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چكيده
تلثیی انیژ جییه دو دشوه خشکي بی توعید ش تیریب شیی گلشهل ه شرلي  ،بل اسرفلده از  2143وا

گنلش ه شنرلي طالعهنم شند .سنم

سا از انیژ خلعص شییدهي دو دشوه دشو از زايش ش نزديک بم زايش ،بم تیتیب  1/35 ،1/45 ،1/55ش 1/44 ،1/54 ،1/65طالعهنم
شد .طلو توصیفي گ مهل ش گلشهل گزاو

شد .اثی انیژ جییههل دشو از زايش بی توعید ش تیریب شیی تل  120وشزگي طهننيداو نینود

شعي دو رل دشوه شییدهي ،توعید شیی بل افزايش غ ظت انیژ جییه افزايش خاي داشت  .)P <0/05اثی انیژ جییههنل نزدينک بنم
زايش بی توعید ش تیریب شیی تل  120وشزگي طهنيداو نیود شعي دو رل دشوه شییدهي بل افزايش غ ظت انیژ جییه نزدينک بنم زاينش
توعید شیی بم طوو خاي افزايش  )P <0/05ش دوصد چیبي شیی رلهش يلفت  .)P <0/05بل افزايش غ ظت انیژ جینیه هنل دشو ش
نزديک بم زايش تهداد س ولهل بدني افزايشي خاي نشلن داد  .)P <0/01نرليج اي پنژشهش نشنلن داد افنزايش غ ظنت اننیژ دو
دشوه خشکي سیب افزايش توعید شیی ش رلهش غ ظت چیبي شیی ش افزايش تهداد س ولهل بدني شد ش تریییات تیریب شنیی دو رنل
دشوه شییدهي ط ريل از انیژ جییههل دو دشوه خشکي بود ش تلبهي از طيداو توعید شیی دو دشوه شییدهي طيبلشد.
كلیدواژهها :انیژ خلعص شییدهي ،دشوه خشکي ،دشو از زايش ،گلش خشک ،نزديک بم زايش
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Email: mdshakouri@uma.ac.ir

حمیدرضا میرزایی الموتی ،علی هاشمی ،علی شاپورزاده

مقدمه

توعید ش طرلبوعیکي طحندشد اسنت .هندف از انجنلم اين

تال هل تحيیيلتي دو دش دهم گیشرم سیب افزايش دانش

پژشهش ،طالعهم وشاب بی پلسخهل توعید ش تیریب شنیی

طديیيت ش تریيم گلشهل انريلعي شده است .اين دشوه بنی

اننیژ دو دشوه

اسل

گلشهل تریينم شنده بنل سناود طخر ن

نیلز گلش بم طواد طری بم سم هفرم خنی ب نرني ينل

خشکي بل دادههل طزوعمايیود.

دشوه خشکي نزديک بم زاينش ش سنم هفرنم اشل شنییدهي
تهیي

شده است .انريلل گنلش از خشنکي بنم شنییدهي بنل

مواد و روشها
اي پژشهش دو دش گ م بنزوگ تجنلو

تریییات شديد طرلبوعیکي ش خایات بنیشز نلهنجنلو هنل

رشنت ش صننهت

بلد دو قزشي ش رشت ش صنهت بنینلد دو خیطندوه)

طرننلبوعیکي ش بیمننلو هننل عفننوني همننیاه اسننت [ .]7دو

شیي

وشزهل اشايل شییدهي طواد طری طنوود نینلز ،بنم شندت

انجلم شد .تهداد گلش طوود زطليش  2143وا

افزايش طييلبد .از طیفي ديرنی دو خنیي هفرنم ب نرني،

طدت شش طله بم دشوه خشکي شاود شندند .زطنلن شنیشع

بود رنم دو

گلشهل بل رلهش شديد خوواک طصیفي  20تل  40دوصد) ش

اجیا

نیب رند افزايش طصنیف خنوواک پنس از زاينش طواجنم

زطليش هی طله يک بلو نمیهدهي شضهیت بدني دو طيینل

ه رند رم اي طنجی بم زاد شدن ذخليی بدني ش توازن طنفي

يک تل پنج انجلم شد .پس از زايش طنواود طلننند سنخت

انیژ طيشود [ .]21 ،13بل افزايش غ ظت انیژ جینیه دو

زايي ،عنرش ش نلهنجلو هل طرلبوعیکي بیگشرري شییدان

پیش از زايش خوواک طصیفي افزايش يلفرم است [ ]15اطنل

ش تب شیی) شوم پ رلن ش بیملوهل توعید طث ني طریينت ش

افزايش انیژ جییههل دو دشوه خشکي نزدينک بنم زاينش

جفتطلندگي) ثیت شد .جییههل طنوود طالعهنم دو دشوه-

سیب رلهش طصنیف خنوواک [ ،]19 ،17تنأثیی طنفني بنی

هل خشکي دشو از زايش از شنیشع خشنکي تنل  22وشز

شضهیت طرلبوعیکي دو پییاطون زايش [ ]11 ،5ش بیشز ررنوز

طلنده بم زايش طوود انرظلو) ش نزدينک بنم زاينش  21وشز

[ ]13طيشوند .عیا تریينم بنل جینیههنل رنم اننیژ ش ينل

پیش از زايش) داوا سم سا انیژ خلعص شنییدهي بنم

طحدشديت طصیف انیژ واهح ي بیا رنلهش طشنکالت

تیتیب  1/55 ،1/45 ،1/35ش  1/65 ،1/54 ،1/44بودنند .دو

سالطري دو پییاطون زايش پیشننهلد شنده اسنت [ .]5،11دو

دشوه پس از زايش گلشهل بم طندت چهنلو هفرنم بنل جینیه

اثیات زينلنبنلو تنوازن طنفني اننیژ بنی

گلشهل تلزهزا تریيم شدند .خوواکدهني بصنووت رنلطال

شضهیت سالطري ش رلهش توعید شنیی ش توعیند طثنل طنوود

طخ وط شده دو سم نوبت بل دسررله طخ وطر ش خنوواک

توجم بوده است [ .]16 ،15دو طالعهما رم اخینیا طنرشنی

نهل دو جدشل

طالعهلت طخر

شده است ،ساود طخر ن

زطليش از بهم طله  1391بود .از ابرندا تنل انرهنل

ويز انجلم شد .تیریب جییههل ش طواد طری

اننیژ طصنیفي دو رنل دشوه

 1نشلن داده شده است .بم جز طلده خشک ذوت سی و شده

خشکي ش يل خشکي نزديک بم زاينش تریینی دو توعیند ش

ش يونجم ش پیشت ی خلم يونجم رم بنم صنووت دشوها دو

تیریب شیی ايجلد نمنيرنند [ .]13طحندشد رنیدن اننیژ

زطليشرله اندازهگیی شد ،سنليی تیریینلت شنیمیليي طنواد

طصیفي دو پیش از زايش بم عنوان يک واهکنلو پیشننهلد

خوواري از جداشل نیم افزاو  CPM-Dairyاسرخیاج شد.

بی اسل

زطليشهل رنریل شده ش تریيم انفنیاد طانید

شده است .از طیفي ديری دو اي پژشهشهل عمندتل تهنداد
حیوان طنوود زطنليش بنیا طالعهنم پلسنخهنل طخر ن
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیائی جیرههای دوره خشکی دور و نزدیک به زایش (بر اساس درصد ماده خشک)
غ ظت انیژ جییه

غ ظت انیژ جییه

دشو از زايش

نزديک بم زايش

اقالم خوواري
1/35

1/45

1/55

1/44

1/54

1/65

ذوت سی وشده

68/29

70

73/91

40/77

46/05

63/86

يونجم خشک

12/19

10

13/04

24/73

27/27

8/60

رش

4/87

5

0

-

-

-

دانم ذوت

0

0/51

3/91

6/39

6/95

10/00

دانم جو

2/56

1/87

2/03

9/29

7/95

8/09

-

-

-

0

0

0/22

5/87

4/22

1/05

5/48

5/1

3/39

2/38

1/36

0

4/39

0

0

-

-

-

گ وت ذوت

-

-

-

1/10

0

0/44

رنجلعم سويل

0

1/95

0

2/57

1/36

2/24

رنجلعم ر زا

1/46

2/7

3/26

2/93

1/5

2/24

پودو چیبي

-

-

-

0

0

0/22

گاليکوالي

0/21

0

0

1/10

1/09

1/3

طليکوزشوب

0/07

0/07

0/01

0

0

0/17

طکمل طهدني

0

0

0/10

0

0

0/33

طکمل شيرلطینم

0

2/4

0/06

1/46

1/09

0/56

ار ید طنیزيم

0

0

0/06

-

-

-

طونن ی

0

0

0/003

0

0

0/01

ریبنلت ر یم

0/20

0/21

0

0

0/49

0

G-Binder

0/23

0/24

0

-

-

-

سوعفلت طنیزيم

-

-

-

0

0

0/33

ر یايد طونیم

-

-

-

0

0

0/11

ر یايدر یم

-

-

-

0

0

0/22

سو طکس

-

-

-

1/10

0

0

-

-

-

0/36

0/68

0

پودو طلهي
پنیم دانم
سیو

گندم

رنجلعم فرلبریدان

نمک هل

نیونیک

طواد طری طحلسیم شده
پیشت ی خلم دوصد)

14/23

13/42

12/61

13/69

11/8

13/21

پیت ی غییقلبل تجزيم دو شکمیم دوصد از پیشت ی خلم) دوصد)

29/01

30/4

31/3

32/92

31/39

32/7

پیشت ی قلبل طرلبوعی م دوصد)

10/1

9/34

8/66

9/18

8/09

8/89

اعیلف نلطح ول دو شوينده خنثي دوصد)

49/82

49/5

37/98

42/61

41/62

33/73
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دادههل توعید ش تیرییلت شیی دو نیم افزاو ار ل پیداز

طجموع شییتوعید حلصل از سم بنلو دششنش دو وشز
بیا همم گلشهل بم عنوان توعید وشزانم پس از زاينش ثینت

ش بل اسرفلده از نیم افزاو  SASن نخم  9/1وشينم  MIXEDدو

شد ش نمونمگیی از شیی ش طيداو شیی توعید هنی گنلش بنم

قلعب طید رلطالً تصلدفي ش بم صووت دادههل تکیاو شده دو
زطليشي ش زطلنهنل

صووت طلهلنم ،حداقل بم طدت شش طله ش حدارثی بم طدت

زطلن تجزيم شدند وابام  .)1جییههل

 12طله ثیت شد .بیا تهیی تیرییلت شیی دو هی طله يکینلو

اندازهگیی بم عنوان اثیات ثلبت ش گلشهل داخل جییه هنل

نمونمگیی انجلم شد ،بدي صووت رم پنس از شییدششني

زطليشي ش گ مهل بم عنوان اثیات تصلدفي بودند بنیا تهینی

ظهی طخزن شیی بم طنظوو طخ وط شدن شیی داخنل طخنزن

طشخصلت عموطي گلشهل ش تهیم جدشل طلو توصیفي از وشيم

هوادهي شد ش نمونم گیفرم شده جهنت ننلعیز ش طشنخص

 MEANSاسرفلده شد جدشل .)2

نمودن تیرییلت شیی شلطل چیبني ،پنیشت ی ش سن ولهنل

وابام )1

بدني بم زطليشرله اوسلل شد .جهنت ج نوگیی از فلسند

Yijkl = µ + Ti + Wk + TWik + Hj + Cl(Ti) + εijkl
دو اي وابام ، Yijkl ،طرریی شاب رم؛  ،µطیلنری رنل؛،Ti

شدن نمونمهل طيداو د ریطلت پرلسیم دو ظیف نمونمگیی

اثیغ ظت انیژ جییه؛  ،Wkاثی زطلن نمونم گیی ش ورنوود

ويخرم شد ش پنس از دويلفنت نموننمهنل بنیا تجزينم بنم

گیی ؛  ،TWikاثی طريلبل غ ظت انیژ جییه دو زطنلن؛ ، Hj

زطليشرله اوسلل شد .تیرییلت شیی بنل اسنرفلده از دسنررله
طی کننو اسننک

ااثی تصلدفي گ م؛ ) ،Cl(Tiاثنی تصنلدفي گنلش داخنل جینیه

Milko Scan 4000, FOSS Electric,

زطليشي ش  ،εijklاثی خال بلقي طلنده است.

 )Denmarkاندازهگیی شد .همچنی طیزان توعید شنیی بنم
تفکیک صی  ،ظهی ش شب ش تیرییلت ن بم ازا هنی گنلش
ثیت شد.

جدول  .2اطالعات مربوط به گاوهای مورد آزمایش

*

میانگین

انحراف استاندارد ()±

2/27

1/45

روزهای شیردهی

139/81

81/65

شیر تولیدی (کیلوگرم)

38/21

9/39

شیر تولیدی تصحیح شده بر اساس  4درصد

33/64

8/54

چربی شیر(درصد)

3/21

0/69

مقدار چربی شیر(کیلوگرم در روز)

1/22

0/36

پروتئین شیر(درصد)

3/11

0/36

مقدار پروتئین شیر(کیلوگرم در روز)

1/22

0/36

متغیرها
تعداد زایش

نسبت چربی به پروتئین شیر
* اطالعلت فوق از  2گ م گلش شیی بل  2143وا

0/22
1/03
گلش شییده طوود زطليش بم دست طده اند .اي اطالعنلت طیبنوط بنم  8231ورنوود

توعید شییطي بلشد.
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طیبهلت ش خال اسرلنداود طیلنری هل گزاو

گلشهل داخل جییه زطليشي بم عنوان اثی تصنلدفي دو
طهیش سلخرلو رواويلن ي قیاو گیفرند .سلخرلو رواويلن ي

طهنني داو

رم رمریي طهیلو اطالعلتي ارليکس وا داشت اسرفلده شند.

دو P <0/1گزاو

شند .سنا

طنلو دو  P <0/05ش تملينل بنم طهنني داو
ش تف یی شد.

اندازههل دو شیشع زطليش توعید شیی سنلل قینل ،خنیي
وروود قینل از خشنکي ،تهنداد وشزهنل خشنکي ،تهنداد

نتایج

زايش ،نمیه بدني) بم عنوان طررییهل رمکي دو طندل شاود

اثی غ ظت انیژ جییه دو دشوه خشنکي دشو از زاينش بنی

ن هل بیش تی از

توعید ش تیریب شیی تل  120وشزگي طهنيداو نینود جندشل

شدند ش دو صووتي رم احرملل طهنيداو

 0/1بود بم تیتیب از بیشریي سا طهنيداو بنم رمرنیي

 .)3افزايش خاي طهنيداو دو تهداد س ول هل بدني بنل

سا ش هی بلو يکي از نهل از طدل حنیف شندند .بنم اين

افنزايش غ ظنت انننیژ جینیه هنل دشوه خشننکي دشو از

تیتیب طدل نهليي بیا هی طرریی طنوود بیوسني بنم دسنت

زايش طشلهده شد  .)P <0/01دوصد چیبي شیی بل اننیژ

طد .توعید ش تیریب شیی طلهلننم دو طندل شاود شند .بنیا

 1/45طرلرلو دو هی ری وگیم بیشریي بود ش بل افزايش ينل

تجزيم شاويلنس توعید ش تیریب شیی تل  120وشزگي هی گلش

رلهش انیژ جییه دشوه خشکي دشو از زاينش تملينل بنم

طيبلي ت حداقل دش وروود شیی داشنرم بلشند تنل دو طندل

رلهش دوصد چیبي شیی ديده شد .)P 0/06

بلقي بملند دو غینی اين صنووت ورنوود ن گنلش اسنرفلده
نميشد .بیا تملم نرليج تجزيم شاويلنس ،طینلنری حنداقل
جدول .3اثر غلظت انرژی جیره ی دوره خشکی دور از زایش برتولید و تركیب شیر(میانگین ±خطای استاندارد) در  120روز
شیردهی
طرریی هل

1

P-Value

انیژ جییه

خاي

غییخاي

1/35
39/65)0/93

38/83)0/90

40/30)0/50

0/63

0/85

35/42)0/81

35/40)0/77

35/40)0/44

0/70

0/70

چیبي شیی دوصد)

3/30)0/04

3/45)0/04

3/22)0/02

0/12

0/06

طيداو چیبي شیی ری وگیم دو وشز)

1/29)0/03

1/32)0/03

1/28)0/03

0/40

0/42

پیشت ی شیی دوصد)

3/11)0/02

3/12)0/02

3/13)0/02

0/70

0/51

طيداوپیشت ی شیی ری وگیم دو وشز)

1/22)0/02

1/19)0/02

1/22)0/02

0/40

0/91

1/04)0/03

0/11

0/06

شیی توعید

ری وگیم)

شیی توعید تصحی شده بی اسل

 4دوصد چیبي

ری وگیم دو وشز)

ن یت چیبي بم پیشت ی شیی
تهداد س وعهل بدني2

1/45

1/06)0/01
b

3/82)0/13

1/11)0/01
b

3/88)0/13

 :a,bتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی ودي  ،طهني داو است
1اثی زطلن طهني داو بوده است .)P <0/01
2تهداد س وعهل بدني بصووت عرلويرم بی طینل  10نشلن داده شده است.
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1/55

a

4/54)0/80

0/001

0/82

حمیدرضا میرزایی الموتی ،علی هاشمی ،علی شاپورزاده

جدول .4اثر غلظت انرژی جیره دوره خشکی نزدیک به زایش بر تولید و تركیب شیر(میانگین  ±خطای استاندارد) در  120روز
شیردهی

1

طرریی هل
شیی توعید

P-Value

انیژ جییه
ری وگیم)
 4دوصند چیبي ری نوگیم دو

شیی توعید تصحی شده بنی اسنل

1/44

1/54

1/65

خاي

37/55)0/74

38/97)0/85

39/62)0/33

0/81

33/91)0/64

34/75)0/74

35/09)0/28

0/15

وشز)
a

چیبي شیی دوصد)
طيداو چیبي شیی ری وگیم دو وشز)

1/25)0/02

1/27)0/02

1/27)0/01

0/11

پیشت ی شیی دوصد)

3/10)0/01

3/09)0/009

3/11)0/008

0/50

1/22)0/009

0/80

طيداوپیشت ی شیی ری وگیم دو وشز)

3/38)0/03

b

1/15)0/02

ن یت چیبي بم پیشت ی شیی
2

تهداد س وعهل بدني

a

1/10)0/01

b

3/75)0/10

3/28)0/03

b

3/22)0/01

0/01

1/20)0/02
b
a

1/06)0/005
4/31)0/05

b
a

1/04)0/005

0/01

4/36)0/03

0/001

 :a,bتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی ودي  ،طهني داو است
1اثی زطلن طهني داو بوده است .)P <0/01
2تهداد س وعهل بدني بصووت عرلويرم بی طینل  10نشلن داده شده است.

دشوه شییدهي بهد غ ظت چیبي شنیی بنلالتی ش پنیشت ی

توعینند شننیی ،دوصنند پننیشت ی شننیی ش طيننداو چیبنني ش
پیشت ی شیی تل  120وشز پس از زايش تحت تنلثیی غ ظنت

شیی پليی تی داشرند ..بل پیشنیفت دشوه شنییدهي تفنلشت

انیژ جییه دو دشوه خشکي نزديک بم زايش قیاو نریفنت

طهنيداو دو طررییهل طخر

شیی طشلهده شند P 0/01

جدشل  .)4بل افزايش غ ظنت اننیژ جینیه دو اين دشوه

<) .گلشهل تریيم شده بنل جینیه

دوصد چیبي شیی ش ن یت چیبي بم پیشت ی رلهش خاني

ری وگیم انیژ خلعص شییدهي بیشریي طيداو توعیند شنیی

بدني افزايش خاي P0/01

 42/57ری وگیم) وا توعید ریدند .گلشهل تریينم شنده بنل

 )P <0/01ش تهداد س ول هل

<) نشلن دادند .بیشریي دوصد چیبي شیی بل تریينم جینیه
حلش  1/44طرلرلعی دو ری وگیم انیژ

 1/55طرنل رنلعی دو

جییه  1/45طرلرنلعی اننیژ خنلعص شنییدهي بیشنریي
دوصد چیبي شیی  )3/56ش ن یت چیبي بم پنیشت ی شنیی

طشلهده شد رنم

 )1/16ش رمریي غ ظت پنیشت ی شنیی  3/09دوصند) وا

بل جییههل ديری تفلشت داشت . )P <0/01

داشرند.

تلثیی غ ظت انیژ جییه خشکي دشو از زايش بی توعید
ش تیریب شیی گلشهل دو رل دشوه پس از زايش دو جدشل 5

غ ظتهل پليی انیژ جییه نزديک بم زايش ،طنجی بم

نشلن داده شنده اسنت .بنل افنزايش غ ظنت اننیژ جینیه،

رلهش توعید شیی دو طيلي م بل ساود بنلال اننیژ جینیه

افزايش خاي دو توعید شیی  )P <0/05ش تهداد س ولهنل

شده است جدشل 6؛  .)P <0/05گلشهل تریينم شنده بنل

بدني  )P <0/01طشلهده شد .گلشهل تریيم شده بنل جینیه

جییه رم انیژ توعید شیی رمری ش دوصد چیبي شیی بیشنری

حننلش  1/45طرلرننلعی انننیژ دو دشوه خشننکي دشو دو

ش دوصنند پننیشت ی رمرننی  )P 0/07ش دو نریجننم ن ننیت
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چیبي بم پنیشت ی شنیی بیشنری داشنرند  )P <0/05شعني

زايش طشلهده نشد .بل افزايش غ ظت انیژ جییه دو دشوه

تفلشتي دو طيداو شیی توعید تصنحی شنده بنیا چیبني

خشکي نزديک بم زايش تهداد سن ولهنل بندني افنزايش

چهلو دوصد بی غ ظتهل طخر

يلفت .)P <0/01

انیژ جینیه پنیش از

جدول  .5اثر غلظت انرژی جیره دوره خشکی دور از زایش بر تولید و تركیب شیر(میانگین  ±خطای استاندارد) در دوره شیردهی
طرریی هل

P-Value

انیژ جییه
1/35

شیی توعید

ری وگیم)

شیی توعید تصحی شده بیاسل

1

1/45

b

39/2 )1/02

bc

b

35/66)1/03

b

1/55

38/62)0/97
35/99)0/83

خاي

غییخاي

a

42/57)0/67

0/02

0/31

a

37/38)0/75

0/04

0/18

 4دوصد چیبي ری وگیم دو وشز)
b

چیبي شیی دوصد)

a

طيداو چیبي شیی ری وگیم دو وشز)

1/31)0/041

1/36)0/03

1/38)0/02

0/45

0/12

پیشت ی شیی دوصد)

3/33)0/03

3/09)0/02

3/16)0/01

0/10

0/07

1/23)0/01

0/40

0/60

طيداو پیشت ی شیی ری وگیم دو وشز)
ن یت چیبي بم پیشت ی شیی
2

تهداد س وعهل بدني

3/36)0/07

b

3/29)0/03

0/06

0/04

1/27)0/04

3/56)0/05

1/19)0/02

b

1/01)0/02

a

1/16)0/01

b

3/84)0/18

b

3/70)0/13

b

1/04)0/01

0/87

0/001

a

4/58)0/11

0/001

0/62

 :a,b,cتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی ودي  ،طهني داو است.
1اثی زطلن طهني داو بوده است .)P <0/01
2تهداد س وعهل بدني بصووت عرلويرم بی طینل  10نشلن داده شده است.

جدول  .6اثر غلظت انرژی جیره دوره خشکی نزدیک به زایش بر تولید و تركیب شیر(میانگین  ±خطای استاندارد) در دوره شیردهی

1

انیژ جییه

طررییهل
شیی توعید

P-Value

1/44
b

ری وگیم)

شیی توعید تصحی شده بی اسل

 4دوصد چیبي ری وگیم دو وشز)

37/12)0/77

1/54
a

34/15)0/67
a

چیبي شیی دوصد)

a

35/25)0/88
a

34/40)0/27

0/65

3/26)0/01

طيداو چیبي شیی ری وگیم دو وشز)

1/28)0/02

1/30)0/03

1/25)0/09

0/20

پیشت ی شیی دوصد)

3/07)0/01

3/25)0/03

3/17)0/0017

0/07

1/20)0/008

0/08

1/13)0/02

ن یت چیبي بم پیشت ی شیی
2

تهداد س وعهل بدني

a

1/16)0/01

b

3/64)0/12

 :a,bتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی ودي  ،طهني داو است
 1اثی زطلن طهني داو بوده است .)P <0/01
 2تهداد س وعهل بدني بصووت عرلويرم بی طینل  10نشلن داده شده است.
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3/38)0/06

b

39/10)0/60

0/05
0/01

طيداو پیشت ی شیی ری وگیم دو وشز)

3/50)0/03

38/66)0/89

1/65

خاي

1/23)0/02
b

1/05)0/01

b

3/70)0/14

b

1/04)0/006

a

4/32)0/04

0/01
0/001
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بحث

داشرماند .افزايش اننیژ طصنیفي دو دشوه خشنکي سنیب
غ ظنت

افزايش نمیه بدني دو زطلن زايش طيشود [ ]1ش گلشهل بل

هدف دو اي تحيیر طالعهم تلثیی سناود طخر ن

انیژ خلعص شییدهي جییه دو دشوه خشکي بنی توعیند ش

ذخییه چیبي بیشری دو زطلن زايش توعید شیی بلالتی وا دو

تیریب شیی بل داده هل طزوعم ا تجلو بود .غ ظتهنل

اشايل شنییدهي داونند [ .]1از طیفني ديرنی عمنده حنیف

خشکي نزديک بم زايش ش دشو

گلشهل نیز دو اشايل شنییدهي اتفنلق طنيافرند رنم نلشني از

طخر

انیژ دو دشوه

از زايش) تلثیی دو توعید شیی ش شیی تصحی شده دو 120

طشننکالت طرننلبوعیکي اسننت [ ]12ش طشننکالت طرننلبوعیکي

وشز اشل شییدهي نداشت .تحيیيلت ديرنی نینز نشنلن داده

گلشهل چلق دو پس از زايش بنلالتی از گلشهنل بنل نمنیه

اسننت رننم طصننیف انننیژ قیننل از زايننش بننی توعینند شننیی

بدني طروس طيبلشد [ .]1بننلبیاي بنم نظنی طني وسند بنل

دو12هفرم پس از زاينش بنيتنلثیی طنيبلشند[ .]13افنزايش

حننیف گلشهننل داوا طشننکالت سننالطري ،گلشهننليي رننم

غ ظت انیژ دو پیش از زايش اثیات رمني وش عم کنید

توان رمانند بنل تریینیات شنديد فیزيوعنوژيکي ش تریينما

شییدهي دو پس از زايش داود [ .]21ارثی طالعهنلت نشنلن

پییاطون زايش سلزگلو شوند طيتوانند دو رل شییدهي نینز

دادهاند رم افزايش غ ظت انیژ دو پیش از زايش عم کنید

توعید شیی بلالتی داشرم بلشند.

پس از زاينش وا تریینی نمنيدهند [ .]24،13،10،14اطنل دو

اثی سا تریيم دو پیش از زاينش وش دوصند چیبني

طواود [ ]24بل افزايش غییطهنيداو همیاه بوده اسنت .از

شیی همیشم يک لن نیوده اسنت .گلشهنل تریينم شنده بنل

طیفي ديری طحدشد ریدن انیژ طصیفي دو پیش از زاينش

جییههل پیانیژ ش طصیف انیژ بیش از حند دو دشوه

سیب بهیود طصیف ش رلهش افنت شزنني [ ]10،6ش توعیند

خشکي ،دوصد چیبي شیی ش توعید شیی تصنحی شنده بنی

شیی [ ]10دو پس از زايش طيشود .افزايش غ ظنت اننیژ

اسل

دو پیش از زاينش نزدينک بنم زاينش) طوجنب افنزايش

پليینری توعید طيرنند [ ]7،11اطل طمک است اين تریینیات

طصیف خوواک ش دويلفنت اننیژ طنيشنود [.]17،10،21

في دو چنند هفرنم اشل بلشند [ ]25ش اثنیات انرينلعي دواز

وا افزايش داده ش

طدت نداشرم بلشد [ .]25دو طالعهما دوصند چیبني شنیی

طلده خشک طصیفي وا رم طيرنند [ .]2بل نزديک شندن بنم

بدشن ترییی [ ]21بوده است .جینیههنل پیاننیژ دو دشوه

زايش ،رلهش طصیف خوواک شديدتی است ش اي ب رري

خشکي سیب افزايش دوصد چیبي شیی شدهاند رم طمکن

بم غ ظت انیژ جییه داود رم جییههل بل انیژ بیشنری دو

است بم دعیل افزايش زاد شدن ذخنليی چیبني بلشند []20

نزديک بم زايش بل رلهش بیشری از طلده خشنک طصنیفي

اي جییههل سنیب افنزايش اسنیدهل چنیب غییاسنریيفیم

همیاه ه رند [ ]11،5شعي اثیات خوواک طصنیفي دو پنیش

طيشوند [ ]22رم طيتواند تحت تلثیی عواطنل هووطنوني ش

از زايش بم پس از زايش طنريل نشده اسنت [ .]21بنم نظنی

طکلنی مهل بیوعوژ بلشد [ .]18افزايش غ ظت اسیدهل

طيوسد تریییات توعیند شنیی دو چنند هفرنم اشل شنییدهي

چیب  18ریبنم اشیلع ش غیی اشیلع بنل ينک پیونند دشگلننم

تحت تلثیی عواطل فیزيوعوژيکي ش يل اثیات طريلبنل نهنل بنل

طيتوانند طويند اين نریجنم بلشند [ .]13دو اين پنژشهش

عواطل تریينما بلشند [ .]8اطنل نرنليج اين طالعهنم نشنلن

گلشهل تریيم شده بل جییههل پیانیژ دو دشوه خشنکي

طيدهد رم گلشهل تریيم شده بل ساود بلالتی از اننیژ

دوصد چیبي پليینری داشرماند ش بل افزايش انیژ طصنیفي

دو پننیش از زايننش توعینند شننیی بننلالتی وا دو رننل دشوه

دو دشوه خشکي چیبي شیی دو دشوه شییدهي رلهش يلفرنم

جییههل اعیلفي پیشدگي دسررله گواو

 3/5دوصد چیبي بیشری ن یت بم اننیژ طصنیفي
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است .دو اي پژشهش تریییات دوصد چیبي شیی طالبر بنل

انرظلو طيوشد رم تهداد س ولهل بدني دو اي گ مهل علط ي

عکس تریییات توعید شیی طيبلشد .بنلبیاي بم نظی طيوسند

بیا رلهش شنیی نیلشند ش تریینیات توعیند شنیی ش تهنداد

تریییات دوصد چیبني شنیی دو دشوه شنییدهي بجنز چنند

س ولهل بدني دو اي پژشهش ط ريل از يکديری بلشند.

هفرم اشل شییدهي طيتواند ط ريل از غ ظت اننیژ جینیه

گلشهليي رم انیژ بنلالتی دو دشوه خشنکي دويلفنت

بنی توعیند

طيرنند نمیه بدني بلالتی نیز دو زطنلن زاينش داونند [.]1

دشوه خشکي بلشد ش طالبر بل وابانم طهکنو

شیی ش دوصد چیبي ن بلشد [ .]20تریییات دوصد پیشت ی

افزايش نمیه بدني دو زطلن زايش ش رلهش زيلد نمیه بندني

شیی بم اندازه دوصد چیبي شیی تحنت تنلثیی جینیه غنیايي

دو پس از زايش بنل افنزايش اعرهنلب عمنوطي ش پ نرلني ش

قیاو نميگیید [ ]20ش بیشری طالبر بل تریینیات توعیند شنیی

تضهی

سی رم ايمني همیاه است [ ]4رم طيتوانند سنیب

است رم بل افزايش توعید شیی ،دوصد پیشت ی شیی بم طيداو

افزايش تهداد س ولهنل بندني شنود .دو اين طالعهنم بنل

جزئي رلهش طييلبد .بم طنوو رنم دو اين پنژشهش نینز

افزايش غ ظت انیژ جینیه دو دشوه خشنکي ،ع ني وغنم

طالبر بل پژشهشهل ديری [ ]20پیشت ی شیی نم تنهل تحت

افزايش خاي تهداد س ولهل بدني ش توعید شنیی ،احرمنلال

تلثیی جییههل پیش از زايش قیاو نریفرم است ب کم تحنت

تریییات تهداد س ولهل بندني تنلبهي از تریینیات اننیژ

تلثیی تریییات توعید شیی نیز نیوده است .ن نیت چیبني بنم

جییه پیش از خشکي نینوده اسنت ش تحنت تنلثیی عواطنل

پیشت ی شیی نیز تلبهي از دوصد ش پیشت ی شیی طيبلشد عیا

طننديیيري ش طحیانني قننیاو گیفرننم اسننت .از طیفنني ديرننی

تریییات ن نیز طالبر بل تریینیات چیبني ش پنیشت ی شنیی

گلشهل چلقتنی دو شنیشع شنییدهي تنل انرهنل شنییدهي

است.

همیشم يک اعرهلب جزئي پ نرلني وا بنم همنیاه داونند رنم

بل گیشهبند ساود تهداد س ولهل بندني از رمرنی از

ب رري بم تهداد زايش گلشهل داود [ .]3افزايش نمنیه بندني

عرلويرم بی طیننل  10تفنلشتي دو رنل

دو زطلن زايش بل افزايش تهداد سن ولهنل بندني دو طني

پنج تل شش بیاسل

طواد جلطد ،چیبي ش پیشت ی ش الرروز شیی طشنلهده نشنده

شییدهي گلشهل ط

است اطل تیریب پیشت ی شیی تریینی رنیده اسنت .افنزايش

دو گلشهل زايش اشل ش دشم وابام داود .هیچنند رنم اين

تهداد س ولهل بدني سیب رلهش توعید شیی شنده اسنت

طحييی نریجم گیفرند اثی نمیه بندني وش سنالطري پ نرلن

[ .]9دو تلب رلن تهداد س ولهل بدني بیشری از فصول ديری

جزئي است ش اهمیت بیوعوژينک ننداود [ .]3اعیرنم شنیاي

است [ ]23ش اي دو شیاياي است رنم شوم پ نرلن تحنت

طالعهم ذری شده رم بل گلشهل طیتهي ش توعید پنليی انجنلم

ر ینیکي دو دش انندازهگینی پینلپي بنیش از  5/3بیاسنل

شده است بل طالعهم حلضی رم توعید شیی گ مهل بلال طيبلشد

عرلويرم بی طینل  10بلشد .يک وابام طهنيداو بی فصنل

رلطال طرفلشت است .بم عالشه اينکم دو اي طالعهم گلشهنل

ش توانليي بیا حفظ توعید شیی دو گ مهل خنلص شجنود

زايش اشل شجود نداشرند.

داود ش اي بلعث طيشود تل طديیان ش طشنلشوان گ نمهنل بنل
اهداف تهیی شده بل اسرفلده از واهکلوهنل طخر ن

ش بل رلهش تهداد س ولهل بندني

نرليج اي پژشهش نشلن داد افزايش غ ظنت اننیژ دو
دشوه خشکي دشو ش نزديک طوجب افزايش توعیند شنیی دو

وش

سننالطت پ ننرلن طرمیرننز شننوند [ .]23طیننلنری تهننداد

 120وشز اشل شییدهي ش دو رل دشوه شییدهي طنيشنود ش

س ولهل بدني دو گ نمهنل طنوود طالعهنم رمرنی از حند

تریییات دو تیریب شیی دو رنل دشوه شنییدهي ط نريل از

سرلنما بیا شوم پ رلن تحت دوطلنرلهي است .بننلبیاي

تریییات انیژ جییه دشوه خشکي ش طالبر بل تریینیات دو
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of energy density in dry period on subsequent milk
production. Milk production and milk components of 2143 milking cows were used and NEl of the far-off
and close-up period’s diets were 1.35, 1.45, 1.55, and 1.44, 1.54, 1.65 Mcal/kg of dry matter. Descriptive
statistics of herds were described. The results were showed as least square and standard error of means in
early lactation (120 day) and whole lactation period. As energy density increased in the far-off and closeup periods, there was no difference in milk yield in early lactation period, but there was a linearly
increase in whole lactation period (P < 0.05). Milk composition until 120 d didn’t changed with
increasing energy density in the far-off diets, but milk fat percentage was linearly decreased (P < 0.05) in
whole period by increasing dietary energy in far-off and until 120 d and whole lactation period (P < 0.05)
by the close-up diets. There was a linearly increase in somatic cell count in early and whole period with
increment energy density in the far-off and close-up diets. Generally, increasing energy density in dry
period improved milk production and increased somatic cell count, and less milk fat content over
lactation period might be independent of the dry period diet and it’s a function of length of lactation and
milk amount.
Keywords: Close-up, Dry cow, Dry period, Far-off, Net energy for lactation
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