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 چكيده

هتای کامت     زای هلاتاین در قاوب طرح بلوک گاو تاز  رأس CNCPS  ،17و NRC (2001)های دو مدل  کنیب پکشمنظور مقای   دقع  به

شدۀ مادۀ خاش مصترضی،   بکنی اختصاص یاضتندی مقادیر پکش  CNCPSو NRC (2001)اضزارهای  شد  با نرم تصادضی به یش جکرۀ متوازن

هتای دو   کنتی ب شد  مقای ه شدندی دقع پکش جکر ، توس  دو مدل با مقادیر مااهد  حصول با توجه به انرژی و پروتئکن تووکد شکر قاب  

( ارزیتابی  RMSPEشتد  )  بکنتی  (، و ریا  مکانهکن مرب ات خطای پتکش Mean bias(، اریب مکانهکن )R2مدل با محاسب  ضریب تبککن )

(ی اریتب مکتانهکن و   01/0 Pبکنی کردنتد )  شد  پکش د از مقدار مااه تر ک را  خاش مصرضیداری مادۀ  طور م نی شدندی هر دو مدل به

RMSPE  وR2   بترایNRC (2001)    و بترای  48/0، و 84/2، 22/2بته ترتکتبCNCPS     بتود و متدل    52/0، و 99/3، 18/3بته ترتکتب

CNCPS  بتودی تووکتد    ککلوگرم در روز 78/29شد   بکنی کردی تووکد شکر مااهد  درصد کمتر از حد واقع پکش20را  خاش مصرضیمادۀ

ککلتوگرم در روز بتودی    32/22و  68/25بته ترتکتب     CNCPSو NRC (2001)اضزارهای  شد  با توجه به انرژی جکر  با نرم بکنی شکر پکش

ککلتوگرم در روز بتود و    37/28و  80/25ترتکتب   به  CNCPSو  NRC (2001)اضزارهای  شد  با پروتئکن جکر  با نرم بکنی تووکد شکر پکش

نظتر   زا بته  در گاوهای تاز  مصرضی بکنی کردی باتوجه به اهمکع خوراک درصد کمتر از حد واقع پکش14تووکد شکر را  NRC (2001)مدل

 ای دقع بکاتری داردی های تهذیه در برآورد نکاز  CNCPSدر مقای ه با NRC (2001)رسد یم

متابووک ت ، گتاو هلاتتاین،      حصول با توجه به پروتئکن قاب   اب حصول با توجه به انرژی، شکر ق  اریب مکانهکن، شکر قاب  ها: واژه كلید

 مادۀ خاش مصرضیی
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 مقدمه

 تووکد های هزینه از نکمی از بکش مصرضی خوراک های هزینه

 شتوند و  یمت  شام  را( درصد70 اوی 5/62 حدود ایران در)

ارتبتان   شتکری  گتاو  پترورش  متزارع  در تهذیه با مدیریع

 و غتذایی  احتکاجتات  صحکل بکنی پکش ی[3]تنهاتنهی دارند 

 شترای   دقکتق  کتردن  ماتخص  و ت ریتف  با کهها  آن کنتأم

 استع،  شتد   مترتب  ها  آن اطراف محک  مدیریع و حکوان

 بهتر شناسایی با تا ساخع خواهد قادر را تهذیه متخصصان

 هتا در  یاضتته  این از حکوان، عمللرد در تهککر منابع تر بکش و

کننتد   استتفاد   گاوهتا  غذایی های جکر  کردن مناسب متوازن

 نوی تی  جکتر   های برنامه و اضزارها نرم از متفاوتی انواع ی[2]

 برای کهاند  شد  تهکه خصوصی مراکز یا و ها داناها  توس 

 و اضزارها نرم اینی شوند می استفاد  گاوها غذاییجکرۀ  تنظک 

 و ختوراکی،  مواد ت داد الزم، ورودی اطالعات در ها برنامه

 متورد  عمللتردی  اهتداف  نوع ،ها خوراک ککب شکمکاییتر

 گتزارش  صحع و درستی و ها، کر ج کردن ضرمووه برای نظر

 بتا  استعی  متفاوت ای گ ترد  طور بهها  آن شدۀ ارائه نتایج و

 تتا  تواننتد  یمت  نوی تی  جکر  های برنامه این اغلب حال، این

 دهی خوراک  برنام  یش ایجاد برای که باشند ماابه حدودی

  ی[19]الزم ه تند  مناسب

اضزار تهذی  ناخوارکنندگان متدل انجمتن    ین نرمتر مه 

شتدۀ داناتها     ( و متدل ارائته  NRC, 2001تحقکقات ملی )

استتع کتته هتتر دو مرجتتع و مبنتتای ب تتکاری از    7کرنتت  

 شتدۀ  ارائته  مدل نوی ی موجودندی آخرین اضزارهای جکر  نرم

 متتدل آختترین و  NRC (2001)ملتتی، تحقکقتتات انجمتتن

( 1/6)ن تخ     CNCPSکرنت ،  داناتها   توست   شتد   ارائه

 انجمتن  هتای  یاضتته  اصول بر NRC (2001) اضزار اسعی نرم

 CNCPS متدل  در مقای ته بتا   و بود  استوار ملی تحقکقات

 استتفاد   پویا م ادالت از بکاتر CNCPS مدل اسعی تر ساد 

 متدل  بتا  مقای ته  در تتری  بکش های پکنکدگی و کرد  اسع

 در بهبتود  هتدف  بتا  ریاضتی  یهتا  مدل یدارد NRC تجربی

 به مواد دضع کاهش و تووکد، های هزینه کاهش دام، عمللرد

شتوندی   متی  استتفاد  هتا   تهذی  دام و دهی خوراک در محک 

که ت داد زیادی از متخصصتان تهذیته از مقتادیر     دوک  این به

شتد  توست     بکنتی  پتکش  خاتش مصترضی  ضرض متادۀ   پکش

نوی ی بدون درنظرگرضتن مصرف واق ی،  اضزارهای جکر  نرم

کننتد،   یمت کردن جکترۀ گاوهتای شتکری استتفاد       در متوازن

کری کتارگ  بته بتا   هتا  متدل بکنتی   بنابراین بررسی دقع پتکش 

 رسدی  ی آماری، ضروری به نظر میها مدل

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مکزان دقع هر یش از 

( در 1/6)ن تتخ   CNCPSو  NRC (2001)اضزارهتتای  نتترم

و مقای   مقتادیر  زا  غذایی گاوهای تاز  احتکاجاتبکنی  پکش

 یشد  بود ر مااهد یداشد  با مق بکنی پکش

 

 ها روشمواد و 

 شهرستتان  در واقتع  برمایته  گاوداری واحد در پژوهش این

گتاو هلاتتاین )شتش     رأس 17شتدی   انجتام  کرون و تکران

و دورۀ شکردهی دوم،  رأسدورۀ شکردهی اول، چهار  رأس

دورۀ شکردهی سوم، و بتاالتر( در قاوتب طترح     رأسهفع 

شد  اختصاص  ی کام  تصادضی به یش جکرۀ متوازنها بلوک

  NRC (2001)اضتزار  نترم  از جکتر   کردن متوازن یاضتندی برای

کردن جکر ،  (ی پکش از متوازن2و  1های  شد )جدول استفاد 

 و شتد  آنتاوکز  جکتر   در شتد   استفاد  خوراکی مواد تش تش

 متواد  شتکمکایی  ترککتب  هتا جتایهزین   آن شتکمکایی  ترککب

  شتدی جکتر    اضزارهتا  نترم  از هتر یتش   در موجتود  خوراکی

  صورت جکرۀ کامالً مخلون، در حد اشتها، و روزانته سته   به

درصد بقایا، از روز زایش تتا روزهتای   10تا  5بار با هدف 

صورت انفرادی بته گاوهتا    روز به 21مدت  ، به21شکردهی 

شتد  و بقایتا    عرضته  TMR  شد و طتی آزمتایش،   خوراند

گکری مادۀ خاش مصرضی کنتترل   طور روزانه برای انداز  به

 زایتش  گاوهتا از روز  درج  حرارت رکتومیو ثبع شدندی 

 کته  گاوهتایی  و شتد  گکتری  انداز  پ  از زایش 11روز  تا
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 ستکلکن  پنتی  داشتتند،  سل تکوس  درج  2/39 از باالتر دمای

تزریق صورت  به سی سی 30 روزانه قدارم به استرپتومای کن

همننتتکن، ی دریاضتتع کردنتتد روز 5 متتدت بتته عاتتالنی و

 250 زیرجلتدی  هم  گاوها تزریتق  زایش از پ  بالضاصله

را  نصتر(  )شترکع درصتد  40 بروگلوکنتات  کل ک   سی سی

دریاضع کردندی گاوها سه بتار در روز شکردوشتی شتدند و    

 وعد  ثبع شدی تش گاوها روزانه در هر  تووکد شکر تش

گکتری از شتکر    گکری ترککبات شکر، نمونه منظور انداز  به

صورت هفتهی انجام شد و برای درصد چربی، پتروتئکن   به

 ,Foss Electricبا دستتها  مکللواستلن )   حقکقی، و الکتوز

Hillerødنمتترۀ وضتت کع بتتدنی  ی، دانمتتارک( آنتتاوکز شتتدند

(BCS نکز هفتهی ) ی[20]د امتکتازدهی شت   5تتا   1 براستاس 

 مقتدار  ،مادۀ خاتش مصترضی   شام  آمد  دسع به اطالعات

، وزن بدن گاوها، وض کع بدنی ۀنمر و ترککبات شکر، تووکد

  CNCPSاضتزار  دو نترم  بته  شتد ،  ثبع هوایی و آب شرای  و

مقتتتادیر  و شتتتدند داد  NRC (2001)و  (1/6)ن تتتخ  

حصتول    ، تووکد شکر قاب خاش مصرضیشدۀ مادۀ  بکنی پکش

حصتول بتا توجته بته       جه به انرژی، و تووکد شکر قاب با تو

شد  مقای ته   پروتئکن جکر  توس  دو مدل با مقادیر مااهد 

هتتای دو متتدل  یخروجتتای بتتکن  شتتدندی همننتتکن مقای تته

 صورت گرضعی

 
 آزمایشی )درصد مادۀ خشک(جیرۀ  . تركیب1 جدول

 جکرۀ آزمایای خوراکی مواد

 28/19 یونجه

 48/18 سکالژ ذرت

 62/4 چهندرقند تفاو 

 56/28 ذرت دان 

 63/4 دانه پنبه

 94/3 پنبه تخ  کنجاو 

 64/9 سویا ضع ضول

 23/7 ماهی پودر

 58/0 چربی پودر

 73/0 کل ک  کربنات

 24/0 کزی من اک کد

 3/0 نمش

 91/0 شکرین جوش

 25/0 ض فات کل ک  دی

 61/0 †م دنی ویتامکنه ملم 
گرم منهنتز،   مکلی 140گرم کباوع،  مکلی 33گرم م ،  مکلی 3300شد  در جکر  در هر ککلوگرم حاوی  کنی استفاد ویتام ت ملم  م دنی †

 1000گرم ض تفر، و بتاالی    مکلی 20000گرم آهن،  مکلی 44000کزی ، منگرم  مکلی 71400گرم سلنکوم،  مکلی 90گرم روی،  مکلی 18700
گرم ویتامکن  مکلی D ،10000واحد ویتامکن  A ،300000اومللی ویتامکن  کنبمکلکون واحد  2 های آن نکز یتامکنوی ها غلظعگرم کریر، و 

E ،100 گرم مونن کن اسعی مکلی 3000اک کدان، و  گرم آنتی مکلی 1000گرم بکوتکن، و  مکلی 
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تصتادضی   ی کامت  هتا  بلوک طرح چارچوب در آزمایش

ر عنتوان بلتوک و مقتادی    گترضتن دورۀ شتکردهی بته   درنظربا 

 NRCاضتزار   شتد  توست  دو نترم    بکنتی  شد  و پکش مااهد 

 انجتام  عنتوان تکمارهتا   ( بته 1/6)ن خ   CNCPSو  (2001)

 (، بتا رویت   1/9 )ن تخ   SASاضزار آماری  نرمها با  داد ی شد

Mixed  و  (1تجزیتته )متتدل   هتتای تلرارشتتد   بتترای داد

   [15]شدند کمش آزمون توکی مقای ه  ها به مکانهکن

(1) 
 Yijk=µ+Ti + Bj + δij + Timek + (T×Time)ik + (T×B)ij + 

(T×B×Time)ijk+εijk 
 ،مکانهکن ک  مااهدات µ، متهکر واب ته Yijk :در این رابطه

Ti شتد (  شتد  و ماتاهد    بکنتی  )پکش اثر تکمار، Bj    اثتر بلتوک

اثر   Timek ،اثر تصادضی گاو در تکمار δij ،های شکردهی( )دور 

اثتر متقابت  تکمتار در      ik(T×Time) ،هی(های شکرد )هفته زمان

اثر  ijk(T×B×Time)بلوک، اثر متقاب  تکمار در    ij(T×B) ،زمان

 اسعی خطای آزمایای  εijkمتقاب  تکمار در بلوک در زمان، و 

(، R2ها با سه شاخص ضریب تبککن ) در ک ، دقع مدل

(، و ریات  مکتانهکن مرب تات    Mean biasاریتب مکتانهکن )  

( بررسی شتدندی متدوی کته    RMSPEشد  ) بکنی خطای پکش

اریب مکانهکن آن نزدیش به صفر، ریات  مکتانهکن مرب تات    

ی تتر  بزرگ، و ضریب تبککن تر کوچششدۀ  بکنی خطای پکش

ترین مدل در نظر گرضتته شتدی اریتب     عنوان دقکق داشع، به

شتد    بکنتی  مکانهکن و ریا  مکانهکن مرب تات خطتای پتکش   

  [6]اسبه شدند مح 3و  2کمش رواب   به

(2) 
(Pr edicted Observed)

Mean bias
number of  observations



  

بزرگی خطتا نکتز بتا ریات  مکتانهکن مرب تات خطتای        

 بکنی شد  برآورد شد  پکش

(3) 
(Predicted Observed)2

RMSPE
number of  observations

 
  

  

  

 

 CNCPS V.6.1 و NRC (2001) افزار نرم دو بینی ارزش غذایی جیرۀ آزمایشی با استفاده از . پیش2 جدول

 مهذی مواد
 اضزارها نرم

NRC 2001 CNCPS V.6.1 

 68/1 72/1 ککلوگرم( در انرژی خاوص شکردهی )مهاکاوری

 8/18 3/18 خام )درصد( پروتئکن

 2/14 3/12 متابووک   )درصد( قاب  پروتئکن

 81/9 3/7 شلمبه )درصد( در تجزیه غکرقاب  پروتئکن

 99/8 11 شلمبه )درصد( در تجزیه قاب  پروتئکن

 - 8/18 ول در شویندۀ اسکدی )درصد(ضکبر نامحل

 74/25 8/28 ضکبر نامحلول در شویندۀ خنثی )درصد(

 5/17 - ضکزیلی )درصد( مؤثر ضکبر

 60/16 3/18 ای )درصد( ضکبر علوضه

 7/40 4/40 غکراوکاضی )درصد( کربوهکدرات

 259 212 خاش(مادۀ  ککلوگرم در واالن اکی جکر  )مکلی باز و اسکد توازن

 6 2/6 اتری )درصد( رۀعصا

 09/1 2/1 کل ک  )درصد(

 59/0 6/0 ض فر )درصد(
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 نتایج و بحث

روز  21شد  در خالل  مااهد  خاش مصرضیمکانهکن مادۀ 

داری بتتاالتر از مقتتادیر   طتتور م نتتی  پتت  از زایتتش، بتته  

  CNCPSو NRC (2001)اضتزار   شد  توس  دو نرم بکنی پکش

(ی اثر بلتوک، زمتان،   01/0 P( )3( بود )جدول 1/6)ن خ  

دار بودنتد   اثر متقاب  تکمار در زمان، و تکمار در بلوک م نتی 

(05/0P ی در هفت  اول پ  از زایش، مادۀ)خاش مصرضی 

شد   بکنی داری باالتر از مقادیر پکش طور م نی شد  به مااهد 

(ی همننتکن، در هفتت  دوم   4اضزار بود )جدول  توس  دو نرم

شتد  و   داری بکن مقادیر ماتاهد   یپ  از زایش تفاوت م ن

شد  وجود داشع، اما در هفت  سوم پ  از زایتش   بکنی پکش

دار  شتد  م نتی   بکنتی  شد  و پتکش  تفاوت بکن مقادیر مااهد 

شتد  بترای    ماتاهد   خاتش مصترضی  نبودی همننکن، مادۀ 

شتد    بکنتی  داری باالتر از مقتادیر پتکش   طور م نی ها به تلک ه

 53/10و  38/11در مقابت    0/16) اضتزار بتود   توس  دو نرم

)ن تخ    CNCPSو  NRC (2001)ککلتوگرم در روز بترای   

خاتش  (( و در گاوهای دورۀ شتکردهی دوم نکتز متادۀ    1/6

داری بتاالتر از مقتادیر    طتور م نتی   شد  بته  مااهد  مصرضی

 68/13و  58/14در مقابتت   2/16شتتد  بتتود )  بکنتتی پتتکش

)ن تخ     CNCPSو NRC (2001)ککلتوگرم در روز بترای   

((ی اما در گاوهای دورۀ شکردهی سوم و بتاالتر مقتادیر   1/6

در  5/16شد  متفاوت نبتود )  بکنی شد  با مقادیر پکش مااهد 

 NRCککلتتوگرم در روز بتترای   07/15و  20/16مقابتت  

((ی بتترای بتترآورد متتادۀ 1/6)ن تتخ    CNCPSو (2001)

  CNCPSو NRC (2001)، دو متتدل خاتتش مصتترضی

انتد و   کتار گرضتته   ی متفتاوتی بته  هتا  ولضرمت ( 1/6)ن خ  

( اضزون بر وزن بدن، تووکد 1/6)ن خ    CNCPSاضزار نرم

هتای شتکردهی،    شد  براساس چربی، و هفته شکر تصحکل

بکنتی   اثر درج  حرارت محک  و عمق کود را نکز در پکش

گکتردی بنتابراین، انتظتار     در نظتر متی   خاش مصرضیمادۀ 

 خاتش مصترضی  ز متادۀ  های دو متدل ا  کنیب رود پکش یم

طور که در پژوهش حاضر نکز  گاوها متفاوت باشد، همان

   گزارش شد  اسعی

شتد    مااهد  خاش مصرضیدر پژوهش حاضر، مادۀ 

شتد  توست     بکنی داری به ن بع مقادیر پکش طور م نی به

در مقای ته   NRC (2001)دو مدل باالتر بتود، امتا متدل    

بهتتتر ( ختتوراک مصتترضی را  1/6)ن تتخ    CNCPSبتتا

بکنی کرد  اسعی در راستا با نتایج ایتن پتژوهش، در    پکش

بکنتی   در پکش CNCPSو  NRCپژوهای دیهر نکز م ادو  

مقای ته شتدند کته بتاالترین دقتع       خاش مصرضیمادۀ 

ی از سوی دیهر، باتوجه به ایتن  [14] بود NRCمربون به 

یتش  صتورت   به که تزریق کل ک  بالضاصله پ  از زایش

رود کته   گرضع، احتمال متی  عه انجام میپروتوک  در مزر

شتد  در مقای ته بتا     مااهد  خاش مصرضیاضزایش مادۀ 

دوک  اثر مثبتع کل تک     اضزارها به شد  توس  نرم بکنی پکش

کته در پژوهاتی    طتوری  بر خوراک مصرضی باشد، همتان 

 ی[1]دیهر نکز گزارش شد  اسع 

بکنتتی متتادۀ خاتتش مصتترضی از  صتتحع و دقتتع پتتکش

هاسعی در  کردن اقتصادی جکر    برای ضرمووهترین عوام مه 

های پکاکن رواب  متقاب  گاوها با محتک ، جکتر ، و    بررسی

عوام  مدیریتی را برای ت ککن مادۀ خاش روزانته در نظتر   

کنندۀ اشتتها،   بودن عوام  کنترل دوک  پکنکد  اندی اما، به گرضته

بکنی صحکل مادۀ خاش مصرضی مال  اسعی برطبتق   پکش

کتتتانهکن و ریاتتت  مکتتتانهکن مرب تتتات خطتتتای اریتتتب م

شد  برای مادۀ خاش مصرضی، هر دو متدل متادۀ    بکنی پکش

بکنتی کردنتد و    تر از حتد واقتع پتکش    خاش مصرضی را ک 

تتری   دقتع کت     NRC (2001)( درمقای ته بتا  1/6)ن تخ   

تر از حد واقع  درصد ک 20داشع و مادۀ خاش مصرضی را 

 (ی3بکنی کرد )جدول  پکش
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 شده توسط  بینی شده با مقادیر پیش مقایسۀ مادۀ خشک مصرفی و تولید شیر مشاهده. 3جدول 

 ها و ارزیابی دقت مدل .CNCPS Vو NRC (2001) افزار  دو نرم

 صفات

 سطل احتمال شد  بکنی پکش

مااهد  

 شد 
NRC- 

2001 
CNCPS 

V. 6.1 SEM
 زمان بلوک تکمار 1

 ×تکمار 

 زمان

 ×تکمار 

 بلوک

 ×تکمار 

 ×زمان 

 بلوک

 مصرضی خاش مادۀ

 (روز در ککلوگرم)
28/16 a 

b 
06/14 

c10/13 24/0  01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 08/0 

Mean bias    2 - 22/2 18/3 - - - - - - - 

RMSPE    3 - 84/2 99/3 - - - - - - - 

R2    4 - 48/0 52/0 - - - - - - - 

شکر قاب  حصول با 

 انرژی جکر  

 ر روز()ککلوگرم د

78/29 a 68/25  b 32/22 c 64/0  01/0 026/0 01/0 01/0 11/0 09/0 

Mean bias - 1/4 46/7 - - - - - - - 

RMSPE - 97/7 62/10 - - - - - - - 

R2 - 71/0 65/0 - - - - - - - 

شکر قاب  حصول با 

 پروتئکن جکر  

 )ککلوگرم در روز(

78/29a 80/25 b 37/28a 61/0 01/0 01/0 01/0 01/0 14/0 01/0 

Mean bias - 98/3 41/1 - - - - - - - 

RMSPE - 61/7 25/6 - - - - - - - 

R2 - 73/0 73/0 - - - - - - - 

 توازن انرژی 

 ی در روز(مهاکاور)
- 73/2- 57/5- 03/1 06/0 18/0 01/0 98/0 88/0 1/0 

 توازن پروتئکن 

 )گرم در روز(
- 226- 103- 6/91 35/0 71/0 01/0 82/0 99/0 09/0 

 ی ضریب تبککن4شد ، و  بکنی مکانهکن مرب ات خطای پکشی ریا  3ی اریب مکانهکن، 2ها،  ی خطای استاندارد مکانهکن1
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 3تا  1های  در هفته CNCPS V.6.1وNRC (2001) افزار شده توسط دو نرم بینی شده با مقادیر پیش . مقایسۀ مادۀ خشک مصرفی مشاهده4جدول 

 *س از زایش )اثر متقابل تیمار در زمان(.پ

 *3/0 =SEM  01/0؛  P- value 

 

تر داری باال طور م نی شد  به مکانهکن تووکد شکر مااهد 

شد  باتوجه به انترژی جکترۀ توست      بکنی از تووکد شکر پکش

( بتود  1/6)ن تخ     CNCPSو NRC (2001)اضزارهتای  نترم 

(ی اریتتب مکتتانهکن، ریاتت  مکتتانهکن 01/0 P( )3)جتتدول 

 NRCشد ، و ضریب تبککن بترای   بکنی مرب ات خطای پکش

(ی 3( برآورد شدند )جدول 1/6)ن خ    CNCPSو (2001)

کتانهکن و ریات  مکتانهکن مرب تات خطتای      برطبق اریتب م 

شد  برای تووکد شکر قاب  حصول با انرژی جکتر ،   بکنی پکش

تووکد شکر  NRC (2001)( و 1/6)ن خ    CNCPSهای مدل

بکنتی   تر از حتد واقتع پتکش    درصد ک 14و  25را به ترتکب 

تووکد شتکر قابت  حصتول بتا      NRC (2001)کردند، در ک  

)ن تخ     CNCPSدر مقای ته بتا   انرژی را با دقع باالتری 

(ی 65/0در مقابتت   71/0برابتتر بتتا  R2( بتترآورد کتترد )1/6

داری  طور م نتی  شد  به همننکن، مکانهکن تووکد شکر مااهد 

شد  با توجه به پتروتئکن جکتر     بکنی باالتر از تووکد شکر پکش

(، اما بکن تووکد 01/0Pبود ) NRC (2001)اضزار  توس  نرم

  CNCPSاضتزار  شد  توس  نرم بکنی و پکششد   شکر مااهد 

داری وجود نداشتعی باتوجته بته     ( تفاوت م نی1/6)ن خ  

اریتتتب مکتتتانهکن و ریاتتت  مکتتتانهکن مرب تتتات خطتتتای 

شد  برای تووکد شکر قاب  حصول با پروتئکن جکر ،  بکنی پکش

تتر از حتد    درصتد کت   14تووکد شکر را  NRC (2001)مدل 

( تووکتد شتکر   1/6)ن تخ     CNCPSبکنی کرد، اما واقع پکش

 NRCقاب  حصول با پروتئکن را با دقع باالتری به ن بع 

 برآورد کردی  (2001)

انرژی و پتروتئکن الزم بترای شتکردهی از تووکتد شتکر      

شوندی پروتئکن خام شتکر   یمواق ی و ترککبات شکر محاسبه 

شود  یمبه پروتئکن حقکقی شکر برای محاسب  نکازها تصحکل 

(ی اگر درصد پتروتئکن و چربتی   93/0×خام )درصد پروتئکن

( وارد ناوند، مدل انرژی 1/6)ن خ    CNCPSشکر در مدل

ضرض متدل   و پروتئکن الزم شکردهی را از روی مقادیر پکش

کندی انرژی قاب  متابووک   الزم بترای شتکردهی    یممحاسبه 

شتودی   یمت درصتد محاستبه   4/64از انرژی شکر با یش بازد  

ووک   الزم شکردهی از تووکد شکر و درصد پروتئکن قاب  متاب

شود و راندمان تبدی  پروتئکن قاب   یمپروتئکن شکر محاسبه 

 ی[7]درصد اسع 65متابووک   به پروتئکن شکر 

بکنی توان شتکردهی گاوهتای    در پکش CNCPSتوانایی 

چترا   مخلون و گاوهای درحال کامالًهای  شد  با جکر  تهذیه

کب واق ی متواد ختوراکی، امتکتاز    ی ترک[9و  4]ارزیابی شد 

 CNCPSوض کع بدنی، و عوام  محکطی استتفاد  شتدندی   

شتد    را در گاوهای تهذیته  شکر قاب  حصول با انرژی جکر 

درصتد  8/6و  5/2با جکرۀ کامالً مخلون و مرتع بته ترتکتب   

از نظتر   هتا  تفتاوت بکنی شد که ایتن   تر از حد واقع پکش ک 

دار نبودند و ایتن نتتایج بتا     نیآماری با تووکد شکر واق ی م 

در  CNCPSی توانتایی  [4]نتایج پژوهش حاضر مهتایر بتود   

 شد  بکنی پکش شد  مااهد  شکردهی های هفته

NRC- 2001 CNCPS V. 6.1 
1 70/15 a 87/11 b 17/10 c 

2 41/16 a 42/14 b 49/13 b 

3 72/16  86/15  61/15  
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شد  ارزیتابی   تش حکوانات تهذیه بکنی توان تووکدی تش پکش

شدی وقتی انترژی اووتکن متادۀ مهتذی محدودکننتد  بترای       

درصتد و اریتب   76کتد بتود، ضتریب تبکتکن     پرتووگاوهای 

ا زمتانی کته پتروتئکن    مکانهکن سه ککلوگرم در روز بود، امت 

اووکن مادۀ مهذی محدودکنند  بود، ضریب تبکتکن برابتر بتا    

ی [7]ککلوگرم در روز بتود   -2/0درصد و اریب مکانهکن 84

 نتایج حاص  از ارزیابی تووکد شکر قابت  حصتول  همننکن، 

و پروتئکن قاب  متابووک ت  جکتر  گتزارش     انرژی باتوجه به

 ل باتوجه به انترژی شکر قاب  حصوی هر دو [18]شد  اسع 

 RMSEو  76/0برابر با  R2و پروتئکن جکر  با یش مکانهکن 

بکنتی   پتکش  CNCPSخوبی با مدل  ککلوگرم به 59/1برابر با 

با  شکر قاب  حصول با پروتئکن جکر شدندی در این ارزیابی، 

 شکر قاب  حصتول بتا انترژی جکتر     دقع بکاتری به ن بع 

( کته نتتایج   76/0ر مقاب  د 82/0برابر با  R2بکنی شد ) پکش

این ارزیابی هم و با نتایج پژوهش حاضر اسعی اما در یش 

، (0/6)ن تخ     CNCPSبترای ارزیتابی و   [20]تالش اووکه 

عنوان اووکن مادۀ مهذی  پروتئکن قاب  متابووک   بهکه  زمانی 

برابر بتا   R2تری شد ) یکنپامحدودکنند  بود، منجر به دقع 

 CNCPSروزرستانی در متدل    ن بته (ی پ  از آن چندی29/0

، هتتتتا آنو در مکتتتتان 19، و 18، 8]صتتتتورت گرضتتتتع 

ی هتا  سترعع بنتدی پتروتئکن و    ها برای بخش روزرسانی به

 ها و ح اسکع مدل شدی  کنیب تجزیه منجر به بهبود پکش

ستازی بتا    های ضروری برای انجام شتبکه  یورودمقدار 

زون بتر آن،  باال اسعی اضت  CNCPSویژ   به ها مدلاستفاد  از 

یی برای آناوکز خوراک اسع که همکاه ها روشمدل نکازمند 

قاب  دسترس نک تند )همنون آنتاوکز نکتتروژن    ها روشاین 

غکرپروتئکنی(ی استفاد  از اطالعات جتداول متواد ختوراکی    

قابت  دستترس    ها آنیی که ترککب شکمکایی ها خوراکبرای 

ی استعی  بکنت  سازی و پکش نک ع، محدودیع اصلی در شبکه

هتایی براستاس    کر جبا شد   عنوان مثال، در پژوهش انجام به

 CPدرصتد از کت    51در ابتدا  NPNسکالژ یونجه، مکانهکن 

 NDFمحلتتتول(، و ستتترعع تجزیتتته  CPدرصتتتد از 90)

در  CNCPSدرصد در ساعع براساس مقادیر جتدووی  5/5

که این اطالعات استفاد  شتدند،    ی زمانی[5]نظر گرضته شد 

ککلتوگرم در   1/16  حصول با انرژی جکر  برابر بتا  شکر قاب

 1/10ضقتت   روز و شتتکر قابتت  حصتتول بتتا پتتروتئکن جکتتر 

 7/22ککلوگرم در روز بودی باتوجه به تووکتد شتکر واق تی )   

رسد که جداول مواد ختوراکی   یمنظر  ککلوگرم در روز(، به

طور واق ی قابلکع دسترسی مواد مهتذی را بترای تووکتد     به

هتای   یوروداووکن تالش در تصحکل  کنندی ینم شکر برآورد

ی هتا  بختش طتور دقکتق    کته بته   CNCPSسکالژ یونجه بته  

ی ها  را ناان دهد، شام  کاهش در ها سرععپروتئکن و 

NPN  مرستتوم و انتقتتال مقتتداری از ایتتنN  بتته بختتشB1 

انتقال  B1به بخش  Nدرصد از این 70پروتئکن اسعی وقتی 

طتور م تتقک  بته داخت       هبت  Nدرصد از ک  16یاضع، ضق  

ای وارد شدی پکش از ایتن تصتحکل، بختش     آمونکاک شلمبه

B1  درصد ک  6از  تر کCP   داد، امتا پت  از    یمت را تالک

را  CPدرصتتد کتت  6/37نزدیتتش بتته  B1تصتتحکل، بختتش 

تالک  دادی با انجام این تصحکحات، شکر قاب  حصتول بتا   

ه ترتکتب  شتد  بت   بکنی انرژی و پروتئکن قاب  متابووک   پکش

ککلوگرم در روز شدندی دومکن تتالش بترای    3/13و  3/16

یتاضتن سترعع    های سکالژ یونجته اضتزایش   یورودتصحکل 

درصد در ساعع بتودی بتا انجتام    11به  5/5از  NDFتجزی  

، شکر قابت  حصتول بتا    NPNهمرا  تصحکل  این تصحکل به

 6/18و  0/19انرژی، و پروتئکن قاب  متابووک   بته ترتکتب   

و  NPNبکنتی شتدندی بنتابراین وقتتی      گرم در روز پکشککلو

کربوهکتدرات تصتحکل شتدند،     B2سرعع تجزیت  بختش   

بکنی تووکد شکر بهبود یاضع و  در پکش CNCPSتوانایی مدل 

ککلتوگرم در روز کتاهش یاضتعی ایتن      8/2به  2/9اریب از 

 B2و سترعع تجزیت  بختش     NPNمقای ته ناتان داد کته    

هتایی بتر پایت      کتر  جر مه  در کربوهکدرات، اطالعات ب کا

 یونجه ه تندی

]
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متتواد ختتوراکی بتته    CPچنتتدین روش در تفلکتتش  

ای  و بترآورد قابلکتع هات  رود     RUPو  RDPی ها بخش

RUP   بنتدی پتروتئکن و ت کتکن     ارزیابی شد  استعی بختش

 NRC (2001)توست    in situبه روش  RUPقابلکع ها  

 in vitroی هتا  روشاز  CNCPSپذیرضتته شتد  استع، امتا     

های مواد خوراکی  کدراتکربوهبندی پروتئکن و  برای بخش

بکنتتی  استتتفاد  کتترد  استتعی مقای تت  دو روش بتترای پتتکش

RDP/RUP    و قابلکع هاتRUP ، ی شتایان  هتا  ماتابهع

های حاص  از  توجهی را ناان داد  اسعی با استفاد  از داد 
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( بتتته رودۀ کوچتتتش گاوهتتتای NANMNغکرمکلروبتتتی )

جکترۀ متفتاوت را    278شتد  بتا    رشد و شکرد  تهذیه حال در

بکنتی   گزارش کردند، مااهد  شد که اریتب مکتانهکن پتکش   

و  NRC (2001)+ گتترم در روز بتترای NANMN 1بتترای 

بتتودی بتترای ت کتتکن اثتتر  CNCPSگتترم در روز بتترای  -24

 NRCدر  in situوتئکن در سک تتت  پتتر هتتا داد نتتامطمئنی 

شتتکر ( روی 0/4)ن تتخ   CNCPSدر  in vitroو  (2001)

ای بکن دو مدل توس   قاب  حصول با پروتئکن جکر ، مقای ه

 NRCی بترای  [16]انجتام شتد    2003پژوهاهری در سال 

شکر قاب  حصول بتا پتروتئکن   باالترین واریان  در  (2001)

روتئکن و پت  Bی ها  بخش ها سرععبا واریان  در  جکر 

، Aدنبال آن واریان  در اندازۀ ن بی سه بخش پروتئکن ) به

B و ،C عنتوان مثتال    (، ترککب خوراک )بتهCP  و قابلکتع )

، باالترین واریان  در CNCPSایجاد شدی برای  RUPها  

شکر قاب  حصول با پروتئکن جکر  بتا واریتان  در ترککتب    

متواد   دنبال آن واریتان  در ترککتب شتکمکایی    و به خوراک

، و A ،B1 ،B2 ،B3خوراکی که اندازۀ پنج بختش پتروتئکن )  

Cدهنتد، قابلکتع هات      یمت تتأثکر قترار    ( را تحعRUP  و

ایجاد شتدی ایتن آناوکزهتا     CPی ها بخشی ها  ها سرعع

هتای ورودی در زمکنت     ناان دادند که هر دو متدل بته داد   

ی هتا  بختش کته انتدازۀ    مواد خوراکی ح اس ه تند و این

ی باوقوۀ قابت  تجزیت    ها بخشی ها  ها سرععو  پروتئکن

طور قوی با ترککب ختوراک همب تتهی دارنتدی     پروتئکن به

بنابراین شتناخع و آنتاوکز دقکتق ترککبتات شتکمکایی متواد       

اضزارهتتای  کتتردن دقکتتق جکتتر  بتتا نتترم ختتوراکی در ضرمووتته

کند و از تهذی  بکش از حد مواد مهتذی   یمگوناگون کمش 

کند و منتهی  گکری می پکش ها داموتئکن به ازقبک  انرژی و پر

 شودی  یمبه سودآوری گله 

شتکر قابت  حصتول بتا     ، NRC (2001)در این پژوهش 

پروتئکن جکر  را در مقای ه با تووکد شکر واق ی نزدیتش بته   

بکنی کرد  اسع کته نتتایج    از حد پکش تر ک چهار ککلوگرم 

و  10]سو اسع  دیهر ه ی ها پژوهشاین پژوهش با نتایج 

از حتد واقتع تووکتد شتکر      کمتتر بکنی  ی دالی  برای پکش[11

پکنکد  ه تند و به احتمال زیاد شام  بترآورد نادرستع از   

RDP  ختتوراک و شتتاید بتترآورد بتتکش از حتتدRDP  ،الزم

های ضکزیووتوژیلی ازقبکت     ک  ملاناضزون بر درنظرنهرضتن 

گاع اور  به شلمبه اسعی ناتان داد  شتد  استع کته     باز

اد  از ضریب ثابع بازد  تبدی  پروتئکن قاب  متابووک   استف

های متابووکلی بای تی با بازد  متهکر جتایهزین   کعض اوبرای 

چه در اضزایش تووکد شتکر ب تکار مهت  استع،      شودی اما، آن

اضزایش مادۀ خاش مصرضی با راهلارهتای گونتاگون استعی    

قابت   شتد  در م  رسد که اضزایش تووکد شکر ماتاهد   یمنظر  به

نوی تی بته اضتزایش     اضزار جکر  شد  با دو نرم بکنی مقادیر پکش

شد  بته ن تبع مقتادیر     دار مادۀ خاش مصرضی مااهد  م نی

ککلوگرم در  10/13و  06/14در مقاب   28/16شد  ) بکنی پکش

( مرتب  باشدی تزریق زیرجلدی بروگلوکنتات  01/0Pروز؛ 

ضی را طتی  کل ک  بالضاصله پ  از زایش، مادۀ خاتش مصتر  

ساعع اول پت  از زایتش نزدیتش بته چهتار ککلتوگرم        24

ککلوگرم در روز( که در  87/10در مقاب   03/15اضزایش داد )

 ی[1]راستا با نتایج پژوهش حاضر اسع 

  CNCPSاضتزار  شتد  توست  نترم    بکنی توازن انرژی پکش

تمای  بته کتاهش    NRC (2001)( در مقای ه با 1/6)ن خ  
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دار بتود، امتا    (ی اثر زمان م نیP=  06/0( )3داشع )جدول 

اثر بلوک و اثر متقابت  تکمتار در زمتان و تکمتار در بلتوک      

گزارش شتد   شد   های ارزیابی دار نادی در سری داد  م نی

اسع که ارزیابی توازن انرژی به دوک  نبتودن اطالعتات در   

ماتل    و تهککتر وزن بتدن   وض کع بدنی ۀنمرزمکن  تهککر 

ات وزن بدن متناسب با مرحلت  شتکردهی   ی تهککر[17]اسع 

شتتاخص ختتوبی از بتتاالن  انتترژی درنتکجتت  تهککتترات در 

پرشدگی شلمبه و مادۀ خاش مصرضی، تهککرات آب بتدن  

در مقاب  چربی بدن، و تهککترات در مرحلت  ضکزیووتوژیلی    

نک عی بنابراین، توانایی در توصکف شکر قابت  حصتول بتا    

 هتا  داد در مکان ستری   ژییا توازن انر توجه به انرژی جکر 

  اسعی تر مال 

شتتد  بتتا  بکنتتی تتتوازن پتتروتئکن قابتت  متابووک تت  پتتکش 

( 1/6)ن تتخ    CNCPSو NRC (2001)اضزارهتتای  نتترم

دار  (، اما اثر زمتان م نتی  P=35/0( )3دار نبود )جدول  م نی

شتد  توست     بکنتی  بودی توازن پروتئکن قاب  متابووک   پتکش 

شتتد   بکنتتی ز مقتتدار پتتکشتتتر ا یمنفتت NRC (2001)متتدل 

( بود که ایتن امتر مقتدار شتکر     1/6)ن خ    CNCPSتوس 

قاب  حصتول بتا توجته بته پتروتئکن جکترۀ کمتتر از حتد         

کنتدی   یمت را توجکه  NRC (2001)شد  توس  مدل  بکنی پکش

 نوی تی ازقبکت     منظور ارزیابی توانایی چهار برنام  جکر  به

Amino Cow(AC ،)AMTS رژن جدیتد  یاضتته از و  )توس ه

CNCPS ،)CPM و ،NRC (2001) بکنتتی جریتتان  در پتتکش

ای پروتئکن و اسکدهای آمکن  ضروری در گاوهتای   دوازدهه

مکلروبی را  CPجریان  NRCو  ACشکری گزارش شد که 

بکنی کردنتد،   شد  پکش تر از مقادیر مااهد  یکنپاتا حدودی 

مکلروبی را بتاالتر گتزارش    CPجریان  AMTSکه  در حاوی

از حد  تر ک را  RUP ها مدلی همننکن هم  [13[د  اسع کر

و  CPبکنتی کت  جریتان     بکنی کرد  بودندی بترای پتکش   پکش

RUP ،AMTS ین تر کوچشRMSPE   را ناان داد که ایتن

و  CPبکنی جریان  را در پکش AMTSامر قدرت باالی مدل 

RUP  بکنتی بتکش از حتد     دهدی مطابق با پتکش  یمناانCP 

 RUPبکنتی   ریب مکانهکن باال بترای پتکش  ا CPMمکلروبی، 

ناتان دادی   RUPرا بترای   RMSPEدرصد(، و باالترین 29)

 NRC، و AC ،AMTSی هتا  مدلدر سطوح مصرف پایکن، 

کته   بکنتی کردنتد، در حتاوی    طور دقکق پکش را به CPجریان 

CPM  جریانCP  بکنی کترد  بتودی    تر پکش درصد بکش13را

مکلروبتی   CP ،CPریتان  بکنی ک  ج با وجود دقع در پکش

 NRCدرصتد(، و  1) AMTSدرصتدAC (19  ،)ی ها مدلبا 

کته   شتد  بتود، در حتاوی    بکنتی  از حد پکش تر ک درصد( 14)

CPM  جریتتانCP ( 16مکلروبتتی را بتتکش از حتتد )درصتتد

ی در پژوهش حاضر نکز بتا مقای ت    [12]بکنی کرد  بود  پکش

تتتوازن پتتروتئکن و  شتتکر قابتت  حصتتول بتتا پتتروتئکن جکتتر 

رود کته متدل    یمت شتد  توست  دو متدل، انتظتار      بکنی کشپ

CNCPS  تری از کت  پتروتئکن ختام، پتروتئکن      کقدقبرآورد

شد  توس  جکرۀ  مکلروبی، و پروتئکن قاب  متابووک   عرضه

 NRCزا داشتته باشتد، امتا متدل      غذایی در گاوهتای تتاز   

مقادیر کت  پتروتئکن ختام، پتروتئکن مکلروبتی، و       (2001)

شد  توس  جکترۀ غتذایی را      متابووک   عرضهپروتئکن قاب

 کندی یمبکنی  از حد پکش تر ک 

مادۀ خاتش   NRC(2001)اضزار  در پژوهش حاضر، نرم

مصرضی و شکر قاب  حصول با توجه به انترژی جکتر  را بته    

بکنی کرد،  ( با دقع باالتری پکش1/6)ن خ    CNCPSن بع

شتکر قابت     بکنتی  ( در پکش1/6)ن خ    CNCPSاضزار اما نرم

حصتتول بتتا پتتروتئکن جکتتر  دقتتع بتتاالتری در مقای تته بتتا 

NRC(2001)  شتتتد   بکنتتتی داشتتع و تووکتتتد شتتتکر پتتتکش

شد  تفتاوتی   ( با مقدار مااهد 1/6)ن خ    CNCPSتوس 

 نداشعی

 

 منابع

امانلو ح، اسالمکان ضارسونی ن و امکرآبادی ضراهانی ن  ی1

( اثتتر تزریتتق بروگلوکونتتات کل تتک  پتتکش و  1391)



 زا ای گاوهای تازه های تغذیه د نیاز( در برآور1/6)نسخۀ   CNCPSو NRC (2001)سی نوی افزار جیره مقایسۀ دو نرم

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
37 

صتتله پتت  از زایتتش بتتر تتتوان تووکتتدی، بتتروز  بالضا

های متابووکلی و وض کع رح  در گاوهای  ناهنجاری

هتای علتوم    های آنکونکشی پتژوهش  شد  با نمش تهذیه

 ی264-255(  3)4دامی ایرانی 

( ضرورت تحول کااورزی کاربردی 1378ن کمی ع ) ی2

به نکاز اهمکع غذایی ایران و دیهر کاورهای در حال 

ریتزی و اقتصتاد    هتای برنامته   پژوهشتوس هی مؤس   

  کااورزیی

( تووکد و سوددهی در گتاوی اووتکن   1383نکلخوا  ع ) ی3

 کنهرۀ علوم دامی و آبزیان کاور، تهرانی

4. ADAS (1998) On farm validation of the 

Cornell Net Carbohydrate and Protein System. 

ADAS Bridgets Research Centre Research 

Report. Martyr Worthy, Winchester, 

Hampshire, England. 

5. Aquino DL, Tedeschi LO, Lanzas C, Lee SS 

and Russell JB (2003) Evaluation of CNCPS 

predictions of milk production of dairy cows 

fed alfalfa silage. Departments of Microbiology 

and Animal Science Cornell University and 

ARS/ USDA, Ithaca, NY 14853. 

6. Cannas A, Tedeschi LO, Fox DG, Pell AN, and 

Van Soest PJ (2004) A mechanistic model for 

predicting the nutrient requirements and feed 

biological. Animal Science. 82: 149-169. 

7. Fox DG, Tedeschi LO, Tylutki TP, Russell JB, 

Van Amburgh ME, Chase LE, Pell AN, and 

Overton TR (2004) The Cornell Net Carbohydrate 

and Protein System model for evaluating herd 

nutrition and nutrient excretion. Animal Feed 

Science and Technology. 112: 29-78. 

8. Higgs RJ, Chase LE and Van Amburgh ME 

(2012b) Development and evaluation of 

equations in the cornell net carbohydrate and 

protein system to predict nitrogen excretion in 

lactating dairy cows. Dairy Science. 95: 2004-

2014. 

9. Kolver ES, Muller LD, Barry MC and Penno 

JW (1998) Evaluation and application of the 

Cornell Net Carbohydrate and Protein System 

for dairy cows fed diets based on pasture. Dairy 

Science. 81: 2029-2039. 

10. Lee C, Hristov AN, Heyler KS, Cassidy TW, 

Lapierre H, Varga GA and Parys C (2012a) 

Effects of metabolizable protein supply and 

amino acid supplementation on nitrogen 

utilization, milk production, and ammonia 

emissions from manure in dairy cows. Dairy 

Science. 95: 5253-5268. 

11. Lee C, Hristov AN, Dell CJ, Feyereisen GW, 

Kaye J and Beegle D (2012b) Effect of dietary 

protein concentration on ammonia and 

greenhouse gas emissions from dairy manure. 

Dairy Science. 95: 1930-1941. 

12. NRC (2001) Nutrient requirements of dairy 

cattle. 7th rev. Ed. National Academy Press, 

Washington, D.C. 

13. Pacheco D, Patton RA, Parys C and Lapierre H 

(2012) Ability of commercially available dairy 

ration programs to predict duodenal flows of 

protein and essential amino acids in dairy cows. 

Dairy Science. 95: 937-963. 

14. Roseler D, Fox D, Pell A and Chase L (1997) 

Evaluation of alternative equations for 

prediction of intake for Holstein dairy cows. 

Journal of Dairy Science. 80(5): 864-877 ی 

15. SAS Institute (2004) User,s Guids Version 9. 1: 

Statistics. SAS Institute, Cary, NC. 

16. Schwab CG, Tylutki TP, Ordway RS, Sheaffer 

C and Stern MD (2003) Characterization of 

Proteins in Feeds. Dairy Science. 86: (E. 

Suppl.): E88–E103. 



 فارسونی فرشید خیری، نجمه اسالمیان نی،فراها حمید امانلو، هادی شفیعی، طاهره امیرآبادی

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 

38 

17. Van Amburgh ME, Foskolos A, Collao-Saenz 

EA, Higgs RJ and Ross DA (2014) Updating 

the CNCPS feed library with new feed amino 

acid profiles and efficiencies of use evaluation 

of model predictions- version 6.5.  

18. Van Amburgh ME, Chase L, Overton TR, Ross 

DA, Recktenwald E, Higgs R and Tylutki T 

(2010) Updates to the cornell net carbohydrate 

and protein system v 6.1 and implications for 

ration formulation. Pages 144-159 in Proc. 72nd 

Cornell Nutrition Conference For Feed 

Manufacturers. Cornell University, Syracuse, 

NY.  

19. Van Amburgh ME, Recktenwald A, Ross DA, 

Overton TR and Chase ES (2007) Achieving 

better nitrogen efficiency in lactating dairy 

cattle: Updating field usable tools to improve 

nitrogen efficiency. Pages 25-37 in Proc. 69th 

Cornell Nutrition Conference For Feed 

Manufacturers. Cornell University, Syracuse, 

NY. 

20. Wildman EE, Jones GM, Wagner PE, Boman 

RL, Troutt HF and Lesch TN (1982) A dairy 

cow body condition scoring system and its 

relationship to standard production 

characteristics. Dairy Science. 65: 495-501. 

 

 

 


