  4 تا   3زمان نمونه گيري خون     . گيري از سياهرگ دم انجام شد     
سرم خون بـا روش سـانتريفوژ كـردن         . بعد از خوراك دهي روزانه بود     

  – 20هيه شد و تـا زمـان آزمـايش هـاي بعـدي در دمـاي                 نمونه ها ت  
فراسنجه هاي خـون شـامل اسـيدهاي        . درجه سانتيگراد نگهداري شد   

  بــا 4 و نيتــروژن اوره اي خــون3، بتاهيدروكــسي بــوتيرات2چــرب آزاد
هاي آزمايشگاهي و دستگاه اتوآنااليزر در نمونـه هـاي           استفاده از كيت  

بــه منظــور بررســي تــاثير . دند انــدازه گيــري شــ42و 21، 4روزهــاي 
تيمارهاي آزمايشي بر فعاليت تخمدان و ماندگاري جسم زرد در اولـين            
موج هاي فوليكـولي غلظـت پروژسـترون خـون بـا اسـتفاده از كيـت                 

، 11، 4 ويژه دسـتگاه االيـزا و در روزهـاي     5 پروژسترون آزمايشگاهي
  .  تعيين شد42 و36، 29، 22، 15

 پس از زايش به گلـه برگردانـده         42روز  گاوهاي مورد آزمايش از     
شدند و رفتار فحلي آنها بطور روزانه توسط كارگر فحل ياب زيـر نظـر               

درصورت مشاهده عاليم ايستا فحلي و تاييـد دامپزشـك، تلقـيح            . بود
تلقيح مصنوعي تمام گاوها توسـط يـك        . شد  مي مصنوعي گاوها انجام  

                                                            
1-Milko- Scan 4000, Foss Electric.  
2-NEFA, Spectrophotometer, Apple. Randox kit.  
3 -BHBA, Technicon RH 1000, Auto Analyzer. Randox 
kit. 
4- BUN, Technicon RH 1000, Auto Analyzer. 
Parsazmoon kit. 
5- Progesterone Monobind ELISA, USA  
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ـ       روز بعـد  21فاصـله   هتكنسين خبره انجام شد و گاوهاي تلقيح شـده ب
  . شدند  ميبراي برگشت احتمالي به فحلي زير نظر گرفته

) x6(و سـوم    ) x3-x6(با توجه به يكسان بودن شرايط گروه دوم         
 روز ابتداي آزمايش، داده هاي مربوط به اين مرحله بـراي ايـن              21در  

 7(به عبارت ديگر در اين مـدت گـروه اول           . دو گروه در هم ادغام شد     
 بار دوشـش    6)  راس 14(ار دوشش و گروه هاي دوم و سوم          ب 3) راس
اساس داده هاي روز شـروع آزمـايش تـصحيح           تمام داده ها بر   . شدند

  1/9 ويـرايش  SAS نرم افزار آماري GLMرويه  شدند و با استفاده از
 با  tبراي مقايسه ميانگين ها از آزمون       . مورد تجزيه آماري قرار گرفتند    

داده هاي مشاهده اي با روش      .  استفاده شد   درصد 5سطح معني داري    
در مدل آماري طرح شكم زايش گاوها       . كاي اسكور آناليز آماري شدند    

در مواردي كه اختالف ميانگين هـا       . به عنوان متغير كمكي منظور شد     
 درصد معني دار بود، به عنوان تمايـل         5-10در سطح خطاي نوع اول      

  .به معني داري در نظر گرفته شد
  

  پايه مورد استفاده  خوراكي جيره اقالم -1جدول 
  درصد ماده خشك جيره  اقالم خوراكي

  2/17  يونجه
  20  سيالژ ذرت 
  7/3  تفاله چغندر
  1/2  دانه سويا

  2/1  روغن سوياي محافظت شده
  7/5  تخم پنبه
  1/12  دانه ذرت
  1/20  دانه جو

  4/8  كنجاله سويا
  8/4  كنجاله كلزا
  2/2  پودر ماهي

  7/0  1معدني ويتاميني مكمل 
  7/0  كربنات كلسيم
  75/0  جوش شيرين
  35/0  نمك طعام

  واحد A  ،50000بين المللي ويتامين      واحد 250000 هركيلوگرم از مكمل داراي      -1
 120 گرم منگنز،    E  ،25/2بين المللي ويتامين      واحد 3D  ،1500بين المللي ويتامين    

 گـرم سـديم،     186 گـرم منيـزيم،      5/20 گرم فسفر،    20,  گرم روي  7/7گرم كلسيم،   
گـرم     ميلي 56گرم كبالت،      ميلي 14 گرم مس،    25/1 گرم گوگرد،    3 گرم آهن،    25/1

  .گرم سلنيوم بود  ميلي10يد و 
  

  نتايج و بحث 
  توليد و تركيب شير

 روز ابتـداي دوره      42نتايج مربوط به توليد و تركيب شـيرگاوها در          
براساس اين نتايج دفعـات     . ت نشان داده شده اس    3شيردهي در جدول    

بـر توليـد شـير و توليـد شـير           ) P>05/0(شيردوشي تاثير معني داري     
شش نوبـت شيردوشـي     .  درصد چربي داشت   4تصحيح شده بر مبناي     

 روز دوم و    21 روز اول،    21در مقايسه با سه نوبت شيردوشي روزانه در         
د شـير   تولي) P>05/0( روز ابتداي دوره شيردهي، بطور معني داري         42

و توليد شـير تـصحيح شـده        )  درصد 21/15 و   89/14،  39/11بترتيب  (
  .را افزايش داد)  درصد41/20 و 44/16، 66/15بترتيب (

 
 درصد 100 انرژي و تركيب شيميايي جيره پايه بر اساس -2جدول 

  ماده خشك جيره
  مقدار  تركيب شيميايي

   درصد5/53  1ماده خشك
  )الري در كيلوگرممگاك (64/1  2انرژي خالص شيردهي

   درصد5/16  1پروتئين خام 
   درصد2/34  1ديواره سلولي

   درصد7/21  1ديواره سلولي بدون همي سلولز
   درصد0/37  2كربوهيدرات هاي غير فيبري

  . با تجزيه شيميايي در آزمايشگاه تعيين شد-1        
                  .        برآورد شد CNCPS   با استفاده از نرم افزار -2       

  
 روز اول شـش     21ميانگين توليد شير روزانه براي گاوهايي كه در         

) X3X-6( روز دوم سه نوبـت شيردوشـي شـده بودنـد             21نوبت و در    
نتـايج بـه دسـت آمـده در         . بـود ) X6 و   X3(حدواسط دو گروه ديگـر      

 را تاييـد  ) 16 و   6،  2(آزمايش حاضر آنچه كه قبال گزارش شده اسـت          
 پژوهشگران معتقدند كه افزايش دفعات دوشش گاوهاي تازه         .نمايد مي

زا موجب افـزايش فعاليـت سـلول هـاي اپتليـال پـستاني بـه عنـوان                  
شود اما به درستي مـشخص        مي واحدهاي سنتز و توليد شير در پستان      

نيست كه در اين شرايط ميزان خون رسـيده بـه پـستان نيـز افـزايش                 
گزارش كردند كه پاسـخ     ) 14(ان  استل واگن و همكار   ). 3(داشته باشد   

غدد پستاني به دفعات دوشش وابسته به زمان است، به اين ترتيب كه             
دفعات دوشش زياد در كوتاه مدت سبب تغيير در فعاليـت سـلولي و در        

شـكم  . شـود  سلول هـاي پـستاني مـي      بلند مدت سبب تغيير در تعداد       
ت دوشش تـاثير    تواند بر پاسخ آنها به افزايش دفعا        مي زايش گاوها نيز  

گذارد، بطوريكه درصد افزايش توليد شير در گاوهاي جوان نـسبت بـه             
 هاي توليـد شـير بـر    داده دليلبه همين   ) 8(گاوهاي مسن بيشتر است     

در آزمايش حاضر نيز بـه توجـه بـه          . اساس شكم زايش تصحيح شدند    
بـا  ) درصـد  21/15(جوان بودن نسبي گاوها، پاسخ افزايش توليد شـير          

. مـشابهت داشـت   ) 2(ه دست آمده توسط آقازيارتي و همكارن        نتايج ب 
مدعي شدند كه افزايش توليد شير در پاسخ بـه          ) 16(وال و مك فادن     

افزايش دفعات دوشش ناشي از فاكتورهاي داخل پستاني است كـه در            
آزمايش حاضر مورد بررسي قرار نگرفت و احتماال بيـان برخـي از ژن              

 سلول هاي پستاني از اين نظر اهميت        هاي مرتبط با مصرف انرژي در     
ثبات نرسيده است و نياز بـه        هاما اين تئوري تاكنون بطور كامل ب      . دارد
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 . تحقيقات دقيق تر وجود خواهد داشت
در بين تركيبات شير تنها مقـدار چربـي توليـد شـده تحـت تـاثير                 

و دفعات دوشش تاثيري بـر      ) P> 05/0(دفعات شيردوشي قرار گرفت     
بـاالتر بـودن مقـدار توليـد چربـي شـير در             .  شير نداشـت   ديگر اجزاي 

در مقايسه بـا گاوهـاي      )  كيلوگرم در روز   52/1( بار دوشش    6گاوهاي  
ناشي از افزايش توليد شير ايـن       ) كيلوگرم در روز  25/1(سه بار دوشش    

گاوها بود، زيرا درصد چربي شـير تحـت تـاثير دفعـات دوشـش قـرار                 
ير بر كل چربـي توليـدي در روز تـاثير           نگرفت، اما باالتر بودن توليد ش     

 6، 2(اين نتيجه با نتايج به دست آمده در آزمايش هاي قبلي            . گذاشت
 روز  21 بـار و در      6 روز اول    21گاوهـايي كـه در      . مطابقت دارد ) 10و  

از نظر توليد چربي شـير تفـاوت        ) X3X-6( بار شيردوشي شدند     3دوم  
د به اين دليل كه اين گاوهـا        معني داري با دو گروه ديگر نداشتند، شاي       

از نظر توليد شير و درصد چربي شير نيز حدواسـط دو گـروه آزمايـشي              
  . ديگر بودند

  
  مصرف ماده خشك و تغييرات وزن بدن

اثر دفعات دوشش بر مصرف ماده خشك و تغييرات وزن بـدن در             

 روز اول و    21اساس ايـن نتـايج در        بر.  نشان داده شده است    4جدول  
دفعات دوشش )  روز 42( پس از زايش و كل دوره آزمايش          روز دوم  21

بطـور معمـول    ). P< 05/0(تاثيري بر مصرف خوراك گاوهـا نداشـت         
يابـد    مي تدريج افزايش  هپس از زايش مصرف خوراك گاوهاي تازه زا ب        

اما در  . كه به منظور تامين انرژي مورد نياز براي توليد شير بيشتر است           
ظرفيـت محـدود شـكمبه، گاوهـاي شـيري      اغلب موارد و با توجه بـه       

پرتوليد دچار باالنس منفي انـرژي شـده و بـراي جبـران آن از ذخـاير                 
در آزمايش حاضر با افـزايش دفعـات     ). 5(كنند    مي انرژي بدن برداشت  

  درصـد افـزايش يافـت و انتظـار         15دوشش، توليـد شـيرگاوها حـدود        
اما نتايج بـه دسـت آمـده        . رفت مصرف خوراك آنها نيز بيشتر شود       مي

) 13(اين موضوع را نشان نداد كه بـا يافتـه هـاي پـاتون و همكـاران                 
و  آقازيــارتي و ) 4(از ســوي ديگــر بارپلــد و همكــاران . مطابقــت دارد

 نوبـت شيردوشـي روزانـه موجـب         6گزارش كردنـد كـه      ) 2(همكارن  
  . ا شدافزايش مصرف ماده خشك گاوه

  
   روز ابتداي دوره شيردهي42 اثر دفعات دوشش بر توليد و تركيب شير گاوها در -3جدول 

  ) خطاي استاندارد±ميانگين (
 احتمال معني داري 1دفعات شيردوشي

X6  X3X-6 X3 
  صفت

  )كيلوگرم در روز(توليد شير      
05/0  a 45/1±1/39 2-  b65/1±1/35  روز اول21در   
05/0 a65/2±6/48 ab  2/3±2/44 b 69/2±3/42   روز دوم21در   
05/0 a36/2±7/44 ab 34/3±8/42 b19/2±8/38   روز42(در كل مدت آزمايش (  

  )كيلوگرم در روز (درصد4توليد شير تصحيح شده      
01/0  a 35/1±2/36 2- b 45/1±3/31  روز اول21در   
01/0 a 11/2±2/43 ab 65/2±4/38 b 98/1±1/37   روز دوم 21در  
01/0 a 01/2±3/41 ab84/2±9/ 37 b  86/1±3/34   روز42(در كل مدت آزمايش (  

 تركيب شير     

ns 08/0±44/3 09/0±24/3 08/0±22/3   درصد(چربي شير(  
05/0 a 09/0±52/1 ab 09/0±38/1 b 08/0±25/1   كيلوگرم در روز(توليد چربي(  

ns 06/0±04/3  07/0±14/3 06/0±11/3  درصد (پروتئين(  
ns 09/0±36/1  1/0±34/1  09/0±26/1   كيلوگرم در روز(توليد پروتئين(  
ns 02/0±73/4 02/0±728/4 01/0±73/4   درصد(الكتوز(  
ns 09/0±1/2 06/0±019/2 09/0±86/1   كيلوگرم در روز(توليد الكتوز(  
ns 07/0±1/9 07/0±98/8 08/0±99/8   درصد(مواد جامد بدون چربي(  

1- x3 : روز پس از زايش، 42بار دوشش در روز تا سه x3-x6 : روز دوم و 21 روز اول و سه بار دوشش در 21شش بار دوشش در x6 : شش بار دوشش در روز تا
   روز پس از زايش 42
   . آزمايش شش بار دوشش شدند22در اين گروه گاوها از روز  -2

  .  نشان دهنده غير معني داري است ns و )P >05/0 (باشند  ميي دارميانگين هاي هر رديف با حروف غيرمشترك داراي اختالف معن
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تواند به ماهيت جيـره هـاي غـذايي مـصرف             مي اختالف در نتايج  

شده از نظر سطح انرژي و منابع تامين انرژي جيره ارتباط داشته باشد،             
توانـد دليـل      مـي  از سوي ديگر تفاوت در قابليت هضم مواد مغذي نيز         

اشد كه در آزمايش حاضر مورد بررسـي قـرار نگرفـت و             اين اختالف ب  
در مدت اجـراي    . الزم است در آزمايش هاي آتي مورد توجه قرار گيرد         

 بـار   3 بار دوشيده شده در مقايسه بـا گاوهـاي           6اين آزمايش گاوهاي    
 -69/0 در مقابل بـا      -76/0(دوشش كاهش وزن بيشتري نشان دادند       

) P =08/0(ايـل بـه معنـي داري        و ايـن اخـتالف تم     ) كيلوگرم در روز  
نيز گـزارش كردنـد كـه افـزايش دفعـات          ) 4(بارپلد و همكارن    . داشت

 نوبت در روز موجب كاهش بيشتر در        6 نوبت به    3شيردوشي گاوها از    
ـ . شد)  كيلوگرم در روز  -6/0 در مقابل    -75/0(وزن گاوها    هـر حـال    هب

خوراك نياز به   گاوهاي شيري تازه زا چنانچه نتوانند با افزايش مصرف          
 انرژي و مواد مغذي را تامين كنند، برداشت از ذخـاير بـدن را افـزايش     

دهند و ايـن موضـوع موجـب كـاهش بيـشتر وزن زنـده و درجـه                   مي
 1گزارش شده است كه چنانچـه كمتـر از          . شود  مي وضعيت بدني آنها  

 روز ابتداي شيردهي كاهش وزن وجود داشـته باشـد و            60كيلوگرم در   
ز يك اسكور بـدني از دسـت بدهـد معمـوال آسـيبي جـدي       گاو كمتر ا  

  ). 13 و 5(متابوليكي و يا توليد مثلي اتفاق نمي افتد 
  
  
  

  متابوليت هاي خون 
داده هــاي مربــوط بــه غلظــت نيتــروژن اوره اي، بتاهيدروكــسي 

 نشان داده   5بوتيرات و اسيدهاي چرب آزاد سرم خون گاوها در جدول           
مايش فراسنجه هاي خـوني تحـت تـاثير          روز اول آز   21در  . شده است 

 روز دوم و در كـل دوره آزمـايش          21دفعات دوشش قرار نگرفت و در       
در سرم خـون گاوهـاي      ) NEFA(نيز تنها غلظت اسيدهاي چرب آزاد       
بيشتر از گاوهاي سه بار     ) P>05/0(شش بار دوشش بطور معني داري       

 روز  21غلظت اسيدهاي چرب آزاد خون گاوهايي كـه در          . دوشش بود 
حـد  ) X3X-6( بار دوشش شـده بودنـد        3 روز دوم    21 بار و در     6اول  

بـاال  . واسط دو گروه ديگر بود و با آنها اخـتالف معنـي داري نداشـت              
 بودن غلظت اسيدهاي چرب آزاد خون در گاوهاي شـش بـار دوشـش             

تواند بيانگر برداشت بيشتر از ذخاير چربي بدن در شـرايط بـاالنس              مي
نيـز  ) 4جدول  ( و با كاهش وزن بيشتر در اين گاوها          منفي انرژي باشد  

گــزارش كردنــد كــه غلظــت ) 2(آقازيــارتي و همكــاران . ارتبــاط دارد
اسيدهاي چرب آزاد در خون گاوهاي شش بار دوشش با جيره هاي پر             
انرژي و كم انرژي بطور معني داري بيشتر از گاوهاي سه بار دوشـش              

حت تاثير دفعات دوشش قرار     بود و غلظت ديگر متابوليت هاي خون ت       
بطــور معمــول و در شــرايط بــاالنس منفــي انــرژي غلظــت . نگرفــت

. يابـد   مـي  اسيدهاي چرب آزاد خون در گاوهاي پرتوليد تازه زا افزايش         
 اما افـزايش آن در محـدوده بيـشتر از حـد تحمـل فيزيولوژيـك كبـد                 

  ).  5(تواند مشكالتي براي گاوهاي شيري ايجاد نمايد  مي
  

   روز ابتداي دوره شيردهي 42 اثر دفعات دوشش بر مصرف ماده خشك و تغييرات وزن بدن گاوها در مدت -4جدول 
  ) خطاي استاندارد±ميانگين (

 احتمال معني داري 1دفعات شيردوشي
X6 X3X-6 X3 

  صفت

 
 

   روز اول پس از زايش21     
ns 63/0±9/15  2-  74/0±6/15  كيلوگرم در روز(مصرف ماده خشك(  
ns 98/3±2/23- 2- 30/4±8/21-   كيلوگرم(تغييرات وزن بدن(  
   روز دوم پس از زايش21       

ns 92/0±8/19  93/0±6/20  79/0±9/19  كيلوگرم در روز(مصرف ماده خشك(  
ns 01/3±6/8- 95/2±8/7- 10/3±2/7-  كيلوگرم(تغييرات وزن بدن(  
   روز پس از زايش42       

ns 73/0±8/17  75/0±4/18  64/0±6/17  كيلوگرم در روز(مصرف ماده خشك(  
  )كيلوگرم(تغييرات وزن بدن  -80/5±29 -65/4±1/29 -09/6±32 08/0

1- x3 : روز پس از زايش، 42سه بار دوشش در روز تا x3-x6 : روز دوم و 21 روز اول و سه بار دوشش در 21شش بار دوشش در 
x6 : يش  روز پس از زا42شش بار دوشش در روز تا  
  . آزمايش شش بار دوشش شدند22در اين گروه گاوها از روز  -2

  نشان دهنده غير معنـي داري   ns و )P >05/0 (باشند  ميميانگين هاي هر رديف با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار
  .است



  1393 بهار 1، شماره 6 جلد  ايرانعلوم داميپژوهشهاي نشريه      30

  
  غلظت پروژسترون خون و فراسنجه هاي توليد مثل

ت پروژسـترون خـون و      دفعات دوشش گاوها تاثير چنداني بر غلظ      
بررسي ها نشان داده    ). 6جدول  (فراسنجه هاي توليد مثل آنها نداشت       

است كه افزايش توليد شير موجب طوالني شدن دوره فعاليـت جـسم             
بعبارت ديگر توليد شـير زيـاد بـا         . شود  مي زرد در مرحله پس از زايش     

غلظت پروژسترون خـون و بـاالنس منفـي انـرژي و تـاخير در اولـين          
در آزمايش حاضر ميانگين غلظـت   ). 12(مك ريزي در ارتباط است      تخ

پروژسترون در محـدوده الزم بـراي فعاليـت هـاي طبيعـي تخمـدان               
)ng/ml 6< ( تواند بيانگر وضعيت مناسب برگـشت رحـم و           مي بود كه

تعداد دفعـات تلقـيح بـه ازاي        ). 15(شروع فعاليت هاي تخمداني باشد      
راي گاوهاي شش بار دوشش تنها بطـور        آبستني و تعداد روزهاي باز ب     

اما تفاوت مـشاهده شـده      . عددي از گاوهاي سه بار دوشش بيشتر بود       
گزارش كرد كه ميانگين روزهاي     ) 1(دشتي  ). P<05/0(معني دار نبود    

 روز و در    18/101باز در گاوهاي شـيري اصـفهان در فـصل زمـستان             
عداد روزهاي بـاز    اما در آزمايش حاضر ت    .  روز بود  7/165فصل تابستان   

شايد به اين دليـل كـه گاوهـاي         . كمتر از داده هاي فصل تابستان بود      
پرتوليد در تابستان عالوه بر تنش متابوليك تحـت تـاثير تـنش هـاي               

  . رطوبتي نيز قرار دارند-دمايي
  

  اثر دفعات دوشش بر غلظت متابوليت ها خون در دوره هاي زماني مختلف پس از زايش-5جدول 

  ) خطاي استاندارد±ين ميانگ(
 احتمال معني داري 1دفعات شيردوشي

X6 X3X-6 X3 
  فراسنجه هاي سرم خون

 
 

   روز اول پس از زايش21     
ns 8/1±14/16  -  9/1±87/14   نيتروژن اوره اي)mg/dl(  
ns 04/0±42/0  - 06/0±41/0   بتاهيدروكسي بوتيرات)mmol/l(  
ns 11/0±38/0  - 14/0±24/0  سيدهاي چرب آزاد ا)mmol/l(  
   روز دوم پس از زايش21       

ns 75/1±6/17  44/1±5/16  63/1±2/17  نيتروژن اوره اي)mg/dl(  
ns 06/0±52/0   04/0±58 /0   06/0±59/0  بتاهيدروكسي بوتيرات)mmol/l(  
05/0  a06/0± 39/0  ab 05/0±32 /0  b06/0± 27/0  اسيدهاي چرب آزاد)mmol/l(  

   روز اول پس از زايش42       
ns  7/1±87/16  63/1±32/16  71/1±04/16   نيتروژن اوره اي)mg/dl(  
ns 05/0±47/0  04/0±50 /0   06/0±50/0   بتاهيدروكسي بوتيرات)mmol/l(  
05/0  a09/0± 39/0  ab 07/0±35 /0  b09/0± 26/0  اسيدهاي چرب آزاد)mmol/l(  

1- x3 :روز پس از زايش، 42 تا سه بار دوشش در روز x3-x6 : روز دوم و 21 روز اول و سه بار دوشش در 21شش بار دوشش در x6 : شش
   روز پس از زايش 42بار دوشش در روز تا 

  .  نشان دهنده غير معني داري است ns و )P >05/0 (باشند  ميميانگين هاي هر رديف با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار
  

  ر دفعات دوشش بر غلظت پروژسترون سرم خون و فراسنجه هاي توليد مثل گاوهاي شيري در مرحله ي پس از زايش  اث-6جدول
  ) خطاي استاندارد±ميانگين (

  سطح احتمال معني داري  1دفعات شيردوشي
x6   x3-x6  x3 

  فراسنجه هاي توليد مثل

ns 21/1±19/3  95/0±23/3  17/1±07/4  پروژسترون سرم)ng/ml( 

ns 90/8±8/70  60/8±7/59  30/9±9/58 فاصله زايش تا اولين تلقيح 

ns 3/0±58/2 4/0±55/2 3/0±38/2 تعداد تلقيح به ازاي آبستني 

ns 4/17±58/127 8/18±6/99 5/17±3/108 تعداد روزهاي باز 

1- x3 : روز پس از زايش، 42سه بار دوشش در روز تا x3-x6 : روز 21 سه بار دوشش در  روز اول و21شش بار دوشش در 
   روز پس از زايش 42شش بار دوشش در روز تا : x6دوم و 

   نشان دهنده غير معني NSو )P >05/0 (باشند  ميميانگين هاي هر رديف با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار
  .داري است



  31      ...اثر دفعات شيردوشي در ابتداي دوره شيردهي بر توليد شير

 
  تشكر و قدرداني

ب از مديريت محترم مزرعه لورك دانشگاه صـنعتي اصـفهان جنـا    
آقاي دكتر رزمجو و كارشناسان فني مزرعه آقايان مهندس ارجمنـدفر           

دامپزشـك  (و مهندس باباشاهي و همچنين از آقـاي دكتـر صـفاهاني             
  .شود  ميبه خاطر زحماتشان صميمانه سپاسگزاري) فارم
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