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  چکیده:
مار اختصاص فی به سه تیکامالً تصاد شتاین با تولید باال در قالب طرحراس گاو هل 44در این پژوهش 

وره خشکی : د1داده شدند. تیمارها شامل سه مدت زمان متفاوت برای طول دوره خشکی بودند )تیمار 

ی حاصل روز(. مجموع شیر تولید 60: دوره خشکی 3روز و تیمار  45: دوره خشکی 2تیمار ، روز 30

ت گردید و نمونه وزانه پس از زایش ثبهای مورد نظر به عنوان تولید راز سه بار دوشش در روز برای دام

فت. جهت هفته انجام گر 4گیری از شیر و تعیین ترکیبات آن هفته ای یک بار پس از زایش به مدت 

، ونخو نیتروژن اوره ای ، گلوکز، کلسترول، NEFA ،BHBAهای خونی شامل گیری فراسنجهاندازه

، 10ه ترتیب های یک هفته قبل از زایش و بانراس گاو در هر تیمار در زم 6چهار مرحله خونگیری از 

ز زایمان اروز پس از زایش صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تولید شیر پس  30و  20

مقدار برای تیمار  کیلوگرم بود این در حالی است که این 32تقریباً برابر و معادل  2و  1برای تیمارهای 

ان نشان داد های اول پس از زایمدست آمد. بررسی تولید شیر در هفتهکیلوگرم به  62/34برابر با  3

لبته این تفاوت دار از نظر آماری بین تیمارهای مختلف وجود دارد. اکه تنها در هفته اول تفاوت معنی

درصد پروتئین  د.کیلوگرم بو 67/24با میانگین  3کیلوگرم و تیمار  57/19با میانگین  1تنها بین تیمار 

کاهش  3تیمار  مشابه بودند اما در 2و  1در تیمارهای الکتوز شیر و مواد جامد شیر به جز چربی ، شیر

 و 1/41، 4/42درصد معادل  5/3(. شیر تصحیح شده برای چربی >0.05pدار مشاهده شد )معنی

ربی دون چببود. شیر تصحیح شده برای مواد جامد  3و  2، 1کیلوگرم به ترتیب برای تیمارهای  1/46

 بیشینه بود. 3در تیمار ، و همینطور تولید شیر تصحیح شده برای انرژی

ارهای ( در پالسمای خون گاوهای مورد مطالعه در تیمBHBAمیانگین غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات )

یگر افزایش نسبت به تیمارهای د 3میکرومول بود که تیمار  34/1و  92/0، 81/0به ترتیب   3و  2، 1

مورد  ( گاوهایNEFA.  میانگین اسیدهای چرب غیر استریفیه سرم خون )(>p  05/0)شت دار دامعنی

داری عنیبود و اختالف م  3و  2، 1میکرومول در تیمارهای  93/0و  94/0، 83/0مطالعه به ترتیب 

داری هش معنیکا 3ها در تیمار میانگین غلظت گلوکز خون دام (.P > 0.05بین تیمارها وجود نداشت )

سایر  نسبت به 3(.  همچنین غلظت اوره خون در تیمار > P 05/0داشت ) 2و  1نسبت به تیمارهای 

 (.P > 05/0تیمارها افرایش داشت. کلسترول خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )
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 مقدمه و هدف -1 .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مقدمه-1-1 .1-1

است که در تغذیه آن  هایشیر و فرآورده، ترین نوع تولیدات دامیطور مشخص اصلیبه

لیل داقشار جامعه نقش و سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. به همین جهت به 

رها و افزایش کلی جمعیت کشور با نرخ رشد بسیار باال و از سوی دیگر گسترده شدن شه

فاه و رافزایش سریع جمعیت در این مراکز و همچنین دالیلی از قبیل بهبود کلی وضعیت 

جای به م و جایگزین شدن تدریجی منابع دامی )دارای پروتئین باکیفیت باال(تغذیه مرد

ذایی موجب افزایش مصرف غتوجه به بهداشت و کیفیت مواد ، زاای و انرژیمنابع نشاسته

 های شیری شده است.ویژه فرآوردهو اوج گرفتن تقاضا برای تولیدات دامی و به

های کند. طی این دوره غدهشیر تولید نمیای است که در آن گاو دوره خشکی دوره

شوند که برای بیشینه پستانی دچار تغییرات بسیار زیادی از نظر بافتی و فیزیولوژیکی می

 وزه بهر 60تا  45. یک دوره (Church et al., 2008)نمودن تولید شیر آینده ضروری است 

 عنوان یک دوره استاندارد برای دوره خشکی توصیه شده است.

هفته قبل از زایش  به  3 1کند که اگر نمره وضعیت بدنیها پیشنهاد مینتایج پژوهش

روز از  30روز در مقایسه با دوره خشکی  60دوره خشکی (  ≥ 25/3رسد ) نحد کافی 

ی گاوهای امطالعه. در (Gulay et al., 2003)لحاظ تولید شیر آینده مزیتی نخواهد داشت 

در مقایسه با گاوهایی که دوره خشکی ، روز داشتند 69 تا 60شیری که دوره خشکی 

                                                 
1- Body condition Score (BCS)  
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 Funk)کیلو( در شیردهی آینده تولید کردند  459روز داشتند شیر بیشتری ) 40کمتر از 

et al., 1987)آماده کردن گاو برای شیردهی ، . تأکید اصلی خوراک دادن در دوره خشکی

های مهم در دوره خشکی از فعالیت. تغذیه گاوها (Friggens et al., 2004)باشد بعدی می

 4سال گذشته بوده است. دوره خشکی را به دو دوره اوایل دوره خشکی ) 15پژوهشی طی 

(. Dunn et al., 2006اند )بندی کردههفته پیش از زایش تقسیم 3هفته اول خشکی( و  6تا 

ست که مواد هایی که برای مواد مغذی گاوهای شیری توصیه شده است این ایکی از فرضیه

 Greenfield etمغذی مورد نیاز و ماده خشک مصرفی در سراسر دوره خشکی ثابت باشد )

al., 2000تواند اوج تولید (. عدم توجه به مشکالت مربوط به سالمت دام در این دوره می

تواند این کاهش کیلوگرم در روز کاهش بدهد که در کل دوره شیردهی می 10تا  5شیر را 

کیلوگرم برساند. مشکالت مربوط به سالمت دام ممکن است به دلیل  2000تا  1000را به 

-نمیمعموالً پرتولید گاوهای  نتیجه زیان اقتصادی باشد. ثلی و درکاهش عملکرد تولیدم

، تأمین کنند رای تأمین نیاز شیردهیمقادیر انرژی کافی را در ابتدای دوره شیردهی بتوانند 

استرس  .اند تکیه نمایندری که در پیش از زایش ذخیره کردهبنابراین بایستی به ذخای

گرمایی در طول دوره خشکی موجب کاهش تکثیر سلول های پستان می شود بنابراین 

گرمایی در دوره خشکی  استرستولید شیر در شیردهی بعدی کاهش می یابد عالوه بر این 

تاثیر منفی داشته و میزان تولید های ایمنی بدن در گاوهای نزدیک زایمان بر عملکرد سلول

 .(Tao and Dale, 2013) شیر را کاهش می دهد

ت ترکیبا، طول دوره خشکی بر میزان تولید شیر ریتأثبررسی  حاضر از پژوهش هدف

انند های خونی )مدرصد چربی و درصد پروتئین( و برخی از فراسنجه، شیر )الکتوز شیر

رس در گاوهای پرتولید هلشتاین در شرایط است( NEFAو  BHBA، اوره، گلوکز، کلسترول

 .باشدیمگرمایی 

 :مسئلهبیان  -1-2 .1-2

عنوان دورة دوره به نیدارد و ا قرار یردهیدو دورة ش نیب یریدر گاو ش یدورة خشک

 ,.Church et alحائز اهمیت است )، یبدن ریذخا یپستان و بازساز میترم یبرا، استراحت
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 نیاز ب یرا برا یدرون پستان یهاکیوتیبیآنت قیزة تزراجا یدورة خشک نیهمچن(. 2008

فراهم  ی رادر دورة بعد دیجدی هایاز بروز آلودگ یریو جلوگ نیشیپ یهاعفونت بردن

 شده میتقس روز 20و  40به دو فاز  یطور معمول دورة خشکبه(. Eberhart, 1986) کندمی

 عوامل از یبرخالبته  .شودیم میتنظ دوره نیا در وانیح ازیمتناسب با ن، ییغذا رةیو ج

 شودیم در گله یطول دورة خشک ۀشدن ناخواست یطوالن ایشدن کوتاه  باعث، یتیریمد

(Pinedo et al., 2011 .)نسبتًا  دوره کیصورت به یدورة خشک یروش معمول و سنت بنا بر

به مدت  یدهریتا دورة ش، (Smith & Oliver, 2015) روز بوده است 60به مدت  یطوالن

اما (. Knight, 2013) شود نهیشیدورة ساالنه ب کیدر  ریش دیتول نیانگیو م روز باشد 305

 ریغ تیانتقال از وضع یهایگاو و دشوار هر یبه ازا ریش دیتول شیافزااین امر منجر به 

پس  ی(کیمتابول) یوسازسوخت یهاچالش با وانیحسرانجام و  شودیم ردهیش به ردهیش

 یزندگ ۀدوره از چرخ نیترحساس عنواناکنون دورة انتقال به. همشودیرو مروبه شیاز زا

و  یوسازسوخت دیشد رییتغ شیشدن به زمان زا کیبا نزد .شودیم گاو شناخته کی

ی هاپژوهش جیبا توجه به نتا(. Drackley, 2009) دهدیگاو رخ م بدن در یکیولوژیزیف

 تیبا موفق، شیمشکالت گاوها پس از زا کاهش یبرا یادو مرحله یدورة خشک، شدهانجام

 مدتیطوالنو  یادو مرحله یخشک که دورة معایبی همراه نبوده است و با توجه بهی ادیز

 یبرا یتیریعنوان راهکار مدبهی طول دورة خشک رییتغ، ریاخ ۀدر دو ده، به همراه دارد

هستند مواجه با آن  شیش زاوحودر حول دیپر تول یگاوها که یرفت از چالشبرون

 جهت ییهاپژوهش( و Rastani & Grummer, 2006)موردتوجه متخصصان بوده است

که کوتاه است  شده داده نشان .است شدهانجام یخشک کاهش طول دورة بررسی اثرات

محسوب روش ساده  کی زین یتیریروز از نظر مد 35تا  30به  یدورة خشکطول کردن 

، مطرح شده است نیهمچن(. Watters et al., 2008) است  آسان آن یاجرا و شودیم

بازدة  شیافزا، یانرژ باالنس تیوضع ممکن است باعث بهبود یکاهش طول دورة خشک

 حیتلق نیدر نخست یدرصد آبستن شیافزا، یزیتا تخمک ر شیزا ۀکاهش فاصل، یدمثلیتول
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گاوهای شیری پرتولید ، یمان(. پس از زا1395، .)الموتی باز شود یشمار روزها و کاهش

و این باالنس منفی انرژی از افزایش سریع  کنندیمیک باالنس منفی انرژی را تجربه  معموالً

ظرفیت مصرف خوراک در اوایل  کهیدرحال شودیمنیازهای انرژی برای تولید شیر حاصل 

 (.Steeneveld et al., 2013) ابدییمشیردهی کاهش 

لوکز کاهش گ، هاافزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه و کتوندوره پس از زایمان با 

نواع احیوان را برای ابتال به ، شود. این وضعیتخون و مقاومت به انسولین مشخص می

ول عمر که در نهایت به کاهش توان تولیدی و ط دینمایمی متابولیکی مستعد هایماریب

، ردهیزن منفی انرژی در اوایل شیانجامد. افزایش شدت و طول مدت توااقتصادی دام می

 ازجملهی فیزیولوژیکی هاکنشبروز پتانسیل ژنتیکی واقعی تولید شیر شده و برخی از مانع 

برای به حداقل رساندن  شدهانجامی هاتالش ازجمله. کندیمرا سرکوب  دمثلیتولایمنی و 

ارفروشی ب)جواهری ی چربی در اوایل دوره شیردهی بوده است هامکملافزودن ، این پدیده

 (.1393، و همکاران

مطلوب طول دوره خشکی  زمانمدتدر طول دهه گذشته مطالعات زیادی برای تعیین 

ی مدیریتی برای به حداقل رساندن اختالالت متابولیکی در گاوهای شیری هایاستراتژو 

طول دوره که کوتاه کردن  انددادهپرتولید صورت گرفته است و بسیاری از مطالعات گزارش 

یک استراتژی مدیریتی برای بهبود وضعیت تعادل انرژی پس از زایمان محسوب ، خشکی

که اثر مطلوب آن به دلیل کاهش در تولید شیر یا افزایش میزان مصرف ماده خشک  شودیم

(. حذف کردن دوره خشکی ممکن است Jolicoeur et al., 2014) باشدیمپس از زایمان 

انرژی را بهبود بخشد و خطر ابتال به کتوز را در شروع شیردهی بعدی  بالقوه تعادل طوربه

روز تفاوت چندانی نداشت  60یا  30ی تولید شیر بین دوره خشکی امطالعهکاهش دهد. در 

(Gulay et al., 2003 تولید شیر پایین نیاز به انرژی کمتری دارد که بهبود باالنس انرژی .)

از (. Jolicoeur et al., 2014وره شیردهی را به همراه دارد )و وضعیت متابولیکی در اوایل د

روز  28از  روز به کمتر 56از  یاست که کاهش طول دورة خشک گزارش شده گرید یسو
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. (Pezeshki et al., 2007) شودیمدرصد  13 تا 1 نیدر محدودة ب ریش دیباعث کاهش تول

 یدرصد 24روز باعث کاهش  56 یخشک با دورة سهیدر مقا یحذف دورة خشک همچنین

 یهافراسنجه بهبود لیبه دل وجود نیا با (.Mantovani et al., 2010) شودیم ریش دیدر تول

و قبلی  یردهیطول دورة ش شیافزا نیهمچنو  وانیح یسالمت یهاو شاخص یدمثلیتول

ی کاهش طول دورة خشک یبرا لیتما، یخشک یبا کاهش شمار روزها شتریب ریش دیتول

مختلف  یهایبررس جینتا وجود تناقض در لیبه دل گرید ی. از سوقابل توجیه باشد تواندیم

و  یطول دورة خشک یابیارز، است شیآزما طیو شرا یامنطقه ریکه اغلب مربوط به تأث

هر  طیدر شرا یو اقتصاد یتیرینظر مد از تواندیمدت م کوتاه یدورة خشک آن به رییتغ

 (.Steeneveld et al., 2013) ردیقرار گ و بررسی توجه موردکشور 

 های پژوهش:سؤال -1-3 .1-3

ونی های خترکیبات شیر و فراسنجه، کاهش طول دوره خشکی بر روی میزان تولید شیر

 ی دارد؟ریتأثمرتبط با متابولیسم انرژی چه 

 های پژوهش:فرضیه -1-4 .1-4

H0 ندارد. ریثتأ: تغییر طول دوره خشکی بر  میزان تولید شیر و ترکیبات شیر 

H1 دارد. ریتأث: تغییر طول دوره خشکی بر میزان تولید شیر و ترکیبات شیر 

H0باالنس )های خونی مرتبط با متابولیسم انرژی : تغییر طول دوره خشکی بر فراسنجه

 ندارد. ریتأثمنفی انرژی( 

H1نس باال)های خونی مرتبط با متابولیسم انرژی : تغییر طول دوره خشکی بر فراسنجه

 دارد. ریتأثمنفی انرژی( 



 6                                                                                           مبانی و پیشینه تحقیق               

 

 

 اهداف پژوهش: -1-5 .1-5

د شیر بررسی اثر احتمالی طول دوره خشکی بر میزان تولی، هدف از اجرای این پژوهش

ر بو ترکیبات شیر در ابتدای دوره شیردهی بعدی و همچنین بررسی اثر احتمالی آن 

 .باشدیمیکی ی متابولهایماریبهای خونی مرتبط با متابولیسم انرژی و  فراسنجه

 ضرورت و اهمّیت پژوهش: -1-6 .1-6

بوده است و و همیشگی پرورش گا برنامه کردن گاو پیش از زایمان بخشی از خشک

واری روز و شیر 60به مدت تنظیم دوره خشکی . گرددیم آن به قرن هجدهم بر یسابقه

 روششد که با این  عنوانروز در دوره جنگ جهانی دوم انجام گرفت و  305به مدت 

ت روزه باف 60در دوره خشکی  .بیشتر است هانسبت به سایر روشمتوسط تولید شیر 

 یزیرمهکه خود شامل افزایش مرگ برنا شودیپستان در اوایل دوره خشکی جمع م یاغده

کاهش  بافت پوششی پستان و یهاپس رفت فعالیت ترشحی سلول، )آپوتیوز( سلول یشده

 (.1387، .ری و همکاران)حسینی غفا ها استتکثیر آن

ید شیر به افزایش تول باشدمیمدنظر  یپروردام یکی از اهدافی که همواره در صنعت

 طوربهاز طرفی کاهش دوره خشکی ممکن است گاو شیری در سال است.  ازای هر رأس

ع شیردهی بالقوه تعادل انرژی را بهبود بخشیده و باعث کاهش خطر ابتال به کتوز در شرو

 ی شود.مثلیدتولافزایش بازدهی  طورنیهم بعدی و

 :شدهانجامی هاپژوهشمروری بر  -1-7 .1-7

 کاهش اقتصادی و تولیدی اثرات عنوان با تحقیقی( 1391) نژاد اسلمی و ثانی بیطرف

 دوره طول تأثیر و دادند انجام یزد استان در هلشتاین شیری گاوهای خشکی دوره طول

 هلشتاین شیری گاو شدهثبت رکورد 1780 از استفاده با شیر تولید وریبهره روی خشکی

 استان پرتولید گاوهای در خشکی روزهای تعداد متوسط. کردند بررسی را یزد استان در

 کاهش. بود روز 68 تولید متوسط گاوهای برای رقم این کهدرحالی، شد برآورد روز 59 یزد
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 8 بهبود باعث یزد استان پرتولید گاوهای در روز 40 به 60 از خشکی روزهای تعداد

 عنوان با تحقیقی( 1395) همکاران و الموتی .شودمی گاو رأس هر ازای به درآمد درصدی

 هلشتاین شیردة گاوهای تجاری هایگله در شیر ترکیب و تولید بر خشکی دورة طول تأثیر

 45 از کمتر به خشکی دورة طول کاهش با که یافتند دست نتیجه این به و دادند انجام

 بدنی وضعیت امتیاز تغییر میزان و کندمی پیدا کاهش داریمعنی طوربه شیر تولید، روز

 درجۀ صورتبه شیر چربی درصد. دهدمی نشان دارمعنی افزایش شیردهی دورة یک در

 روز 65 - 52 بین خشکی دورة که طوریبه، پذیرفت تأثیر خشکی دورة طول از دوم

 صورتبه شیر پروتئین درصد بر خشکی دورة تأثیر. شتدا را شیر چربی درصد کمترین

 آغاز در شیر پروتئین درصد روز 45 از خشکی دورة طول افزایش با یعنی، بود سوم درجۀ

  .کرد پیدا افزایش آن از پس و کاهش

 مختلف خشکی دوره طول تأثیر عنوان با تحقیقی طی در( 2013) همکاران و استینولد

 رسیدند نتیجه این به هلندی تجاری هایگله در سوماتیک هایلولس تعداد و شیر میزان بر

 طول دارای گاوهای با مقایسه روز( در 21-35کوتاه ) خشکی دوره طول با گاوهایی که

 بین شیر را نشان دادند که این کاهش تولید میزان کاهش روز 35 از بیشتر خشکی دوره

 در تفاوتی روز بود.اما در کیلوگرم 7/5-13 اول دوره شیردهی بین روز 20 تا صفر روزهای

 مختلف خشکی دوره طول در گاوها برای زایمان از پس سوماتیک هایسلول تعداد میزان

 .نشد یافت



 

 

 

 

 

 و پیشینه تحقیق  مبانی -2 .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :یریپرورش گاو ش -2-1 .1-8

 یدتول شیبه افزا اییژهشده و توجه و یبزرگ نگهدار یهادر گله یریش یگاوها امروزه

اساس  بر تاکنون یریش یگاوها ینژاداصالح یهاو برنامه یقاتتحق یشترو ب آنها شده یرش

 (Loki et al., 2000; Letich et al., 1994) .استبودهیر شید تول یشافزا

، باال یولوژیکیبا ارزش ب یندارا بودن پروتئ یلدلبه یشترآن ب یهاو فرآورده یرش 

در  یمهم ییماده غذا، یممانند کلس یو مواد معدن یمحلول در آب و چرب هاییتامینو

 یخوبو به بوده پستانداران یغذا یناول یرش، . در واقعشودمحسوب میانسان  ییبرنامه غذا

 استی عمر ضرور یهاول یهارشد و توسعه مناسب در سال یشده است که برا هشناخت

(lazerov & Ervin, 2011 .) 

ین روتئپ درصد 3، الکتوز درصد 5 تا 4، درصد آب 87شامل  متوسط طور بهیر شترکیب 

 Manson et). استیتامین و درصد1/0و معدنی  مواد درصد 8/0، درصد چربی 4تا  3 و

al., 2003)  
 

 :طول دوره خشکی در گاوهای شیری هلشتاین -2-2 .1-9

 گامه های دوره خشکی در گاو شامل:

 2: مرحله اول دوره خشکی 1گامه 

روز پیش از زایش تعریف  21از زمان شروع خشک کردن گاو تا ، گامه اول دوره خشکی

وری که دهد به طشود. پس از آغاز این گامه یک مجموعه تغییراتی در حیوان رخ میمی

                                                 
2- Far-off  



 98                               منابع                                                                         

 

 

-دهد. در این دوره غده پستانی فرآیند کوچکدوره شیردهی آینده را تحت تأثیر قرار می

 و بازسازی را طی کرده و همچنین حجم جنین بسیار بزرگ  3شدن

رود زیرا دو سوم رشد و تکامل جنین العاده باال میشود. نیاز گاو به انرژی و پروتئین فوقمی

(. بهترین نمره وضعیت بدنی 1386، دهد )کدیورتنی رخ میدوره آبسانتهایی در یک سوم 

افزایش وزن زیادی پیدا کند و لذا نباید است. گاو در این دوره  75/3تا  3در این دوره 

برنامه غذایی بایستی طوری باشد که گاو چاق نشود و اگر قرار است در این دوره افزایش 

آن اضافه شود و لذا بیشینه نمره وضعیت  امتیاز به 5/0وزن پیدا کند حداکثر به اندازه 

 (.1386، می باشد )کدیور 4بدنی 

 :4دومین گامه دوره پا به ماه -2

گاو دوره  کشد. این دوره برایروز پیش از زایش تا زمان زایش طول می 21این دوره از 

 هی و یاسختی است زیرا تغییرات فراوانی برای حیوان رخ می دهد و گاو وارد دوره شیرد

 (1386، گردد )کدیوروارد اولین دوره شیردهی می، در مورد تلیسه

 :دوره خشکی های متابولیکی مرتبط باناهنجاری -2-3 .1-10

 که است زایش از پیش هفته 6-8مدت ، متداول طور به، شیری درگاوهای خشکی دوره

 و حیوان قوای تجدید و پیشین شیردهی در رفته دست از بازسازی ذخایر بدنی منظور به

، دوره این. شودمی گرفته نظر در، آن شیردهی متعاقب و زایش برای حیوان کردن آماده

 شدن چاق به تواند منجرمی نشود مدیریت اگر درست که است حساسی متابولیکی مرحله

های ناهنجاری دیگر و کتوزیس و چرب کبد بروز، زاییسخت، اشتها کاهش نتیجه در و گاو

 مدت در چربی کردن ذخیره برای زیادی استعداد، آبستن خشک گاوهای .شود متابولیکی

 دارند. بدن در زایش انتظار روزه 21 کوتاه زمان مدت در حتی یا خشکی و دوره کوتاه زمان

 آغازگر تواندمی، شیردهی اوایل و نزدیکی زایش در، بدن در شده ذخیره چربی این

                                                 
3 -involution 
4 -Close-up 
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 را چرب کبد، شیری پرتولید گاوهای تربیش باشد. کتوز و چرب کبد قبیل از هاییناهنجاری

 (Cebra et al., 1997) کنندمی تجربه، زایش از پس چه و پیش چه

 هس تا پیش هفته سه از، متابولیکی هایناهنجاری بیشتر است ( معتقد2006) دراکلی

 هانجاریناه این ترینمهم از کتوزیس و چرب کبد، شیر تب. کنندمی بروز زایش از پس هفته

 است چرب کبد بروز خطرساز برای زمان بیشترین، زایش از پس هفته نخستین د.هستن

 افزایش و ایمنی کاهش، کاهش باروری، شیر تولید کاهش باعث تواندمی عارضه این.

 به، مصرفی ماده خشک کاهششود.  عفونی هایبیماری حتی و متابولیکی هایناهنجاری

ایر ذخ تجزیه در مهمی عامل تواندمی، زایش از پس روز چند تا و زایش نزدیکی در خصوص

 و چرب کبد بروز و پالسما شده چرب غیراستریفیه اسیدهای سطح افزایش و بدن چربی

، پستانورم ،شیردان جابجایی به منجر توانندمی خود نوبه به هااین ناهنجاری باشد. کتوزیس

 (Derakly et al., 2006). شوند جفتماندگی حتی و متریت

 انرژی سطح به خصوص و دوره این در حیوان جیره نوع و خشکی دوره طول صوصدر خ

ر و است. گرام شده انجام متعددی تحقیقات، دوره این در آبستن گاوهای خشک نیاز مورد

 ولط کردن کوتاهتر -الف شامل:  خشکی دوره مورد در چهار فرضیه ( به2004راستانی )

 رایج )دو صورت به خشکی دوره وجود لزوم -ج خشکی دوره کامل حذف -ب خشکی دوره

 ،انرژی کم با جیره های مرحله ای تک صورت به خشکی دوره وجود لزوم -د مرحله ای(

کم  و پرعلوفه هایجیره خوراندن که است استوار اساس این بر اخیر کردند. فرضیه اشاره

 دهد بودهب زایش یکینزد در را گاو اشتهای و شده گاوها شدن چاق از مانع تواندمی، انرژی

 نماید. جلوگیری نیز متابولیکی هایاز ناهنجاری تعدادی بروز از و

 تواندیمانتقال  دوره در گاوهای شیری در انرژی توازن و خشک ماده مصرف بهبود تردیدبی 

آزاز و  داشته باشد. متابولیکی هایناهنجاری این از بسیاری کنترل در توجهی قابل تأثیر

-می وسیدالزل و موننسین مانند یونوفرهایی از استفاده که اعتقاد داشتند (2015همکاران )

 .بخشد بهبود کارآمد صورتی به را حیوان و شکمبه هایمیکروب توازن انرژی تواند
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 بینیپیش برای مهمی شاخص عنوان به تواندمی خونی هایفراسنجه برخی تغییرات

 یهغیراستریف چرب اسیدهای باشد. غلظت تلفمخ متابولیکی هایتشخیص ناهنجاری و وقوع

 کبد نجاریناه برای خون ترانسفراز آمینو آسپارتات ترانسفراز و آمینو آالنین هایآنزیم و

 و کتوزیس عارضه برای بوتیرات خون هیدروکسی بتا و انسولین، گلوکز غلظت و چرب

شاخص ترینمهم از شیری گاوهای در شیر تب عارضه برای فسفر و کلسیم غلظت همچنین

ی نباشند. امیرآبادی فراهامی زایش پیرامون متابولیکی هایناهنجاری تشخیصی های

 بتا استریفیه و غیر چرب اسیدهای غلظت در داریمعنی ( کاهش2017وهمکاران)

 فاوتت اما، کردند گزارش زایش انتظار دوره کردن کوتاه اثر در خون بوتیرات هیدروکسی

 نکردند. مشاهده گاوها خون گلوکز و ترانسفراز آمینو آسپارتات برغلظت معنی داری

 :گاوهای شیری هلشتاین بر پارامترهای تولید مثلیاثر طول دوره خشکی  -2-4 .1-11

 انپست سالمت و تولید شیر مقدار بر اثرگذاری لحاظ از خاصی اهمیت گاو خشکی دوره

 آمددر افزایش باعث تولیدپر شیری تولید گاوهای تداوم .دارد تولیدمثل دام همچنین و

به  اخیر ایهدهه در دیگر طرف از. شودمی سال در گاو رأس هرازای  به شیر تولید از حاصل

 کیژنتی انتخاب و همچنین شیری گاوهای در شیر تولید افزایش به حد از بیش توجه دلیل

 است شده رژیان نفیم توازن ایجاد جمله از ها این دام در فراوانی مشکالت، تولید پر هایدام

(Gramer and Rastani, 2004)ایمنی سیستم سرکوب باعث تواندمی انرژی منفی . توازن ،

 به چربی افزایش بسیج. شود چربی بافت از چرب اسیدهای بسیج و مثل تولید کاهش بازده

 ایمانز از پیش خون در NEFAو افزایش  کتوز، کبدی لیپیدوز مانند متابولیکی هایبیماری

 اهشک و شیردان جابجایی، ماندگی جفت مانند هاییافزایش ناهنجاری با که شودمی نجرم

 یگاوها دوره خشکی در غذایی جیره مداوم تغییرات رسدمی نظر به. است اشتها همراه

 ,.Gomen et al). باشد شده ذکر آمدن اثرات وجود به در مهم عوامل از دیگر یکی شیری

2005)  
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 آپپتوز افزایش و تکثیر کاهش، خشکی کوتاه دوره یا خشکی رهدو بدون گاوهای در

 شیردهی به را کهنه هایسلول انتقال و داده کاهش پستانی را غدد در 5بازچرخ، سلولی

 طرفی از. شودمی بعد دوره در آنها ترشحی فعالیت کاهش به منجر که دهدافزایش می بعدی

 ممکن انرژی منفی توازن دلیل بهبود به خشکی دوره طول دستکاری که است این بر عقیده

 داشته زایمان زمان در شیری گاو تولیدمثلی و وضعیت سالمتی روی مثبتی اثرات است

 بازدهی، است ممکن ایجیره دستکاری به نسبت، خشکی دوره حذف کردن یا کوتاه .باشد

 همکاران و پزشکی پژوهش . در(Gramer, 2007) باشد داشته پی در را باالتری مثلی تولید

 از پیش از زایمان کمتری بدنی وضعیت امتیاز، خشکی دوره روز28 با گاوهایی( 2010)

. آوردند دست به اول شیردهی روز 150 در بیشتری بدنی وضعیت امتیاز و دادند دست

 باروری میزان زایمان زمان در کم یا و زیاد وضعیت بدنی امتیاز که کرد تشریح اخیر بررسی

 های پیشینپژوهش و پژوهش این بر تکیه با .دهدمی کاهش شیری در گاوهای را بعد دوره

 در داریمعنی طور به را باروری، زایمان از پس واحد 1 از بیش بدنی وضعیت امتیاز کاهش

 خشکی دوره یک که دهدمی نشان اخیر دهد. با این حال تحقیقاتمی کاهش شیری گاوهای

 رسدنظر می به کافی گاو در پستان ترشحی هایسلول کردن حداکثر روزه برای 40 تا 30

 موفقیت برای بدنی ذخایر مدیریت نیست بنابراین منطقی خشکی دوره کلی حذف و

 (.2012، )امینی و همکاران مهم است بسیار تولیدمثل

 شیر: ترکیبات و تولید بر خشکی دوره طول تغییرات اثر -2-5 .1-12

گاوهای دارای طول دوره خشکی  کردن خشک در اگرچه، ای نشان داده شددر مطالعه

 تداوم و دوشش طوالنی دلیل به اما، باشدیم انتظار مورد تولید شیر کمتری، SDP)6(کوتاه 

طور به که گاوهایی در .افتداتفاق نمی عملکرد در توجه قابل کاهش، گاوها شیردهی باالی

-سلول و تعداد DNA در اوتیتف اما یابندمی تحلیل پستانی غدد، شوندیم شیردوشی مداوم

  .(Annen et al., 2006)دهدنمی رخ پستانی های

                                                 
5- Turn over 
6 -short dry period  
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 خشکی دوره بدون گاوهای در شیر کاهش داد نشان (Coppock, 1997)مطالعات  نتایج

ها سلول فیزیولوژیکی باشد که عوامل و پستان واحد هر ترشحی فعالیت از ناشی است ممکن

 پستان یاللتیاپ هایسلول از ناشی اما کاهش تولید هددیمیر قرار تأثرا طی الکتوژنز تحت 

 نرمال شکیخ طول دوره درها آن کم تعداد یا هاآلوئل کاهش همچنین هاداده این. نیست

 شیر یچرب درصد افزایش( ۲۰۰۵) همکاران و راستانی پژوهش در .نمود عنوان را روزه 60

 شاهدهم روز 56 با مقایسه در روز ۲۸ تیمار گاوهای بعدی برای در دوره شیردهی تولیدی

 اهدهمش روز 56 و روز ۲۸ تیمار بین کیلوگرمحسب  بر چربی میزان در تفاوتی اما. شد

 آلدر و ۲۰۰۳، لوتن و و همکاران گالی از جمله دیگری محققین نتایج این با مشابه. نشد

 و ۳۰ هایگاو برای تولید شیر بعدی در شیر چربی درصد و تولید در اختالف عدم ۱۹۷۹

 .اند کرده گزارش خشکی روز 60

 یابدیم افزایش آبستنی آخر ماه دو در 7مداوم شیردهی با گاوهای در شیر چربی غلظت

 ماندمی باقی باال آن از پس و دهدیم رخ زایش از قبل روز ۱۰ تا ۷ تدریجی افزایش این و

)Rimond, 1997(. با شیردهی   هاییگاو شیر در 8بلند زنجیره با چرب اسیدهای کاهش

 کاهش و انرژی تعادل بهبود سبب زیاد احتمال به گاوها این در شیر تولید کاهش و مداوم 

 چربی ی چرب زنجیر بلند بهااسیده ورود است ممکن این. گرددمی چربی بافت از بسیج

 متوسط زنجیر و کوتاه چرب اسیدهای شدن مجدد سنتز افزایش سبب و داده کاهش را شیر

 .گردد

 زایش زا پس ولی یافت افزایش زایش از قبل آخر ماه دو در شیر ر یک مطالعه الکتوزد

 نگرفت قرار خشکی طول دوره یرتأث و تحت یافت کاهش مداوم شیردهی با گاوهای در

(Esmith et al., 1997). رشی تولید در درصدی ۱۰ تا ۱ تغییرات محققین اخیر مطالعات 

، نداکرده گزارش روز ۳۰ - ۳۶ به روز ۵۰ - ۵۷ از ره خشکیدو کردن کوتاه با را بعدی دوره

 تواندیم قبلی شیردهی دوره طول طریق افزایش از حدودی تا شیر تولید در کاهش اگرچه

  (Bechman and sharir, 2003; Santachi, 2011) شود جبران

                                                 
7- Continuous milking 
8- Long chain fatty acids 
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 .ستا شده گزارش مفیدی اثرات روز 35در  خشکی دوره کردنتر کوتاه مدیریت در

 بهتر مثلی تولید عملکرد و گله سالمت بهبود و شیردهی پایان در اضافی شیر تولید با یعنی

 هب کردن خشک معمول مدیریت سیستم تعویض دهدیم نشان نتایج. است بوده همراه

SDP تمدیری با زیادی حد تا هزینه تغذیه چه اگر سودمندتر است متوسططور به SDP 

 نمایدمی لبهغ تغذیه هزینه یا گذاریسرمایه بر ینزجایگ خنر کاهش ولی یابدیم افزایش

(Santachi et al., 2011). 

 یردهیش دوره دو بین خشکی دوره یک شیری یگاوها تا دهدیم اجازه ها گاو نمودن خشک

 مقادیر که ارندد وجود گاوهایی هنوز اما باشدیم ماه ۲ معموال دوره این اگرچه. داشته باشند

توقف . باشدیم مشکلها آن نمودن خشک بنابراین. کنندیم تولید از زایش لقب شیر زیادی

 ییراتتغ از ناشی استرس، این بر عالوه. نمایدمی تحمیل غدد پستانی به مهمی استرس دوشش

 دهدیم شانن اخیر مطالعات. دارد وجود نیز زایش برای آمادگی در فیزیولوژیکی تغییرات و جیره

. (Vaterz et al., 2008) باشد مفید گاوها تواند برایی( مروز 35) تاهترکو خشکی دوره یک که

 در ضافیا شیر تولید و برداشت که نمایدمی فراهم را امکان این، جدید مدیریت استراتژی این

 خواهد ودوج نیز بازسازی پستان برای کافی زمان کهباشیم درحالی داشته شیردهی دوره پایان

 بعدی یشیرده در تولید روی بر منفی اثر هیچ عات نشان داده شده استدر ادامه مطال. داشت

 کوتاه دتش به خشکی یهادوره که دارد وجود احتمال این .(Vaterz et al., 2008)  ندارد وجود

 به شیر دتولی شدن کم به منجر که، نکرده فراهم پستان را تغییرسلولی برای الزم زمان، شده

 ,Anenn et al., 2007; Kapko) گردد تولید شیر دوره بعدی در اول شکم گاوهای در ویژه

2003)  

 بدنی: نمره بر خشکی دوره طول تغییرات اثر - 2-6 .1-13

. گیرد قرار ارزیابی مورد باید دام بدن وضعیت که دارد وجود کلیدی زمان شش سال در

 از بعد روز180و  90، 45 یباًتقر و، زایمان، خشکی دوره اواسط: عبارتنداز ها زمان این

 در بدن وضعیت خصوص در اهداف معین شرح به آیدزیر می در چه شیرواری. آن شروع

 75/3تا   ۳ بین خشکی دوره در بدنی نمره وضعیت بهترین. پردازدمی مراحل این از هرکدام
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 بایستی غذایی برنامه لذا و کند پیدا زیادی وزن افزایش نباید دوره این در باشد. گاویم

 حداکثر کند پیدا وزن دوره افزایش این در است قرار اگر و نگردد چاق گاو که شدبا طوری

 باشدمی 4 بدنی وضعیت نمره بیشترین لذا و گردد اضافه آن به امتیاز 5/0اندازه به باید

( ۲۰۰۵) همکاران و و گالی( ۲۰۰۵) و همکاران راستانی هایپژوهش در (. ۱۳۸۹ )کدیور؛

 بوده مشابه تیماری هایگروه بین زایش زمان در بدنی وضعیت نمره که است شده گزارش

 زایش از پس بدنی وضعیت نمره کاهش که دریافتند( ۲۰۰۵) همکاران و راستانی اما است

 خشکی دوره ۲۸ که گروهی به نسبت اندداشته خشکی دوره روز 56 که گروهی برای

 دوره روز ۲۸ با گاوهایی( ۲۰۰۷) همکاران و پزشکی پژوهش در .است بوده بیشتراند داشته

 بدنی وضعیت نمره و دادند دست از کمتری قبل از زایش بدنی وضعیت خشکی نمره

( ۲۰۰۵) همکاران و مونتیل یمطالعه .آوردند بدست شیردهی اول روز ۱۵۰ در بیشتری

 آینده باروری میزان زایش در زمان ناکافی یا و حد بیش از بدنی وضعیت نمره دهدیم نشان

 .دهدیم کاهش شیری گاوهای در را

 به کمک برای بدن چربی ذخایر شدن موبلیزه با زایش از پس افزایش خوراک در تاخیر

 از برای بیشتریتمایل  زایش زمان در ترچاقگاوهای  بنابراین و باشدمی مرتبط شیر تولید

 زمان در بدنی وضعیت نمره بین ارتباط، دارند الغر گاوهای بهنسبت  چربیدادن دست

( r= 88/0)باشد یم قوی شیردهی بسیار دوره اوایل در بدنی نمره دادن دست از و زایش

 از و است رسیده اثبات به یخوببه مثلی تولید موفقیت و انرژی توازن بین ارتباط ینچنهم

از  پس انرژی منفی توازن شدت و مدت و گیریجفت زمان در بدنی وضعیت نمره طرفی

 همکاران و آنن و( ۱۹۹۷) همکاران و ریموند .(Botler, 2003) دارد اثر یدمثلتول زایش روی

، داشت افزایش کیلوگرم ۲۶ دوره خشکی بدون گاوهایی وزن که اندنموده گزارش( ۲۰۰۶)

 یکسان دوره یک کیلوگرم در ۲۸ خشکی دوره روز ۱۰ با گاوهایی بدن وزن کهیدرحال

 پروتئین، است کرده پیدا افزایش آبستنی اواخر در ه بدنینمر که گاوهایی در .افزایش یافت

 با گاوهای در زایش از پس(NEFA) استریفه  غیر چرب و اسیدهای پالسما قند، شیر
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 بهتر تعادلدهنده نشان که یافته افزایش معمولی روش با مقایسه در پیوسته شیردوشی

 .(Annen., 2006) باشدیم گاو در انرژی

 آغوز: و گوساله تولد وزن بر خشکی ی دوره طول تغییرات اثر -2-7 .1-14

 تا ۱۲ و (Gromer and Rastani, 2006) آغوز کیفیت کاهش سبب خشکی دوره حذف

 در .است شده (Rimona and Banen, 1997) بعد دوره در تولید در کاهش درصد ۲۵

 و 60 دوره خشکی با ییهاگوساله تولد وزن بین تفاوتی( ۲۰۰۳) وهمکاران آنن پژوهش

( ۲۰۰۵) وهمکاران راستانی یهاپژوهش نتایج چنینمه است. نشده مشاهده روزه ۳۰

 روز ۲۸ و ۳۶ با مقایسه در خشکی دوره روز 56 با ییهاگوساله تولد وزن را بین تفاوتی

 .نداد نشان خشکی دوره

 اثر طول دوره خشکی بر عملکرد اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین  -2-8 .1-15
 هنگام ینبنابرا. دارند یرتأث شیر تولید بر زیادی عوامل خشک زهایرو بر تعداد افزون

 گرفته ظرن در بایستی نیز شیر تولید در دیگر اختالف علل شیر تولید بر خشکی دوره بررسی

 ختلفهای مبرای مدت زمان مدیریت ارزیابی جهت گسترده دامنه با که پژوهشی در .شود

 یورکنیو سراسر مزرعه گاو شیری ۶۵ گاوهای .(Kopak, 1974) شد انجام خشکی یهادوره

 دریافتندها آن .کردند بندیتقسیم روزه ۶۰ و 5۰، 4۰، ۳۰، ۲۰  خشکی دوره برای طول را

 ۳۰۵ رد کمتری شیر کیلوگرم ۶۳۶ بودند شده خشک روز ۲۱ متوسططور به که گاوهایی

، کردند دتولی ودندب خشک روز ۶۴ متوسططور به که آنهایی به نسبت بعدی شیردهی روز

، داشتند خشکی دوره ترکم یا روز ۳۰ متوسططور بهکه  گاوهایی در مشهودی کاهش و

 روز ۴۰-۱۰ خشکی یهادوره با گاوهایی که کردند بحثها آن، که این جالب. نشد دیده

 .کردند تولید را بیشتر یا خشکی دوره روز ۵۰ با گاوهایی شیر مشابه مقدار همان

 خشکی دوره روز ۷۰ یا ۴۹، ۲۸ برای گاوها مدیریت اثرات( ۱۹۹۱) ولسونان و سورنسون

 مزرعه ۸ بین از گاو ۳۶۶ها . آنکردند بررسی را سالمتی و شیر در دوره بعدی تولید در

 و شیر تولید که داشتند انتظارها . آنکردند وارد فهرست را دانمارک در گاو شیری تجاری

  گاوهای برای شیردهی دوره اول روز ۱۶۸ و ۸۴ در چربی درصد ۴ برای شده تصحیح شیر
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 روز ۲۸ گاوهای دارای  کهی. درحالباشد یکسان یباًتقر  خشکی دوره روز ۷۰ یا ۴۹ دارای

 کم چربی( درصد ۴ )برای شده تصحیح شیر و شیر روز در کیلوگرم ۳ تا ۲ خشکی دوره

 بین متقابلی اثر طرفی زا. کردند تولید بعدی شیردهی دوره اول روز ۱۶۸ و ۸۴ در تری

-شیردهی دومین وارد که گاوهایی که به این معنا نداشت وجود تیمار و شیردهی دوره تعداد

 تریمتفاوت پاسخ، خشکی دوره متفاوت طول با پیرتر گاوهای به نسبت شدندمی شان

 .ندادند نشان

 پیشنهاد یجنتا نای، بود کم نسبت به آزمایش سه این در تیمار هر در گاوها تعداد البته

 کاهش رد روز 35 تا 30 به نزدیک خشکی یهادوره برای گاوها مدیریت مجموع در که کرد

تفاوت  دداشتن خشکی دوره روز ۶۰ که گاوهایی با مقایسه در بعدی شیردهی در روزانه شیر

شکم  گاوهای از بعدی شیردهی توان (۲۰۰۴)همکاران و پژوهش آنن در .داری نداشتمعنی

 شکیخ دوره روز ۳۰ و، خشکی دوره روز ۶۰ دنبال به شیری مزرعه سه در چند شکم و اول

 هایپژوهش یجنتا. گردید مقایسه بودند شده شیردوشی مداومطور به که این دو از یکی یا

دوره  شیر تولید روی خشکی دوره کردن کوتاه یا حذف اثر از را یتوجهقابل اثر یکها آن

 .ودنب دار معنی هاتفاوت گر چها داد نشان شکم چند به بتنس شکم اول گاوهای بعدی

 میزان که گرفتند تیجهن کلستروم( G) ایمینوگلوبولین میزان یریگاندازه با ینچنها همآن

 .گیردنمی قرار خشکی دوره کردن کوتاه یا حذف یرتأث تحت ایمینوگلوبولین

 را خشکی دوره کردن حذف یا کردن کوتاه متابولیکی وضعیت، هاآزمایش از کمی تعداد

 را روزه صفر یا ۲۸، ۵۸ خشکی دوره هایطول( ۲۰۰۳) همکاران و راستانی، کردند ارزیابی

 شده تصحیح شیر تولید که کردند تعیینها آن، دادند قرار هدف، شکم چند گاوهای برای

 ردهیشی دوره اول هفته ۱۰ در خشکی دوره روز ۵۸ و ۲۸ دو هر برای چربی درصد ۴ برای

 آزمایشی گروه دو با مقایسه خشکی در دوره روز صفر گاوهای دارای گرچه. نداشت تفاوتی

 خشک مادهها آن پژوهش در. کردند تولید کمتری شیر روز در کیلوگرم ۵ به نزدیک، دیگر

 ۲۸ گاوهای بین تفاوتی، (NEFA) استریفه غیر چرب اسیدهای و زایش از پیش مصرفی

 ماده، خشکی دوره روز دارای صفر گاوهای کهیدرحال، نداشت خشکی دوره روز ۵۸ یا و روز
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 کمتری پالسمایی استریفه غیر چرب اسیدهای غلظت و باالتر زایش از پیش مصرفی خشک

 به پاسخ در متابولیکی سالمتی هایشاخص بهبود، (۱۹۹۷) همکاران و ریموند .داشتند

 سالمتی کلیدی هایشاخص در سلمم بهبود وجود با. کردند گزارش را خشکی دوره حذف

 برای بعدی شیردهی در روزانه شیر کاهش شدمی حذف خشکی دوره که زمانی، متابولیکی

 آزمایشی از آمده دست به نسبتا زیاد بود. نتایج داشتند خشکی دوره روز صفر که گاوهایی

 Fernandez) .زیر بوده است صورتبه است شده داده انجام نیویورک در تجاری گله دو با که

et al., 2004) ۶۰ به نزدیک کردندیم تولید شیر روز در کیلوگرم ۲۷ کمینه که گاوهایی 

 روزه اختصاص ۶۰ و ۴۰ خشکی دوره گروه دو زایش به انتظار مورد زمان از پیش روز

گاوهای  در شیردهی دوره اول ماه ۶ برای تولیدی توان که داد نشانها آن نتایج. یافتند

 را روزانه شیر میزان خشکی کامل دوره حذف، بود مشابه خشکی دوره روز 6۰ و 40 دارای

 کلی یهانقص از یکی .داد کاهش دیگر گروه دو با مقایسه در روز در کیلوگرم ۹ به نزدیک

 همه که است اینشده حذف یا شده کوتاه خشکی یهادوره با شدهیطراح هاییشآزما

 هایتفاوت کردن پیدا یا ارزیابی از که کردند استفاده تیمار ره در گاو کم بسیار تعداد ازها آن

 از اولیه هدف .(Bechman and Shreyer, 2003) کندیممربوطه ممانعت  اقتصادی

 برآورده بهتر در جهت بایستی خشکی دوره در شیری گاوهای اییهتغذ مدیریتی راهکارهای

، دهدیم رخ شیردهی تا انتقال دوره در که متابولیکی نیازهای در ناگهانی تغییرات کردن

 25/1 جیره حاوی یککه ، است کرده پیشنهاد( NRC ،۲۰۰۱) تحقیقات ملی شورای .باشد

 روز ۲۱ به نزدیک تا خشکی دوره آغاز شیردهی از خالص انرژی، کیلوگرم هر در مگاکالری

 هر در مگاکالری 62/1 تا 54/1 حاوی ایجیره سپس و زایش خورانده شود از پیش

 .شود خورانده آبستنی دوره پایانی هفته ۳ در شیردهی خالص انرژی، کیلوگرم

 به خشکی دوره کردن کم دهدیم نشان که دارد وجودها گزارش از یاگسترده فهرست

 دوره طول اثر. شودیم بعدی شیردهی در روزانه شیر شدن کم منجر به روز ۶۰ تا ۵۰ زیر

 شود تریچیدهپ دهندیم قرار تأثیر تحت را روزانه شیر هک دیگری عوامل با تواندیم خشکی

 پیشین شیردهی در روزانه شیر و زایش فاصله، سن، شکم زایش چند جمله این عوامل: از
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 شریر و بچمن توسط که آزمایشی در .(Bechman and Shreyer, 2003) باشدیم غیره و

 درصدی ۶ تا ۵ کاهش که داد شانن هایشآزما از حاصل یهاداده آنالیز شد انجام( ۲۰۰۳)

روز  ۳۰ به گاوها در خشکی دوره که دهدیم رخ بعدی زمانی شیردهی در شیر تولید در

 شیر که است هاییفراسنجه به بسته خشکی دوره طول کردن کوتاه برای تصمیم برسد.

 مثل اقتصادی مهم هایفراسنجه روی خشکی دوره طول اثر دهد.یم افزایش را روزانه

 پزشکی .(Goman et al., 2005) گیرد قرارموردتوجه  بایستی نیز یدمثلتول و گاو متیسال

قرار ، شکم چند گاوهای در شیر تولید کاهش که کردند گزارش( ۲۰۰۷) همکاران و

 یهاتنش به مربوطاحتمااًل  روزه ۵۶ تیمار با مقایسه در روزه ۴۲ تیمار درشده گرفته

 دوره روز ۲۸ که گاوهایی( ۲۰۰۷) همکاران و پزشکی پژوهش در. است بوده اییهتغذ

طور به، شیردهی روز ۲۱۰ در روزه ۴۹ تیمار گاوهای با مقایسه در داشتند خشکی

 دو هر در شیر چربی و پروتئین البته. کردند تولید کمتری روزانه شیر تولید دارییمعن

 و گالی ؛۲۰۰۲، بچمناز جمله   نتایج دیگر با که مشابه نکرد تغییری آزمایشی گروه

 ۴۹ با گاوهایی در، گرچه است شده گزارش ۲۰۰۵، همکاران و راستانی ؛۲۰۰۳، همکاران

. داشت شدن بیشتر به میل چربی میزان خشکی دوره روز ۲۸ با مقایسه در خشکی دوره روز

 با مقایسه در روزه ۳۵ شکم اول تیمار گاوهای بین در که کردند گزارش ینچنها همآن

 که کردند ثابت ینچنها هم. آنبود کمتر کیلوگرمبرحسب  شیر پروتئین روزه ۵۶ تیمار

 در خوب مدیریتی ابزار یک مدیریتی راهکارهای یریکارگبه با شده کوتاه خشکی دوره یک

 .است شیر تولید کل بر مضر اثرات بدون انرژی منفی توازن کاستن

، همکاران و سورنسون ؛۱۹۸۷، انهمکار و فانک از جمله پیشین یهاپژوهش بر مروری

 روز ۶۰ تا ۵۰ بین بهینه خشکی دوره طول که داد نشان۱۹۹۶، دانیل مک و ماکوزا ؛۱۹۹۱

 تر کوتاه خشکی یهادوره از استفاده متحدهیاالتا در اخیر یهاپژوهش گرچه. است

 کندیم حمایت و پیشنهاد را، دوره بعدی شیر تولید روی اثرات کمترین با

 (Gali et al., 2003; Anenn et al., 2004) . یهادورهکه  است رسیده اثبات به یراًاخ و 

 به موفقیت با تواندیم شکم اول گاوهای به نسبت چند شکم گاوهای درتر کوتاه خشکی
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 بیشتری حساسیت شکم اول گاوهایظاهر  به(. ۲۰۰۷، همکاران و پزشکی) شود گرفته کار

 گاوهای چند شکماندازه  به یا یخوبها بهآن اینکه و ارندد خشکی دوره طول شدن کم به

 ;Gali et al., 2003) کنندینم تولیداند داشته را شده کوتاه خشکی یهادوره همان که

Anenn et al., 2004)کوتاه  خشکی دوره یک بود شده پیشنهاد تریشپ کهطور . همان

 خشکی دوره در اییرهج تغییر عاتدف کاهش برای مناسب مدیریتی راهبرد تواند یکیم

 تولید شیر دوره بعدی گردد در گاوها انرژی توازن شدن بهینه به منجر بالقوهطور به و باشد

(Gromer and Rastani, 2004). دادند انجام( ۲۰۰۳) همکاران و گالی که پژوهشی در 

 و آنن. نشد مشاهده شیر پروتئین برای درصد خشکی دوره روز ۶۰ و ۳۰ بین تفاوتی

 دوره روز ۳۰ که گاوهایی شیر در شیر پروتئین از بیشتری یها( غلظت۲۰۰۴) همکاران

 پیشین یها. پژوهشگزارش نمودند را، خشکی دوره روز ۶۰ با مقایسه در داشتند خشکی

 دارد دنبال به را روزانه پروتئین میزان کاهش خشکی دوره شدن کوتاه که دادند نشان

(Sorenson and Onelson, 1991). شدن کوتاه از شیر ترکیب تغییرات در اختالف این 

 گاوها ژنتیکی شایستگی و متفاوت اییهتغذ راهکارهای نتیجه است ممکن خشکی دوره

 در. (Anenn et al., 2004) باشد عوامل این از یک هر از ترکیبی یا شیر تولید برای

 ۳۰ و ۶۰ خشکی یهادوره با اییگاوه در روزانه پروتئین در تفاوتی دیگران یهاپژوهش

 از تعدادی نتایج( ۲۰۰۳) همکاران و بچمن .(Gali et al., 2003) نکردند مشاهده روز

 منجر که کردند بررسی، بودند کرده کم روز ۳۰ به روز ۶۰ از را خشکی دوره کهها پژوهش

درصد ۱ تا -۱۰ از آن دامنه که بود شده بعدی شیردهی توان در متفاوت یهاپاسخ به

 اثر روز ۳۰ به روز ۶۰ از خشکی دوره طول در کاهش، پژوهش در این. بود  افزایش

تولید شیر دوره  در بدنی وضعیت نمره و مصرفی خشک ماده، شیر تولید روی دارییمعن

 بهبود را انرژی توازن، گردیده ترکیب باال انرژی با اییرهج یک با که زمانی و. بعدی نداشت

 در .است داده کاهش شیردهی دوره اوایل در را بدنی ذخایر شدن یلیزهموب میزان و داده

 بین خشکی دوره طول گردید منتشر( ۲۰۰۳) همکاران و بچمن توسط که مروری مقاله

 اگر طور عنوان شد کهینهم، گرفتند نظر در استاندارد رایج یکعنوان به را روز 60 تا 51
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 بعدی شیردهی دوره در شیر تولید و گردد ترکم کنونی استاندارد از خشکی دوره مدت

 .شد خواهد تولید صنعت این در بیشتر شیر یتوجهقابل مقدار نیابد کاهش

 خونی: هایمتابولیت بر خشکی دوره طول کاهش اثر -2-9  .1-16

 یهادوره با گاوهایی بین انسولین غلظت( ۲۰۰۷) همکاران و پزشکی پژوهش در     

 از پس خون استریفه غیر چرب اسیدهای غلظت میزان اام. نداشت تفاوتی مختلف خشکی

 کاهش روزه ۵۶ تیمار با مقایسه در روزه ۳۵ تیمار در شکم اول گاوهای بین زایش

 در تفاوتی مختلف تیمارهای در چند شکم گاوهای بین کهی. درحالداد نشان را دارییمعن

 به را استریفه غیر چرب اسیدهای پایین یهاغلظت محقق این. نشد مشاهده فراسنجه این

 گاوهای بین در شیر کمتر تولید و بیشتر فلور میکروبی ثبات، اییهتغذ یهاتنش بودن کمتر

 مقایسه با( ۱۹۷۶) آدلر و لوتن .داد نسبت روزه ۵۶ با مقایسه در روزه ۳۵ تیمار در شکم اول

 پیش NEFA ظتغل در را اختالفی روزه ۳۰ با مقایسه در روزه ۶۰ خشکی دوره با گاوهایی

 این در را اختالفی نیز( ۲۰۰۵) همکاران و راستانی ینچنهم و، نکردند گزارش زایش از

وقتی مقدار  .نکردند مشاهده خشکی دوره طول مدت مختلف با گاوهایی بین در فراسنجه

NEFA  آزاد شده از ذخایر چربی افزون برظرفیت کبد برای استفاده از اسیدهای چرب

 تبدیل و استواستات (BHBA) بوتیرات هیدروکسی-جسام کتونی نظیر بتابه ا NEFA، باشد

تر بودن انرژی مصرفی از انرژی گران دیگری دریافتند که کمپژوهش .(Goff, 2006)شود می

در حالی که ماده خشک مصرفی ، شودمی BHBAمنجر به افزایش پیدا کردن ، مورد نیاز

با افزایش ماده خشک مصرفی به  BHBA سپس، یابدبا نزدیک شدن زایش کاهش می

نشان دادند که گاوها با میزان  (2012) سیجرسن و همکاران  یابد.دنبال زایش کاهش می

بیلی روبین ، NEFA ،BHBAهای گلیسرید کبدی باال در آغاز دوره شیردهی غلظتتری

ترکیبات این ، پالسما پس از زایش باالتر بود9(AST) کل و آسپارتات آمینوترانسفراز

نشان دادند اثرات میزان  هاآن، پالسمائی همراه با پیشرفت کبد چرب است. افزون براین

 آلکالین فسفاتاز، اوره، گلیسرید کبدی در آغاز دوره شیردهی روی پروتئین پالسماتری

                                                 
9- Aspartate Aminotransferase 
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(AP)10اگرچه این ترکیبات پالسمائی همراه با کبد ، و کل اسیدهای صفراوی مشاهده نشده

گلیسرید کبدی ژین و آسپارتات آمینوترانسفراز در گاوهای با یک میزان تریچرب است. آر

در آغاز دوره شیردهی عمدتا باالست که نشان دهنده یک افزایش در سنتز اوره و تجزیه 

گلیسرید آمینواسیدهاست. با وجود این میزان اوره در خون در میان گاوهایی با میزان تری

گلیسرید درحالی که میزان تری، دوره شیردهی یکسان استکبدی باال یا پایین در آغاز 

دریافتند  (2006)داگالس و همکاران  کبدی همبستگی منفی با غلظت اوره پالسما دارد.

ها آن، این افزون بر، کندکه کلسترول پالسما با نزدیک شدن به زایش کاهش پیدا می

ه مکمل چربی را دریافتند در گاوهایی که جیر، مشاهده نمودند که در اواخر دوره خشکی

، دریافت کرده بودند غلظت کلسترول کاهش یافته بود مقایسه با گاوهایی که جیره شاهد را

ها دریافتند که گاوهائی که مصرف محدود داشتند نسبت به گاوهایی آوری آنطور متعجببه

 . گمان برودتر بغلظت کلسترول پالسما بیش که در پیش از زایش مصرف اختیاری داشتند

ترین کلسترول در نشخوار کنندگان در اپیتلیوم روده کوچک است و به این است که بیش

 شود.واسطه انتقال لیپید سنتز می

 ماده خشک مصرفی و، عملکرد، گاو بدن یدما بر یطیمح یرهایمتغ ریتأث -2-10 .1-17

 :ریش تولید

 یهاخپاس ای گاو بر ییهوا و آب اثرات، هوا و آب به است ممکن ییگرما تنش اصطالح

 وسطت اغلب که را تنش از یفیتعر( 1965) یل. کند اشاره گاو یکیولوژیزیف ای یدیتول

 اندازهدهنده  ننشا تنش که، دهدیم ارائه گیردیم قراراستفاده  مورد هاستیولوژیزیف

 تیضعو از را ستمیس نیا دارند لیتما که هستند بدن ستمیس از خارج که است ییروهاین

 .ستا استرس کاربرد از یناش استراحت از یداخل ییجابجا و، کنند جابجا آن استراحت

ماده خشک مصرفی  و ریشتولید  عملکرد که دادند گزارش( 1963) همکاران و جانسون

. داشته است داریمعنی کاهش THI(11 ( شاخص دما و رطوبت حداکثر با سهیمقا در

 بیترت به THI حداکثر و نیانگیم، حداقل یبرا ینبحرا ریمقاد که داد نشان یبعد قاتیتحق

                                                 
10- Alkaline Phospatase 
11- Temperature Humidite Index 
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ماده خشک  و THI نیب که داد نشان مطالعات(. Igono et al., 1992) بود 76 و 72، 64

 1997) دارد وجود یمعنادار یمنف رابطه متحدهایاالت یشرق جنوب در گاوها یبرا مصرفی

,.Holter et al )ریتأث و THI  ًگاو عملکرد بر بدن یدما شیافزا اثرات قیطر از احتماال 

 .باشدمی

 وگرملیک32/0مقدار به THI در شیافزا واحد هر در ریش عملکرد کاهش بینییشپ

(Ingraham, 1979 )55/0 هر یبرا لوگرمیک 4/1 و 8/1 زانیم به مصرف و ریش دیتول و 

. است هافتی کاهش( 1963، همکاران و جانسون) رکتال یدما شیافزا گرادیسانت درجه

 حرارت درجه و ریش دیتول نیب یهمبستگ که دادند گزارش( 2001) همکاران و یعمر

 . بود 135/0 آالباما در گاوها یبرا رکتال

 رطوبت و دما حداکثر که دادند گزارش( 2000)اواگنولو و همکاران ر .1-1-2

که ترکیب این دو متغیر به  هســـتند ییگرما تنش نییتع یبرا رهایمتغ ینترمهم ینســـب

شاخص عن ست THIوان  شاخص  اگر. مطرح ا شد 72 از شیبمقدار این  صورت در این، با

ـــ مقدار بدیم کاهش لوگرمیک 2/0 زانیم به شیافزا واحد هر با ریش  جهینت محققین .یا

 شــود اســتفاده دیتول بر ییگرما تنش اثر برآورد یبرا تواندیم THI شــاخص که گرفتند

(Ravagnolo et al., 2000 .) 

 شیر:تولید و ترکیبات گرمایی بر  تنشثیرتا-2-11 .1-18

گرمایی بر میزان تولید و ترکیبات شیر در حیوانات شیرده تاثیر منفی دارد به خصوص در  تنش

 .(Bouraoui,2002;Wheelock,2010) باشندامتیاز ژنتیکی خاصی می حیواناتی که دارای

درجه سانتی گراد سیستم واکنش  35( تخمین زد که دمای هوای بیش از 2005برمن)

و در پاسخ میزان مصرف خوراک کاهش پیدا  در گاوهای شیری را فعال می کند تنش

ارتباط مستقیم دارد و باعث کاهش سنتز شیر  12(NEB) کند که با باالنس منفی انرژیمی

مین زده اتالف انرژِی تخدرصد  30گرمایی  تنشبر این در گاوهای دارای  عالوه. شودمی

  .(Wheelock, 2010) شودکه باعث کاهش تامین انرژی روزانه برای تولید شیر میشد 

                                                 
12- negative energy balance  
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Abstract 

In this study 44 high-yielding Holstein dairy cattle were randomly assigned 

to three treatments (completely randomized design). Treatments included 

three dry period lengths (treatment 1: 30 days, treatment 2:  45 days and 

treatment 3:  60 days dry period length). The cows were milked three times 

a day and sum of these records were considered as daily record for each cow. 

Milk sampling and milk composition analysis were performed weekly until 

4 weeks after parturition. Blood sampling to analyse metabolite composition 

(including NEFA, BHBA, cholesterol, glucose and urea) was performed four 

times: one week before parturition, 10, 20 and 30 days after parturition (six 

cows from each treatment). Results showed that milk yield after parturition 

was approximately the same for treatments 1 and 2 (about 32 Kg) but the 

yield for treatment 3, was about 34/62 Kg. The evaluation of milk yield 

during the early postpartum period showed that there is significant difference 

between treatments only at the first week. This difference was only between 

treatments 1 and 3 (19/57 vs. 24/57 Kg). Milk protein, lactose and solids-

non-fat percent were the same for treatments 1 and 2 but treatment 3 showed 

significant decrease (P < 0.05). 3/5% fat corrected- milk (FCM) were 42/4, 

41/1 and 46/1 for treatments 1, 2 and 3 respectively. SNF corrected milk 

(SCM) and energy corrected milk (ECM) were maximum in treatment 3. 

BHBA concentration in blood plasma was 0/81, 0/92 and 1/34 mmol/L for 

treatments 1, 2 and 3 respectively. The concentration of this metabolite was 

significantly higher for treatment 3 compared to other treatments (P < 0.05). 

Non esterified fatty acids (NEFA) mean in blood plasma was 0/83, 0/94 and 

0/93 mmol/L for treatments 1, 2 and 3 respectively but there was no 

significant difference between three treatments (P < 0.05). Treatment 3 

showed significant decrease in plasma glucose concentration compared to 

treatment 1 and 2 (P < 0.05). Plasma urea concentration was higher in 

treatment 3 compared to other treatments. Blood cholesterol was not affected 

by treatments of this experiment. 
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