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 چکیده

های   این پژوهش به منظور مقایسه اثرات دفعات دوشش بر روی توليد شير و فراسنجه
 به دو تيمارتازه زا رأس گاو هلشتاین  66در این پژوهش های هلشتاین انجام شد. خونی گاو

( دوشش در روز به مدت سه ماه و سپس بازگشت به سه بار x6( و شش بار )x4) بار چهار
اختصاص داده شدند. ميزان شير توليدی انفرادی گاوها تا انتهای دوره شيردهی دوشش 

ثبت گردید. گاوها بالفاصله پس از روز شيردهی  159تا ته روز متوالی در هر هف 2صورت  به
دهی شدند و طی دوره آزمایشی نيز به  زایش وزن کشی و از لحاظ وضعيت بدنی امتياز

های خون و شير نيز به صورت ماهانه گرفته شدند.  شد. نمونه صورت ماهانه این کار انجام می
داری با           درصد( در تيمارها تفاوت معنی 5/3توليد شير و شير تصحيح شده بر اساس چربی )

داری با هم نداشتند اما   هم نداشت. تيمارها از نظر غلظت چربی و پروتئين شير نيز تفاوت معنی
های بدنی شير  (. تعداد سلول>91/9Pتر بود ) درصد الکتوز شير گاوهای چهار بار دوشش کم

(. >95/9Pتر بود ) ش بار دوشش بيشگاوهای چهار بار دوشش در مقایسه با گاوهای ش
داری با هم نداشتند. دفعات دوشش   های خونی تفاوت معنی تيمارها از نظر غلظت فراسنجه
نداشت. ميانگين وزن بدن و امتياز وضعيت بدنی گاوهای گاوها تأثيری بر ماده خشک مصرفی 

موع چنين نتيجه در مج شش بار دوشش در مقایسه با گاوهای چهار بار دوشش باالتر بود.
گيری می شود که چهار بار دوشش طی ابتدای دوره شيردهی انتخاب بهتری از شش بار 

    دوشش است.

 

 دفعات دوشش، عملکرد توليدی، فراسنجه های خونی :کلیدیه های واژ
 

 مقدمه

شیردهی، به ويِژه در گاو شیری، باعث جهت يافتن 

سمت غده ها، به  قابل توجه مواد مغذی از ساير بافت

شود. امروزه يکی از  برای حمايت از تولید شیر می پستان

اهداف اصلی در صنعت پرورش گاوهای شیرده کاهش 

کل تعداد گاوها و کاهش میزان ماده مغذی مورد نیاز 

برای تولید شیر و کل هزينه تولید شیر با استفاده از 

های جديد است. اين امر در آمريکا  ها و تکنولوژی روش

 Dunlap) شده است تا تعداد کل گاوها کاهش يابدباعث 

et al., 2000).  يکی از داليل کاهش تعداد گاوها در سال

، افزايش تولید شیر 1322تا حدود يک دوم سال  1321

های قبل از آن است که  برابر سال 1هر گاو در حدود 

باعث صرفه جويی در ماده مغذی مصرفی و افزايش 

 Wall) هزينه تولید شده است وری هر گاو و کاهش بهره
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and T. B. McFadden 2007a).های اخیر  طی سال

چندين روش برای کمک به تولیدکنندگان برای بهینه 

کردن تولید و بازگشت سرمايه توسعه يافته است که از 

توان افزايش دفعات دوشش، دستکاری  جمله آن می

ساعات روشنايی و استفاده از سوماتوتروپین گاوی 

(bSTرا نام برد ). ها برای افزايش  يکی از مهم ترين روش

شیر تولیدی افزايش دفعات شیردوشی است. به اثبات 

رسیده است که افزايش دفعات شیردوشی، تولید شیر را 

. در چند (McNamara et al., 2008) دهد افزايش می

دهه گذشته، چندين آزمايش اهمیت دفعات شیردوشی 

 ,.Delbecchi et al., 2002; Bar-peled)را تأئید کردند 

1998; McNamara et al., 2008)  و پاسخ تولیدی را

مکانیسم های  درصد گزارش کردند. 11تا  11بین 

متنوعی برای توجیه علت افزايش تولید شیر با افزايش 

دفعات شیردهی گزارش شده است از جمله کاهش فشار 

 داخل غده پستان و تحريک تولید شیر بیشتر, کاهش

 ,Wilde, et al عامل بازخورد بازدارنده تولید شیر )

( , تغییرات هورمونی مانند پروالکتین, اثرات 1995

Carry –over  فعات دوشش دناشی از افزايش

(Eslamizad, et al., 2010 .)زاد و  در مطالعه اسالمی

( نیز، مقايسه شش و سه بار دوشش تا 1111همکاران )

وره شیردهی بر عملکرد روز شیردهی يا در کل د 31

تولیدی گاوهای هلشتاين بررسی گرديد. نتايج نشان داد 

روز شیردهی عملکرد تولیدی  31شش بار دوشش تا 

ايجاد  مشابهی با شش بار دوشش تا پايان دوره شیردهی 

کند و هر دو تیمار نسبت به سه بار دوشش به طور  می

به داری موجب افزايش تولید شیر گاوها شدند.  معنی

های  های انجام شده در پژوهش تر مقايسه طور کلی بیش

 ;Sanders, 2000)مختلف بین سه و شش بار دوشش 

VanBaale et al., 2005; Eslamizad et al., 2010)  يا

 Hale et al., 2003; Wall and)دو و چهار بار دوشش   

McFadden, 2007a)  در روز بوده است و تا کنون

يسه اثرات چهار و شش بار دوشش پژوهشی در مورد مقا

در سه ماه اول دوره شیردهی انجام نشده است. پژوهش 

( 1111زاد و همکاران ) حاضر در ادامه پژوهش اسالمی

جهت مقايسه اثر شش يا چهار بار دوشش در ابتدای 

های خونی  دوره شیردهی بر روی تولید شیر و فراسنجه

رف انرژی طراحی شد. با توجه به هزينه اقتصادی و ص

، و گله تر برای دام تر برای دفعات دوشش بیش بیش

تعیین حداقل دفعات دوشش که باعث اثرات مثبت بر 

در ابتدای دوره غده پستان و بهبود عملکرد تولیدی 

 .شیردهی شود هدف اين طرح بود

 

 ها مواد و روش  
 مشخصات گاوهای مورد آزمايش

 9از رده راس گاو هلشتاين شی 66در اين آزمايش از 

استفاده شد. اين  شیردهی 121روز پس از زايش تا روز 

 گاوها به دو گروه آزمايشی تقسیم  و پس از زايش به

 اختصاص داده شدند.ها  طور تصادفی به يکی از تیمار

به مدت سه ماه  : گاوهايی که از پس از زايش1تیمار

چهار بار در روز و پس از آن سه بار در روز دوشیده 

: گاوهايی که پس از زايش به مدت 1تیمار( يا x4شدند )

سه ماه شش بار در روز و پس از آن سه بار در روز 

در مجتمع گاوداری  (.اين آزمايشx6دوشیده شدند )

از اول ارديبهشت  قم-بیجین واقع در ابتدای جاده تهران

گاوها بالفاصله پس  انجام شد. 1923سال  ماه تا  مهرماه

د اختصاص يافته به تیمارشان شدند از زايش وارد بهاربن

تر گاوهای هر تیمار از  و به منظور تشخیص راحت

هايی به  همديگر و از گاوهای بهاربندهای ديگر، طناب

های مختلف به گردن گاوهای هر گروه بسته شد.  رنگ

های آهنی و درب از هم  های آزمايش توسط لوله محوطه

 تفکیک شده بودند.

سالن شیردوشی در حدود  فاصله هر دو گروه از 

متر بود. گاوهای هر گروه در بهاربند مجزايی که  111

شرايط يکسانی از نظر فاصله تا شیردوش، تهويه و 

قسمت مسقف  ها داشتند نگهداری شدند. وضعیت جايگاه

بود. در  1های آزاد )فری استال( رفهصورت غ بهاربندها به

تر استفاده عنوان بس ها از ماسه بادی به کف فری استال

مديريت تغذيه هر دو گروه يکسان بود بنحوی که  شد.

روز ابتدای دوره شیردهی به جیره متعادل  11گاوها طی 

 42( با 1111) NRCشده ای بر اساس توصیه های 

درصد علوفه )يونجه خشک و ذرت سیلو شده( و پس از 

درصد علوفه در حد اشتها  41آن با جیره ای حاوی 

 دسترسی داشتند. 

                                                                                  
1. Free-stall 
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 ها رکوردگیری و نحوه جمع آوری نمونه 

از روز سوم پس از میزان شیر تولیدی انفرادی گاوها 

در هر شیردهی  121زايش )پس از تولید آغوز( تا روز 

وعده به صورت دو روز متوالی در هر هفته ثبت گرديد. 

مجموع شیر تولیدی روزانه هر گاو با جمع تولید تک 

اجرای اين طرح برای  ها محاسبه گرديد. در تک وعده

ايجاد نشود  اينکه در برنامه شیردوشی گله تداخلی

گاوهای شش بار دوشش يک بار در اوايل وعده 

شیردوشی و بار ديگر در اواخر همان وعده شیردوشی 

: 11های  های شیردوشی گله در ساعت شدند. شروع وعده

بود. از اين رو گاوهای چهار بار  11: 11، 19: 11، 2

 11:21، 14:11، 11:21، 2:12ساعات  دوشش در

شدند و گاوهای شش بار دوشش در  شیردوشی می

، 11:12، 16:12، 19:12، 2:12، 2:12های  ساعت

شیردوشی شدند. گاوها در زمانی نیز که تعداد  11:91

، 4:11های  دفعات دوشش به سه بار تغییر کرد در ساعت

 . شدند دوشیده می 19:11، 12:11

بات شیر نیز به صورت ماهانه از جهت تعیین ترکی

گیری انجام شد و  های يک روز هر گاو نمونه وعده شیر 

شدند. از  ها در همان روز به آزمايشگاه انتقال داده  نمونه

دی کرومات پتاسیم جهت حفاظت از نمونه تا زمان 

های شیر سپس  انتقال به آزمايشگاه استفاده شد. نمونه

رزی شهريار جهت تعیین به آزمايشگاه شیر جهاد کشاو

درصد چربی، درصد پروتئین، درصد الکتوز، مواد جامد 

بدون چربی، کل مواد جامد و اوره با دستگاه میلکواسکن 

(Foss Electric, Hillerod, Denmark) تعداد  و

 Fossکانتر  های بدنی شیر با دستگاه سوماتیک سل سلول

Electric) (Fossmatic 5000 Automatic Counter, 
 شدند.می انتقال داده 

درصد چربی با  2/9تعیین شیر تصحیح شده برای  

 × 32/11کیلوگرم شیر خام(+ ) ×4142/1رابطه )

کیلوگرم چربی تولیدی شیر( محاسبه و شیر تصحیح 

کیلوگرم تولید  1×/914شده برا اساس انرژی با رابطه )

 1/4کیلوگرم تولید چربی شیر ( + ) × 32/11شیر(+ )

اولین وزن تولید پروتئین شیر( محاسبه شد.  کیلوگرم

گاوها انجام شد و  کشی سه روز پس از زايش برای تمامی

پس از آن گاوها به طور ماهانه تا پايان آزمايش توسط 

باسکول مخصوص توزين دام وزن کشی شدند. زمان 

توزين پس از وعده شیردوشی صبح و پیش از 

امتیاز وضعیت  ريزی وعده صبح بود. برای تعیین خوراک

امتیازی که  2بدنی گاوها در طول آزمايش از سیستم 

ها استخوان، لگن و دنبالچه را مورد توجه  پوشش دنده

. ,.Wildman et al) (1982دهد استفاده شد  قرار می

اولین امتیاز بندی وضعیت بدنی گاوها روز پس از زايش 

ره انجام شد و به دنبال آن به صورت ماهانه تا پايان دو

 آزمايشی توسط دو نفر تعیین و ثبت گرديد. 

گاوها به طور روزانه در طول گروهی خوراک مصرفی 

دوره آزمايش ثبت شد. باقیمانده خوراک پیش از 

شد و به وسیله کسر آن از  دهی بعدی ثبت  خوراک

خوراک ريخته شده خوراک مصرفی محاسبه گرديد. 

خوراک هر گیری از خوراک مصرفی و باقی مانده  نمونه

گروه جهت تعیین درصد ماده خشک و تجزيه شیمیايی 

 NDFو    ADFشاخص های به صورت ماهانه انجام شد.

( بدون 1331خوراک طبق روش ون سوست و همکاران )

گیری شد. برای تعیین ماده  آمیالز و سديم سولفات اندازه

متر آسیاب شدند و در  ها با طول يک سانتی خشک نمونه

ساعت در داخل  14جه سانتیگراد به مدت در 114دمای 

 آون حرارت ديدند. پروتئین خام نیز با روش کلدال

(AOAC, 2000; ID 984.13) تعیین شد. کلسیم و فسفر

نیز پس از هضم با استفاده از دستگاه جذب 

 Shimatzu, Atomic Absorption/ Flame)اتمی

Emission spectrophotometer, AA-670) .تعیین شد 

منظور تعیین ترکیبات خون از تمام گاوها به به 

های تحت  صورت ماهانه تا انتهای آزمايش به وسیله لوله

خالء )ونوجکت( حاوی ماده ضد انعقاد هپارين 

ساعت  4تا  9خونگیری شد. نمونه خون  ازسیاهرگ دمی

ها بالفاصله در  شد. نمونه دهی صبح گرفته  پس از خوراک

برای جدا سازی پالسما  ظرف حاوی يخ گذاشته شده و

دور در دقیقه  9111دقیقه با سرعت  12به مدت 

 سانتريفیوژ شدند.

 11پالسماهای به دست آمده در يخچال در دمای  

درجه سانتیگراد نگهداری شدند تا در زمان مناسب   –

برای تعیین ترکیبات آن به آزمايشگاه انتقال داده 

سفر، پروتئین های خون از قبیل گلوکز، ف شوند.فراسنجه

-کل، اسیدهای چرب غیر استريفه، بتا

ای خون با  اسید و نیتروژن اوره بوتیرات هیدروکسی  
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های آزمايشگاهی راندوکس و پارس  استفاده از کیت

 Clima Plusآزمون و دستگاه اسپکتروفتومتر اتوآنالیزر

Analyzer (RAL, Madrid, Spain)) .اندازه گیری شدند 

 مدل آماری 

راس گاو هلشتاين شیرده در  66پژوهش از  در اين

های کامل تصادفی با دو بلوک )تعداد  قالب طرح بلوک

تکرار در هر  99تیمار )دفعات دوشش( و  1زايش(، 

تیمار استفاده شد. مدل آماری مورد استفاده به شرح زير 

 بود:
yijkl =+Ti + Pj + Bk + Al +(Ti × Pj)+ (Ti × Bk)+(Bk × Pj)+ eijkl            

 

 که اجزای آن عبارت بودند از :

yijklمقدار هر مشاهده = ,میانگین = ,Ti اثر تیمار =

, گیری( های نمونه = اثر دوره )دورهPj, دفعات دوشش()

Bk تعداد زايش()= اثر بلوک ,Al اثر حیوان )عامل =

 × Ti), اثر متقابل تیمار و دوره (Ti × Pj) =,  تصادفی(

Bk)یمار و بلوک= اثر متقابل ت ,(Bk × Pj) اثر متقابل =

های بدست  داده = اشتباه آزمايشی  eijkl,دوره و بلوک

 SASنرم افزار آماری  MIXEDرويه  آمده با استفاده از

( مورد تجزيه و تحلیل قرار 1111، سال 1/3)ويرايش

ها از آزمون توکی استفاده  گرفت و برای مقايسه میانگین

در نظر گرفته شد. در مورد  12/1داری  شد. سطح معنی

دار شدن از  هر صفت اثرات متقابل در صورت عدم معنی

جهت آنالیز ماده  مدل صفت مورد نظر حذف شدند.

خشک مصرفی گروهی عوامل بلوک, حیوان و اثرات 

 متقابل از مدل فوق حذف شد.

 

 نتایج و بحث
 عملکرد تولیدی

میانگین تولید شیر خام در پنج ماه پس از زايش 

( و شش بار دوشش x4رای تیمار چهار بار دوشش )ب

(x6 به ترتیب )کیلوگرم در روز بود  41/94و  12/93

های مربوط به شیر خام  (. تجزيه واريانس داده1)جدول 

داری بر روی تولید شیر  نشان داد که تیمارها اثر معنی

از نظر  شش بار دوششو چهار خام ندارند. گاوهای 

های  م در هیچ کدام از دورهمیانگین تولید شیر خا

 . (1)شکل  داری با هم نداشتند آزمايش تفاوت معنی
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 تغییرات تولید شیر گاوهای هلشتاين اثر دفعات دوشش بر روند -1شکل 

 

(. P<11/1دار بود ) اما اثر تعداد زايش و دوره معنی

در ماه دوم  ترين میزان تولید شیر در هر دو گروه بیش

بود و پس از آن تولید شیر روند کاهشی داشت. تیمارها 

تفاوت نیز درصد چربی(  2/9از نظر شیر تصحیح شده )

  .داری با هم نداشتند معنی

در پژوهش حاضر عدم تأثیر دفعات دوشش بر تولید 

تواند باشد که چهار بار دوشش خود  شیر به اين دلیل می

است لذا در مقايسه با شش تیماری با دفعات دوشش باال 

بار دوشش تولید مشابهی داشته است. افزون بر اين 

توانايی ژنتیکی گاوها برای پاسخ به دفعات  محدوديت

تواند  نیز می (McNamara et al., 2008)دوشش باالتر 

پاسخ گاوها به  دلیل ديگری در محدود کردن توانايی

ساير  و شش بار دوشش در روز باشد. تیمارهای چهار

محدوديت های محتمل که امکان پاسخ بیشتر به سطوح 

باالتر محرک فیزيولوژيک دفعات دوشش را فراهم نکرده 

است می تواند عوامل محیطی و تغذيه ای گله باشد. 

تیمارها از نظر درصد چربی و پروتئین شیر تفاوت 

داری با هم نداشتند اما درصد الکترز شیر گاوهای   معنی
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بار دوشش به  در مقايسه با گاوهای چهاربار دوشش  شش

(. درصد کل مواد >11/1Pتر بود) داری بیش طور معنی

چربی شیر در هر بدون مواد جامد   جامد شیر و درصد

 دو گروه مشابه بود. در پژوهش ون بال و همکاران

( بیان شد عدم کاهش درصد چربی شیر ممکن 1112)

. تعداد اشدبافزايش در تولید شیر  عدملیل د است به

شش بار های بدنی شیر برای تیمارهای چهار و  سلول

هزار در هر  6/114و  3/149به ترتیب برابر  دوشش

دار بود  میلی لیتر شیر بود و اثر تیمار و دوره بر آن معنی

(12/1P<اما اثر تعداد زايش معنی .)  دار نبود. کاهش

های بدنی شیر با افزايش تعداد دفعات  تعداد سلول

های داخل  تر بودن عفونت ش احتماالً به علت کمدوش

 .پستانی در گاوهای با تعداد دفعات دوشش باالتر است

های  ترين عامل موثر بر تعداد سلول زيرا عفونت مهم

به طور کلی  .(Osterman et al., 2005)بدنی شیر است 

افزايش دفعات دوشش باعث تخلیه پستان در فواصل 

های میکروبی در  کاهش آلودگی تر و در نتیجه زمانی کم

پستان و در نتیجه کاهش بار میکروبی شیر موجود در 

نیز ( 1119شود. ناپستین و همکاران ) غده پستان می

گزارش کردند که افزايش تولید شیر در نتیجه افزايش 

سازی   دفعات دوشش به سه بار در روز باعث افزايش پاک

بدنی که عمدتا  و سلولهایمیکروبی  و تخلیه اکثر عوامل

در مقايسه با دو بار دوشش گلبول های سفید می باشند 

های متداول  شود. حتی امروزه يکی از روش در روز می

درمان گاوهای مبتال به ورم پستان افزايش دفعات 

دوشش است. مدت زمان ماندن شیر در غده پستان يکی 

های  از عوامل مهم تعیین کننده میزان تکثیر میکروب

های  در شیر و متعاقب آن افزايش تعداد سلول موجود

 باشد.   بدنی شیر می

 
 گاوها با چهار يا شش بار دوشش طی اوايل دوره شیردهی تولید و ترکیبات شیرمجموع حداقل مربعات  -1جدول   

 صفت

 تیمار
SE

M 

 
P-

value 

 اثر تیمار

 
P-value 

 اثر دوره

 
P-value 

 x   4 x6 اثر بلوک

1111/1 96/1 16/1 41/94 12/93 ولیدی )کیلوگرم در روز(شیرخام ت
< 

1111/1
< 

 2/9شیر تولیدی تصحیح شده بر اساس 

 درصد چربی )کیلوگرم در روز(

63/92 96/94 13/1 93/1 1111/1
< 

16/1 

1111/1 91/1 11/1 61/99 31/94 شیر تصحیح شده بر اساس انرژی )کیلوگرم در روز(
< 

13/1 

 درصد چربی شیر
32/1 11/9 121/

1 

94/1 1111/1
< 

3/1 

 چربی شیر تولیدی )کیلوگرم در روز(
16/1 19/1 193/

1 

24/1 1111/1
< 

13/1 

 درصد پروتئین شیر
21/1 43/1 112/

1 

49/1 1111/1
< 

4/1 

 پروتئین شیر تولیدی )کیلوگرم در روز(
321/1 313/1 119/

1 

111/1 1111/1
< 

1111/1
< 

 درصد الکتوز شیر
b41/4 a46/4 116/

1 

119/1 1111/1
< 

1/1 

 الکتوز شیر تولیدی )کیلوگرم در روز(
44/1 62/1 142/

1 

921/1 1111/1
< 

111/1 

 درصد مواد جامد بدون چربی
11/2 16/2 114/

1 

119/1 1111/1
< 

1/1 

 )کیلوگرم در روز( تولیدی شیر بدون چربی مواد جامد
14/9 14/9 121/

1 

129/1 1111/1
< 

1112/1 

 امددرصد کل مواد ج
11/11 19/11 161/

1 

142/1 1111/1
< 

26/1 

 کل مواد جامد شیر تولیدی )کیلو گرم در روز(
92/4 11/4 114/

1 

914/1 11/1< 1111/1
< 

 ×(119های بدنی ) شمار سلول
a3/

149 

b6/

114 

32/

13 

142/1 12/1 19/1 
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 ای شیر )میلی گرم در دسی لیتر( نیتروژن اوره
11/12 46/12 122/

1 

242/1 1111/1
< 

9/1 

 (.  p<0.05دار بین میانگین تیمارها است ) حروف متفاوت در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنی

 

های ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن بدن  میانگین

نشان داده شده است.  1و امتیاز وضعیت بدنی در جدول 

شش و چهار میانگین ماده خشک مصرفی در تیمارهای 

کیلوگرم در روز  11و  21/11ر به ترتیب براب بار دوشش

نشان داد که دفعات دوشش اثر  اين نتايجبود. 

 (1داری بر روی ماده خشک مصرفی ندارد )جدول معنی

اختالف  عدم(. >11/1Pدار بود ) اما اثر دوره معنی

توان به تولید شیر  دار در ماده خشک مصرفی را می معنی

غییرات مشابه در هر دو گروه مرتبط دانست. میانگین ت

به ترتیب  شش بار دوششو چهار وزن بدن در تیمارهای 

. تجزيه (1شکل کیلوگرم در ماه بود) 91/4و  -1/9برابر 

های مربوط به تغییرات وزن نشان داد که  داده واريانس

 داری بر روی اين صفت دارد. تیمار اثر معنی

 
گاوها با چهار يا شش بار دوشش بدن و امتیاز وضعیت بدنی ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن مجموع حداقل مربعات  - 1جدول  

  طی اوايل دوره شیردهی

 صفت
 تیمار

SEM 
P-value 

 اثر تیمار

P-value 

 اثر دوره
P-value 

 x   4 x6 اثر بلوک

 - >1111/1 94/1 113/1 33/11 21/11 ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(

 >b1/9- a91/4 13/1 11/1 1119/1 1111/1 تغییرات وزن بدن )کیلوگرم در ماه(
 b33/1 a14/9 126/1 11/1 1111/1< 12/1 امتیاز وضعیت بدنی

 (.   p<0.05دار بین میانگین تیمارها است ) حروف متفاوت در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنی

 

روز شیردهی تیمارها از نظر تغییرات  121در طی 

داشتند و به غیر از داری با هم  وزن بدن تفاوت معنی

داری با  ها دو تیمار تفاوت معنی دوره دوم در ساير دوره

(. بعد از ماه دوم تغییرات وزن بدن P<11/1هم داشتند )

دهد  که نشان می تغییر پیدا کرد از حالت منفی به مثبت

گاوها بعد از گذر از پیک تولید در ماه دوم، شروع به 

در نیز یرات وزن افزايش وزن از ماه سوم کردند. تغی

بار دوشش در مقايسه با گاوهای چهار بار  گاوهای شش

 کیلوگرم(.  -1/9در برابر  91/4) تر بود دوشش مثبت
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داری با هم  تفاوت معنینیز  BCSتیمارها از نظر 

و در گاوهای چهار  BCS(. میانگین P<11/1داشتند )

بود )شکل  14/9 و 33/1به ترتیب برابر دوشش شش بار 

نیز در گاوهای چهاربار دوشش در  BCS. تغییرات (1

داری  بار دوشش به طور معنی مقايسه با گاوهای شش

(11/1>Pمنفی ) ( واحد 111/1در برابر  -161/1تر بود .)

طور که بیان شد تیمارها از نظر تولید شیر تفاوت  همان

 چهار بار دوششاما گاوهای  .داری با هم نداشتند معنی

ماه اول  2در طی  شش بار دوششدر مقايسه با گاوهای 

کیلوگرم  4/1دوره شیردهی از نظر عددی در حدود 

تری داشتند که باعث افزايش  تولید شیر بیش

شود که اين  می BCSشديدتر موبیلیزاسیون و کاهش 

 BCSتر و  تواند کاهش وزن بیش امر تا حدودی می

در مقايسه با گاوهای  چهار بار دوششتر گاوهای  پايین

اين نتايج با برخی  کند. هرا توجی شش بار دوشش

 Dehghan-banadaky etگزارشات ديگر همخوانی دارد )

al., 2011  .)   

 فراسنجه های خونی 

های خونی شامل  ظر غلظت فراسنجهتیمارها از ن

-غلظت گلوکز، اسیدهای چرب غیر استريفه، بتا

بوتیرات و کل پروتئین پالسمای خون، تفاوت  هیدروکسی   

(. اما غلظت نیتروژن 9داری با هم نداشتند)جدول   معنی

ش در ــار دوشـــار بـــای چهــاوهــون گــای خ اوره

ل ــار دوشش تمايـــی شش بـــاوهاـــه با گـــمقايس

 (.>1/1Pودن داشت)ــتر ب مـــبه ک

  
گاوها با چهار يا شش بار خون  یپالسماهای  غلظت فراسنجهمجموع حداقل مربعات  - 9جدول 

  دوشش طی اوايل دوره شیردهی

  تیمار صفت
SEM 

 

P-value 

 اثر تیمار

P-value 

 اثر دوره

P-value 

 x    4 x6 اثر بلوک

 14/1 111/1 41/1 29/1 21/23 11/23 گرم در دسی لیتر( )میلیگلوکز 

 992/1 1112/1 43/1 142/1 21/6 26/6 پروتئین کل )گرم در دسی لیتر(

 211/1 114/1 12/1 14/1 44/14 11/14 گرم در دسی لیتر( ای خون)میلینیتروژن اوره

 121/1 136/1 14/1 191/1 44/1 41/1 مول در لیتر( هیدروکسی بوتیرات اسید)میلی -بتا

 132/1 111/1 93/1 191/1 442/1 412/1 مول در لیتر( اسید چرب غیر استريفه )میلی

 

تر بودن گلوکز در دوره دوم در گاوهای چهار بار  کم

صورت  تر به  دلیل تولید شیر بیش تواند به  دوشش می

تر  عددی و خوراک مصرفی مشابه باشد که افت بیش

 وره مويد آن است. و در دوره سوم نیزوزن بدن در اين د

شش بار استريفه خون گاوهای  غلظت اسید چرب غیر

شش ای خون گاوهای  نیتروژن اوره .تر بود بیش دوشش

در مقايسه با گاوهای چهار بار دوشش تمايل  بار دوشش

ساير  ولی .(=12/1Pتر بودن داشت ) به بیش

شش بار در گاوهای چهار يا های پالسمای خون  فراسنجه

 داری با هم نداشتند.   تفاوت معنیدوشیده شده 

 نتیجه گیری کلی  

شش بار  ياهای اين پژوهش، چهار  طبق يافته 

تفاوت روز ابتدای دوره شیردهی  31طی دوشش در روز 

را در میزان تولید شیر گاوهای هلشتاين  داری  معنی

و پس از بازگشت به سه بار دوشش نیز  ايجاد نمی کند

د شیر در هر دو تیمار مشابه بود. طی دوره آزمايشی تولی

که تیمارها از نظر تولید شیر تفاوت  رغم اين علی

داری نداشتند اما از نظر کاهش وزن و وضعیت  معنی

BCS بنحوی که  های محسوسی مشاهده شد تفاوت

چهار بار در مقايسه با گاوهای  شش بار دوششگاوهای 

یرات وزن در وضعیت از نظر وضعیت بدنی و تغی دوشش

های خونی گاوها در  تری بودند. ولی بین فراسنجه مناسب

با به نظر می رسد دو تیمار تفاوت چندانی وجود نداشت. 

اقتصادی، چهار بار دوشش  عملکردی و های توجه جنبه

نسبت به شش بار دوشش در ابتدای دوره شیردهی 

و . البته بايد نسبت به مديريت تغذيه باشدتر  مناسب

 BCSتری کرد تا کاهش وزن  سالمتی حیوان دقت بیش

 را به حداقل رساند. 
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 سپاسگزاری

از معاونت علمی پرديس کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان تشکر 

می شود. از مديريت و پرسنل زحمتکش شرکت 

 دامداری بیجین بدلیل همکاری بی شائبه در اجرای اين

 پژوهش قدردانی می گردد.
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