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 چکيده

ود رااور  ر 740839به منظور بررسی اثر فصل تولید بر احتمال وقوع اختالل متاابولییی ااا چ بربای ،ایر  اد ت ادا  

داياچ  ا،اتند   7400تاا  7493 اي گله اه طی سال 329مت لق به  لشتاين رأس گاو ،یم اول  780899آدمون مت لق به 

.  ا باراد   ا ه ،ادبر  ا ه SASنرم افزار آماري  GLIMMIXرويه به امک لجستیک خطی ت میم يافته استفا ه ،د. مدل 

نوع اساررم تلیایح ،اده  ر ماا ر   ح )بهار  تابستان  پايیز و دمستان(ثابت فصل تولید  ر بهار سط اتاثرمزبور   مدل ر 

حیوان )دينه يا اصیل(  سال دايچ  گامه ،ایر  ی و  ژنوتیپگاو ) اخلی يا خارجی(  سن نخستین دايچ  سطح تولید گله  

ر  رود آدماون و بر اساس نسبت  رصد بربی به  رصد پروتئین براي  ر رااو. نداثر تصا فی پدر حیوان قرار  ا ه ،د

  متغیر وابسته به صورت  وتايی )اد صفر براي عدم وقوع و اد يک براي وقوع اختالل متابولییی  -72/8نیطه آستانه اي 

 اي گنجانده ،ده  ر مدل )به جز ناوع اساررم( بار احتماال ي سادهنتايج نشان  ا   مهاا چ بربی ،یر( ت ريف گر يد. 

براي فصل بهار نسبت به تابساتان  پاايیز و   برآور  نسبت احتماالت ار آماري  ا،تند. وقوع اا چ بربی ،یر  اثر م نی

و   373/7و 883/7باه ترتیاب و دمساتان براي فصل تابستان نسبت به پاايیز   230/7و  048/8  042/8دمستان به ترتیب 

بهار نسبت باه فصال تابساتان و  احتمال وقوع اا چ بربی ،یر  ر فصل بو . 374/7براي فصل پايیز نسبت به دمستان 

احتمال وقاوع ااا چ بربای   رصد بیشتر بو . 0/23 رصد امتر و نسبت به فصل دمستان  8/71و  0/71پايیز به ترتیب 

   رصاد بیشاتر باو . بارآور  نسابت احتمااالت 7/37و  83/8،یر  ر فصل تابستان نسبت به پايیز و دمستان به ترتیاب 

باا توجاه باه  .باو  رصد بیشاتر اد فصال دمساتان  4/37 ر فصل پايیز مزبور ل متابولییی وقوع اختالنشان  ا  احتمال 

 اي يک امر ضروري است.باالتر بو ن احتمال وقوع اا چ بربی ،یر  ر تابستان  توجه بیشتر به مصرف خوراک علوفه

 

 اا چ بربی ،یر   تحلیل لجستیک  فصل تولید کليدي: هايهواژ
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Abstract 

To study the effect of production season on probability of milk fat depression (MFD), a number of 

938,047 test day records belonging to 108,077 first-parity Holstein cows belonging 427 herds and 

calved during 1995-2009 were used. Logistic generalized linear model using GLIMMIX procedure 

of SAS software was fit to the data. In the model, fixed effects of production season in four levels 

(spring, summer, autumn and winter), sperm type (internal and external) used for dam insemination, 

first calving age, herd production level, animal genotype (grade and pure Holstein), calving year, 

stage of lactation as well as random effect of animal’s sire were included. Based upon fat to protein 

ratio for each test day record and with respect to threshold point of -0.12, dependent variable was 

defined as a binary (zero code for lack of MFD and unit code for incidence of MFD) character. The 

results indicated that all factors included in the model (except sperm type) had significant effects on 

probability of MFD. Estimates of odds ratio (OR) for spring season was found to be 0.832, 0.835 

and 1.248 relative to the summer, autumn and winter seasons, respectively, and for the summer 

season were 1.004 and 1.494 relative to the autumn and winter seasons, respectively, and for the 

autumn season was 1.493 relative to the winter season. MFD probability in the spring as compared 

to the summer and autumn seasons were lower by 16.8% and 16.5%, respectively while it was 

greater by 24.8% as compared to the winter season. MFD probability in summer season was greater 

than that of the autumn and winter seasons by 0.04% and 49.9%, respectively. OR estimate 

indicated that MFD probability was greater in the autumn season by 49.3% as compared to the 

winter season. With respect to a higher probability of MFD in summer season, more attention to 

roughage feeding is essential.  
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 مقدمه

 رصد بربای اد تغییارات بسایار    ر بین ترایبات ،یر

باومن و  و 7408 باال برخور ار است )تیموري يانساري

 اااي توسااس ساااده  (. برباای ،اایر2887گريناااري 

گار   و باین فیزيولوژيیی و محیطی تحت تأثیر واقع می

میدار بربی و  يگر اجزاي ،یر  مبستگی بااليی وجاو  

؛ 7777؛  ورياا و  میااران 2887  ار  )بومن و گريناري

سااتون  و 7777؛ گرامار 7774 پالمیوئیست و  میااران

اا چ بربی ،یر يک موضوع مهم اقتصا ي  ر  (.7707

 با،اد ااه مطال اات اخیارمزارع پرور  گاو ،یري می

صاورت  ار بربی ،یر رود آدماون را باه اا چ م نی

 (.  2888تجربی نشان  ا ه است )بیلی و  میاران 

 اي غذايی باا انساانتره بااال و فیبار اام  ر يه جیرهتغذ

-مای،ایمبه  افازايچ اسایديته،یري  منجر به  گاو اي

 و 7777؛ انلی و  میاران 2884)بارگو و  میاران  گر  

( اه اين امر منجر به ااا چ  رصاد بربای 7779 نواک
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اساتااول  و 7707ن و؛ سات2884،یر )بارگو و  میاران 

برخی موار  منجار باه اسایدود  ( و  ر7709و  میاران 

(. 7779نواااک و  2884ماای ،ااو  )بااارگو و  میاااران 

بربی ،ایر  ر اوايال ،ایر  ی باه  لیال ت اا ل  اا چ

ياباد منفی انرژي و  وره آبستنی اوتاه مدت  افزايچ می

. (7777لئوفلر و  میاران  و 2888 ) ي ورايز و ويرامپ

 عناوان ،ااخ  ر ،ایر باه نسبت بربی باه پاروتئین 

نسابت ااه  بطاوري  وض یت انرژي پیشنها  ،ده است

منفای انارژي  را نشاان  ت اا ل  باالي بربی به پروتئین

(. ون نیسااال و 2887   ااد )اسااتوه و  میااارانماای

منفای   نگام ت ا ل( پیچ بینی ار ند اه 2888 میاران )

اسید اي برب اوتاه دنجیر اا چ يافته و میدار   انرژي

باه صاورت بربای ذخیاره مای اي  اي ذخیاره ر بافت

  اا چ نسابت بربای باه پاروتئین  ،و . اد طرف  يگر

گار   منجر به اختالل متابولییی اا چ بربی ،ایر مای

نتیجه عدم ت ا ل انارژي و احتمااالا اسایدود   اه اين امر

باومن و  و 2880با،د )پالدير و  میااران  ر ،یمبه می

یمااري   اد وقاوع ب(. تحیییات نشان می2884گريناري 

 اي متابولییی نظیر اتود  تب ،یر و اا چ بربی ،یر 

برخاور ار  رصاد(  78)امتار اد اد وراثت پذيري پائین 

اااااالوس و  و 7770 سااااتند )ون  وره و  میاااااران 

  د عمده تنوع موجاو   ر ( اه نشان می2888 میاران 

محیطای   اايساادهبادلیل تناوع   بین افرا  يک جم یات

 ر اين گوناه ماوار   اگار بهباو  اثرگذار بر صفت است. 

عملیاار   ام مااور  نظاار اساات  بهبااو  ،اارايس محیطاای 

قارار گیار  )باور ون  ماور  توجاهپرور  حیوان بايد 

 اي محیطای ) ر تحییاق (. بدين لحاظ  وقتی ساده7779

-حاضر ساده فصل تولید( مؤثر بر صفت ،ناسايی مای

توان با اعمال مديريت بهتر پارور   ر ساطح ،وند می

سالمت حیوانات گلاه  یتگاو اري  نسبت به بهبو  وض 

امیدوار باو . اصاوالر رو   ااي عینای ايجاا  پیشارفت 

ژنتییی بر اساس میايسه عملیر  حیواناتی قرار  ار  اه 

(. اد اين 7770 به رو  مشابه پرور  يافته با،ند )سیم

 رو   ر برنامه ارديابی ژنتییای حیواناات الدم اسات ااه

 اي محیطی مؤثر بر صفت انجام ساده ،ناسايی پیشتر

 تجزياه و تحلیال  ،ده با،د تا بتوان با گنجاندن آنها  ر 

ارد  اصالحی حیوانات و میايسه بین  ارقام  پیچ بینی

 آنها بدرستی انجام گر  .  

بر خالف ااثر صفات امی  برخی صفات مهم اقتصاا ي 

ژنیااک  ارنااد امااا تظااا ر فنااوتیری اي پلاایگربااه دمینااه

سته باون صافات ایفای  ارناد. بادين لحااظ باراي گس

ارقام مربوط باه ايان گاروه اد صافات    تجزيه و تحلیل

و الدم است اد آناالیز  با،ندمی اي خطی نامناسب مدل

بندي ،ده استفا ه نمو  )ويگانز و جینگلر  اي گروه ا ه

تحلیل  اي خطی ت میم يافته  الگو ايی براي (. مدل2882

 ااي با،ند. انواع مختلفی اد مدلفات میاين  سته اد ص

خطی ت میم يافته وجو   ار  اه بار حساب ناوع متغیار 

نمايناد.  نگاامی ااه متغیار وابساته اد وابسته  تغییر می

حالت  و تايی برخور ار است و توديع نرماال نادار  اد 

مدل خطی ت میم يافته لجستیک استفا ه می گر   )فانا  

تمال قرار گرفتن  ر يک طبیاه (.  ر مدل مزبور  اح2888

خاص برآور  می گر  .  ر مدل لجستیک  تابع ارتبااطی 

نامیده می ،و . بادين  7وجو   ار  اه تحت عنوان لجیت

احتمال وقوع پیشامدي خاص نظیر وقوع اخاتالل   ترتیب

توان توساس اا چ بربی ،یر  ر گاو اي ،یري را می

لجساتیک  ر نمو . اد مدل   تجزيه و تحلیل مدل لجستیک

وقاوع آبساتنی    تجزيه و تحلیل برخی موار   يگر نظیر

،یل نا نجار منحنی ،یر  ی   وقلودايی و وقاوع ورم 

پستان استفا ه گر يده است )بحري بیناباا  و  میااران 

فر ناا  فاار و  ؛7400بحااري بینابااا  و  میاااران  ؛2878

ماسیوتا و  و7401فر ن  فر و  میاران  ؛2880 میاران 

بررسی اثار فصال   (.  دف اد اين تحییق2881ن  میارا

تولید بار ااا چ بربای ،ایر اد  يادگاه تحلیال آمااري 

 بو .لجستیک 

 

                                                           

1 Logit 
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 هامواد و روش

 هاداده

راااور  رود آدمااون  740839 ر اياان مطال ااه اد ت اادا  

ناادا  ،اایم اول رأس گاااو  780899،اایر مت لااق بااه 

 7493 اي گله اه طی سال 329 لشتاين ايران مت لق به 

سه   دايچ  ا،تند استفا ه ،د. تمامی راور  ا 7400تا 

 .  بو ندنوبت  و،چ  ر رود 


 به تفکيک فصل توليدروز آزمون رکوردهاي بسامدي  نمودار ميله اي توزيع -1شکل



به  رود آدمونراور  اي  فراوانیبا توجه به توديع 

اور  ا مربوط به  رصد ر 4/28  تفییک فصل تولید

 به طور متوسس  ر فصل بهار واه  بو گاو ايی 

اه  ر  بو  رصد راور  ا مربوط به گاو ايی  7/23

 اي تابستان  پايیز و دمستان تولید فصل ر يک اد 

 .(7ند )،یل  ا،ت

 تجزيه و تحليل آماري

توسس نرم افزار ااي باناک اطالعااتی ي خام  ا ا ه

-هسرس محاسب  ايچفااس پرو  ااسل و ااسس وير

)اد قبیال محاسابه سان  رون فايلی مور  نیااد   اي

بندي نوع  اي ،یر  ی  گروهدايچ  گروه بندي گامه

 ر مرحلااه مجموعااه ارقااام انجااام ،ااد.  ر اسااررم( 

بار احتماال وقاوع اخاتالل   7ب دي  اثار فصال تولیاد

 متابولییی اا چ بربی ،یر آنالیز ،د.

ه تحییق( اا چ صفت مور  آنالیز )متغیر وابست

بربی ،یر بو  اه به صورت يک متغیر  وتايی 

                                                           

1 Season of production 

ت ريف ،د. با استفا ه اد راور  اي رود آدمون  رصد 

 ر  ر ماه ،یر  ی  ابتدا نسبت ،یر بربی و پروتئین 

(.  ر sampleFPمحاسبه ،د )  رصد بربی به پروتئین 

  ی مرحله ب د  میانگین نسبت مزبور  ر ال  وره ،یر

(lactationPF براي ) راور  رود  9 ر رأس گاو اه حداقل

سرس انحراف  ر يک اد  .محاسبه گر يد،ت آدمون  ا

 اي محاسبه ،ده براي  ر راور  رود آدمون اد نسبت

استوه و  میاران ) طريق فرمول دير بدست آور ه ،د

2887): 

lactationsampledeviation PFFPFP 


تیسایم بنادي  وتاايی انجاام   deviationFPبر اسااس میادار 

با،اد اخاتالل  12.0deviationFP نحوي اه اگره گر يد  ب

 12.0deviationFPاا چ بربی ،یر و  ر صاورتی ااه 

 .(2887استوه و  میاران ) با،د اختالل مزبور وجو  ندار 

زيولااوژيیی م یاااري اد تغییاارات فی deviationFPحیییاات   ر

باراي   -72/8میادار بطاوري ااه موقت  ر يک گااو اسات. 

مربوط باه متوساس ااا چ  رصاد بربای ،اخ  مزبور  

231000 

232000 

233000 

234000 

235000 

236000 

237000 

238000 

انستتاب بهار زییپا   زمستان 

دیتول مختلف فصول  

مطلق بسامد  
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 رصاد اسات )اساتوه و  3/8 اا،یر به اناداده تیريبا

 (.2887 میاران 

باراي تحلیال لجساتیک  ماور  اساتفا هآمااري مدل 

يک مادل خطای ت مایم يافتاه باا تاابع متغیر وابسته  

. مادل آمااري ماور  اساتفا ه ) ر بو  جیتوارتباط ل

 نما  ماتريس( به صورت دير است:
epy 

Zu)Exp(Xb1

Zu)Exp(Xb
pZuXb

p1

p
eLoglogit(p)







 

احتمااال  pمیاادار واق اای متغیاار پاساا   yاااه  ر آن

برآور  ،ده وقوع اختالل اا چ بربی ،یر )ت ريف 

عادم وقاوع و ياک باراي  ،ده بر حسب صافر باراي

با،اد.  ر مادل مای (وقوع اختالل اا چ بربی ،یر

 X 97020/2عااد  نراار و براباار بااا   Expمزبااور 

بار ار  bماتريس ضرايب مربوط باه اثارات ثابات و

ناوع   فصال تولیاد) اثرات محیطی وار  ،ده  ر مدل

رم تلییح ،ده  ر ما ر گاو  سن نخستین داياچ  اسر

سطح تولید گله  ژنوتیپ حیاوان  ساال داياچ  گاماه 

ماااتريس ضاارايب مربااوط بااه اثاار  Z (،اایر  ی

پاادر تصااا فی باار ار اثاار  u  تصااا فی پاادر حیااوان

 با،د.میمانده بر ار باقی e و حیوان

 GLIMMIX توسس روياه  براد  مدل لجستیک فوق

( انجام ،اد. باراي 2/7)نسخه  SASنرم افزار آماري 

 7 ار آماااري  میااا ير نساابت احتماااالتاثاارات م ناای

(OR ).برآور  گر يد 
 

 نتايج و بحث

به جز اثر نوع نتايج حاصل اد اين تحییق نشان  ا  

 اي گنجانده ،ده  ر مدل ي سادهاسررم   مه

 اد بین   ار بو ند.لجستیک به لحاظ آماري م نی

 اي گنجانده ،ده  ر مدل )به غیر اد ساده ساده

فصل تولید اه  ر ا امه به طور مفصل مور  بحث 

قرار می گیر ( نتايج مربوط به  و ساده سن دايچ 

                                                           

1 Odds ratio 

ارائه ،ده  2و ،یل  7و گامه ،یر  ی به ترتیب  ر جدول 

. میانگین احتمال وقوع اختالل متابولییی اا چ بربی است

ماه  28ماه و اد  28تا  70،یر  ر گاو اي با سن دايچ 

 برآور  ،د. 2088/8و   2997/8ماه به ترتیب  41باالتر تا 

برآور  نسبت احتماالت میايسه سطوح  7با توجه به جدول 

بدست آمد اه بیانگر اين امر  778/8بندي سن دايچ گروه

ست اه گاو ايی اه  ر سنین پايین تر دايچ  ارند  يک ا

 رصد احتمال وقوع اا چ بربی ،یر امتري را نشان می 

تر  بدلیل ام رسد گاو ا  ر سنین پايینبه نظر می .  ند

بو ن تولید  اد فشار متابولییی امتري برخور ار بو ه لذا 

احتمال وقوع اختالل متابولییی اا چ بربی ،یر  ر آن  ا 

 با،د.امتر می
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مقايسه آماري ميانگين احتمال وقوع کاهش چربی شير در رابطه با سن زايش گاوها به همراه برآورد نسبت  -1جدول 

 احتماالت

برآور   میايسه سطوح

 اختالف اثر

ا،تباه 

 م یار

سطح م نی 

  ار

نسبت 

 احتماالت

ت حد پايین نسب

 احتماالت

 حد باالي نسبت

 احتماالت

ماه 28تا  70 ماه باالتر  28اد  

ماه 41تا   

8782/8-  8839/8  8471/8  778/8  707/8  777/8  

 است. ماه اجرا گر يده 41ماه تا  28ماه نسبت به گاو اي با سن دايچ باالي  28تا  70 راين جدول میايسه آماري گاو اي با سن دايچ 

 

برآور  میانگین احتمال وقوع اختالل متابولییی 

 اي مختلف طه با گامهاا چ بربی ،یر  ر راب

 ارائه ،ده است. 2،یر  ی  ر ،یل 
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ميانگين احتمال وقوع کاهش چربی شير در  -2شکل

 هاي مختلف شيردهیگامه

 

بیشترين میانگین احتمال وقوع  2،یل با توجه به 

گامه اختالل متابولییی اا چ بربی ،یر  ر 

( و امترين میانگین احتمال 4772/8)،یر  ی پنجم 

( 7707/8) گامه ،یر  ی اول  رن اختالل  ايوقوع 

علت اينیه وقوع اختالل متابولییی اا چ بربی  .بو 

،یر اد ماه اول تا ماه پنجم  روند ص و ي  ار   

ممین است به سبب اين امر با،د اه  ر اوايل 

،یر  ی )مخصوصاا  ر سه ما ه اول ،یر  ی( 

ا  حیوان  ر ت ا ل منفی انرژي قرار  ار  و تأمین مو

 اي م مول مغذي مور  نیاد حیوان به وسیله جیره

تر است. لذا مديريت تغذيه اين و مت ارف مشیل

گروه اد گاو ا با مشیل مواجه گر يده و تأمین 

نااافی سوبسترا براي سنتز بربی ،یر سبب 

،و . افزايچ احتمال وقوع اا چ بربی ،یر می

يد به اين افزايچ وقوع  ر ماه پنجم به حدااثر میدار  ،ا

 اي اول به  لیل با،د اه اثرات سوء مديريت تغذيه  ر ماه

نمايد و  ر ماه پنجم به بیشینه خو  صورت تجم ی عمل می

رسد. اد ماه پنجم به ب د اه حیوان او  ،یر  ی را می

سرري نمو ه و تولید ،یر رو به اا چ است  و  مچنین 

ابولییی با،د  فشار متتر میمصرف ما ه خشک  م مطلوب

نا،ی اد تولید ،یر اا چ پیدا نمو ه و مطلوب بو ن 

مصرف خوراک  موا  مغذي مور  نیاد براي سنتز بربی 

،و  اه وقوع ،یر را فرا م نمو ه اه  ر مجموع  سبب می

اختالل متابولییی اا چ بربی ،یر اد ماه پنجم به ب د  

 روند رو به اا چ  ا،ته با،د.

مربوط به اين تمامی سطوح ید   ر رابطه با ساده فصل تول

بطور م نی  اري متفاوت اد صفر بو ند  ساده

(8887/8P<.)  محیس بر روي  اثراتبه منظور مشا ده

مثل تغذيه و  وره  اي سادهترایب ،یر  الدم است ساير 

پیچیدگی  سبب،یر  ی را ثابت نگاه  ا،ت؛ ديرا اين عوامل 

-فصل می  ما و اثرمانع اد مشخ  ،دن  و موضوع ،ده

فصل تولید و میانگین مختلف برآور  اثر سطوح  گر ند.

براي احتمال وقوع اختالل متابولییی اا چ بربی ،یر 

بر اساس نتايج  .ارائه گر يده است 2 ر جدول آنها  

حاصله  برآور  اثر فصول بهار  تابستان  پايیز و دمستان 

   -7084/8بر احتمال وقوع اا چ بربی ،یر به ترتیب 

بو . برآور  اي مذاور  ر  -2818/7و  -0883/8   -/0879

 ا میدار مربوط به فصول مییاس لجیت است و  ر بین آن

با،ند. اين تابستان و دمستان به ترتیب بیشینه و امینه می

امر نشان   نده آن است اه اه  ر رابطه با وقوع اا چ 
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 ترين اثرگذاري را  ار .     دمستان امولی فصل   بربی ،یر  فصل تابستان بیشترين اثر

 

 دتوليمختلف ل وبرآورد اثر سطوح و ميانگين احتمال وقوع اختالل متابوليکی کاهش چربی شير براي فص -2جدول 

سطوح 

 ساده

ا،تباه برآور  اثر*

 م یار

سطح م نی 

  ار

 ا،تباه م یار میانگین

 میانگین

حد پايین 

 میانگین

حد باالي 

 میانگین

-7084/8 بهار  8148/8  8887/8  2970/8  8872/8  2173/8  2934/8  

-0879/8 تابستان  8812/8  8887/8  4879/8  8874/8  4898/8  4724/8  

-0883/8 پايیز  8812/8  8887/8  4807/8  8874/8  4814/8  4778/8  

-2818/7 دمستان  8818/8  8887/8  2484/8  8877/8  2207/8  2421/8  

 ،وند.و به لحاظ میدار و اثر گذاري بر وقوع اا چ بربی ،یر  نسبت به يیديگر سنجیده می ندبا،برآور  اي مذاور  ر مییاس لوجیت می *


بیشترين میانگین احتمال وقوع  2با توجه به جدول 

اختالل متابولییی اا چ بربی ،یر  ر فصل تابستان 

اين اختالل  ( و امترين میانگین احتمال وقوع 4879/8)

  .بو ( 2484/8 ر فصل دمستان )

 

ميانگين احتمال وقوع کاهش چربی شير در رابطه با فصل توليد گاوها به همراه  برآورد نسبت  *مقايسه آماري -3جدول 

 احتماالت

برآور   میايسه سطوح

 اختالف اثر

سطح م نی  ا،تباه م یار

  ار

نسبت 

 احتماالت

حد پايین 

نسبت 

 احتماالت

حد باالي 

نسبت 

 احتماالت

 034/8 022/8 042/8 8887/8 8813/8 -7041/8 تابستان بهار

 031/8 028/8 048/8 /8887 8813/8 -7977/8 پايیز بهار

 213/7 247/7 230/7 8887/8 8819/8 2272/8 دمستان بهار

 871/7 777/8 883/7 7404/8 8814/8 8841/8 پايیز تابستان

 877/7 308/7 377/7 8887/8 8811/8 3830/8 دمستان تابستان

 874/7 393/7 374/7 8887/8 8811/8 3877/8 اندمست پايیز

 *  ر  ر ر يف  میايسه آماري سطح سمت راست نسبت به سطح سمت بپ  اجرا گر يده است.

 

باارآور  نساابت احتماااالت میايسااه سااطوح  فصااول 

آور ه ،اده اسات. نتاايج  4مختلف تولید  ر جادول 

نشان  ا  احتمال وقوع اا چ بربی ،ایر  ر فصال 

 0/71به فصل تابستان و پايیز به ترتیاب بهار نسبت 

 0/23 رصد امتر و نسبت به فصل دمستان  8/71و 

حااای اد آن اسات  نتايج مچنین  رصد بیشتر بو . 

احتمال وقوع اا چ بربای ،ایر  ر فصال تابساتان 

 7/37و  83/8نسبت به پاايیز و دمساتان باه ترتیاب 

. برآور  نسابت احتمااالت میايساه   رصد بیشتر بو

پايیز و دمستان نیاز نشاان  ا  احتماال وقاوع  فصل

 رصاد بیشاتر اد  4/37اين اختالل متابولییی  ر فصل پايیز 

 .بو فصل دمستان 

بسیاري اه طی بندين ساال بار روي  ازاران  اي آدمايچ

ت گرفتاه  رمختلاف منااطق م تدلاه صاو نمونه اد ،یر اي

مشخ  نمو ه است اه بربی و موا  جامد  ر طاول ساال 

ر اامالا واضاحی تغییار مای ياباد. بادين صاورت ااه به طو

باه  ااي ار يبهشات تاا تیار پروتئین  ر ماه غلظت  بربی و

 اي مهر تا  ي به حادااثر میادار خاو  مای حداقل و  ر ماه

رسد. تغییرات میزان بربی و پروتئین باه طاور متوساس  ر 
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 رصد گزار  ،اده اسات )مرتیاوي و  3/8حدو  

 (.7493 میارن 

غذايی  بر ترایب بربی ،یر  احتماالا منشاءاثر فصل 

( ترایب ،یر و اساید اي بارب 7778 ار . باربانو )

گیاه اه  ر مناطق مختلفای اد  88،یر گاو ايی اه اد 

 ااي ايالت متحده توديع ،ده بو ناد را  ر تماام مااه

گرم سال مور  مطال ه قرار  ا . نتاايج  روناد نسابتاا 

ب اوتااه دنجیار و رو به اا شی براي اسید اي بر

نیز روند رو به بااليی را براي اساید اي بارب بلناد 

 اااي گاارم نشااان  ا . برخاای دنجیاار  ر طااول ماااه

  د میدار اسید اي بارب اوتااه مطال ات نشان می

دنجیر  ر ،یر به طور م نای  اري باا تغییار فصال 

انااد اااه بیشااترين میاادار  ر تابسااتان و تغییاار ماای

با،د )لیناد ان مشهو  می امترين میدار آن  ر دمست

و الک و  2884ماااااارک مانساااااون و  میااااااران 

 (.2884گرانسوتري 

 سااببتوانااد مااینیااز نساابت رو،اانايی بااه تاااريیی 

تغییراتی  ر میدار و ترایاب ،ایر ،او  )ااسااتی و 

نسبت بااالي رو،انايی باه تااريیی  (.7770 میاران 

ايان امار منجر به اا چ میا ير بربی ،ده اه ،ايد 

اه غلظت آن  ر  ر،ح ديا  پروالاتین با،دت به سبب

 7707تابستان نسبت به دمستان باالتر اسات )تاوار 

تغییرات مشابه  ر میادار  (.2883 و  میاران و سوي

بربی ،یر گوسفند نیز مشا ده ،ده است به طوري 

ااه  رصااد بربای ،اایر اد ژوئان تااا فورياه )فصاال 

 دمستان( افزايچ يافته و سرس ب د اد آن باه تادريج

 (.2888)منديا و  میاران  يافته استاا چ 

نوسانات فصلی  اثر خاو  را تاا اناداده اي اد طرياق 

نمايد. اد آن جايی ااه  مااي  رجه حرارت اعمال می

باالي محیس  تمايل حیوان را نسبت باه غاذا اام مای 

اند  لذا سبب اا چ تولید ،یر و اا چ میدار بربی 

و  7777ر ن ؛ سی7773)الیک و الیک ،یر می گر   

 (.  2888يتیسمن 

فصاالی  ر ،اایر تولیاادي  برباای و پااروتئین  ر  الگو اااي

 اي ماديريتی مختلفای مای بسیاري اد اشور ا تحت ،یوه

با،د.  ر نیمیره ،مالی  امترين  رصاد پاروتئین و بربای 

 ر ماه  اي ژوئن تا آگوست )فصل تابستان( و بایچ تارين 

یز و دمساتان( مای  اي ااتبر تا  ساامبر )پااي رصد  ر ماه

(. با توجه به اين اه تنچ 7770با،د )سارگیانت و  میاران 

تواند سبب ااا چ مصارف خاوراک ،اده و  ر گرمايی می

يابد؛ باه  ماین علات  نتیجه تولید و ترایبات ،یر اا چ می

طی رود ااي فصال تابساتان  باياد باه را بر  اايی باراي 

بیال ايجاا  اا چ اثر گرماي ديا  روي گاو اي ،یري )اد ق

بان  افزايچ تهويه  تغییر دمان تغذيه خوراک  باه ب اد سايه

 ااي اد ظهر و ماديريت مناساب عناصار م ادنی باا نسابت

تارين مناابع ايجاا  غذايی مناسب اه به عنوان يیای اد مهام

با،اد( توجاه اار . اماا تغییر  ر میدار و ترایاب ،ایر مای

-و تفااوت اي آب و  وايی  اقلیمی  تغییرات فصلی وض یت

اناد )ادرناک و اي نیز نیاچ مهمای را باادي مای اي منطیه

 (.  2880سیلیاک اينسی 

 

 نتيجه گيري

نتايج حاصل اد اين تحییق نشان  ا  وقوع اختالل متابولییی 

اااا چ برباای ،اایر  ر تابسااتان نساابت بااه ساااير فصااول 

بیشترين و  ر فصل دمستان امترين میدار بو . به نظر مای 

زايچ وقوع  ر تابساتان  ماديريت مشایلتر رسد  لیل اين اف

تغذيااه گاو اااي ،اایري  ر اياان فصاال با،ااد. احتماااالا  ر 

تابستان با افزايچ  رجه حرارت  مصرف خاوراک اد جملاه 

نماياد و اد آن جاا ااه اي جیره اا چ پیادا مایبخچ علوفه

 رصد بربی ،یر  مبستگی بااليی باا فیبار جیاره  ار  لاذا 

وقوع اختالل متاابولییی  ر فصال گر   اين مسئله سبب می

تابستان بیشاتر با،اد. باا توجاه باه بهیناه باو ن مصارف 

خوراک  ر فصل دمستان  وقوع اخاتالل متاابولییی ااا چ 

بربی ،یر  ر اين فصل امترين میدار بو . فزون بر آن  باا 

توجه به تغییرات فصلی اا چ بربی ،یر   ر ماوار ي ااه 

ابی ژنتییی گاو ا استفا ه  اي رود آدمون براي اردياد مدل

توان وض یت حیوان را اد نظر وجاو  ياا عادم ،و   میمی
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وجو  اختالل متابولییی مزبور  به عنوان ياک سااده 

 با اثر ثابت  ر مدل رود آدمون قرار  ا .   

 

 سپاسگزاري

 اي مور  استفا ه  ر اين تحییق اد مراز اصالح ندا   ا ه

وابسته به ودارت جها   ام و تحیییات تولیدات  امی )

اشاوردي( اخذ گر يده است اه بدين وسیله اد دحمات 

 گر  .مراز مزبور  تشیر و قدر انی میمحترم مسؤولین 

 

 مورد استفاده منابع

 باه منجار تلیایح ت ادا  بار داياچ فصال تانچ اثر لجستیک تحلیل. 7400  م با،تنی و م پور طهمورث  ه فر فر ن   ف بینا  بحري

 انشاگاه  .بیرجناد  انشاگاه اشااوردي  علوم  ر محیطی  اي تنچ ملی  مايچ اولین میاالت مجموعه.  لشتاين ندا  گاو آبستنی

 .7400بهمن ماه  0-7بیرجند  

 .110ص . تولید ،یر و فرآوري آن. انتشارات آواي مسیح.7408  تیموري يانسري الف

  ااي مایچ  وقلاودايی صفت فنوتیری روند برآور   ر لجستیک تاب یت مدل اد استفا ه. 7401  ح پور ن یمی و م مالئی  ر هف فر ن 

 .47-43 صفحه 4 ،ماره. ايران ژنتیک انجمن نوين  ژنتیک پدو شی – علمی مجله. مشهد آبا  عباس ايستگاه بلوبی ندا 

 ص رات  انشاگاه فر وسای مشاهد.دي ،یر و فرآور ه  اي لبنی. انتشا. تینولو7493  ح و جوينده م ع  قدس روحانی س مرتیوي
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