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 چکیده

مورد بررسی  ماه متوالی 8دوره سوم شیردهی و از ماه سوم زایش به مدت در ی كرد -راس گاو آمیخته هلشتاین 84

با توجه به وجود داده  .بندی شدندتکرار در هر گروه دسته 2كیلوگرم با  055و  555رده وزنی  2در گاوها  .قرار گرفتند

. استفاده شدهای پیوسته دادهآنالیز آماری  برایمدل مختلط از  های تکراری برای هر واحد آزمایشی در ماههای مختلف،

تیمارهای مورد  . نجام گرفتروش آنالیز لجستیک ا باوع اسیدوز با توجه به ماهیت صفت، های مربوط به وقآنالیز داده

و روش سنتی تغذیه دام ، روش تغذیه مجزای علوفه و كنسانتره تغذیه گاوها با جیره كامال مخلوطآزمایش شامل: روش 

و  قرار گرفتمیزان تولید شیر تحت تاثیر روش تغذیه گرفت. ها قرار میوعده در اختیار دام 3وریکه خوراک دربودند بط

(. تاثیر P<55/5های متوازن منجر به افزایش تولید شیر و كاهش درصد چربی و پروتئین آن گردید )استفاده از جیره

مال جیره كااستفاده از نتایج نشان داد كه (. P<50/5بود ) دارروستا، وزن گاو و ماه شیردهی نیز بر تولید شیر معنی

 .(P<55/5)در گاو های شیرده می شودكمتر اسیدوز سبب بروز مخلوط 
 

 ، اسیدوزهای كامال مخلوط، تولید شیرتغذیه، جیره گاو آمیخته، روش: کلیدی هایواژه
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Abstract  
Forty eight crossbred Holstein-Kordi cows in 3rd lactation period and from 3rd months of parturition 

were studied during a four months period. Cows allocated based on body weight in two groups as 

550 and 650 kg with two replicates in each group. The mixed model was used for statistical analysis 

of continuous data. The logistic analysis method was applied for analyzing of data based on the 

occurrence of acidosis. The experimental treatments were: total mixed ration or TMR (T), separate 

feeding of forage and concentrate (P) and traditional feeding method (C).  The experimental diets 

were fed three times daily. The results of study showed that the treatments had a significant effect 

on milk production and the use of a balanced  ration was increased milk production, and decreased 

the fat and protein percentage (P<0.05). The effects of village, body weight and month of lactation 

had a significant effect on milk production (P<0.01). TMR feeding resulted in lower acidosis 

incidence as well (P<0.05).   
 

Keywords: Crossbred cow, Nutritional method, Total mixed ration, Milk yield, Acidosis 
 

 

  مقدمه

صاحبان واحدهای دامداری  ترغیب گاوداران وعلیرغم 

اجرای  و پرتولید اصیل وبه پرورش گاوهای  روستایی

نژاد كشور  مركز اصالحتوسط  گریهای آمیختهبرنامه

انه متاسفدر جهت بهبود كیفی و كمی تولیدات دامی، 

آشنایی این افراد با ای از قبیل عدم مشکالت عدیده

های پرورش دامهای مناسب نیازهای غذایی و روش

پایین این وری بهرهو پربازده و متعاقب آن  سنگین

سایر  میزان تولید شیر وحیوانات، باعث شده تا 

 های روستایی ومحصوالت دامی در عرصه

بالقوه حیوان از پتانسیل  كمتر ،كوچکهای دامداری

حتی ریسک پرورش آن برای  در بسیاری موارد بوده و

افزایش یابد. بنابراین گرایش بیشتری  بضاعتافراد كم 

پرورش گاوهای بومی های كشاورزی یا سایر فعالیتبه 

این قشر به  و در عین حال با ریسک كمتر در كم بازده

در بین نژادهای گاوهای شیری،  .چشم می خورد

به تبع آن و  را دارد یتولیدتوان یشترین هلشتاین ب

نژادهای آمیخته هلشتاین نیز این صفات را به ارث 

 گاوهای شیری. (2554زاده، )قوی حسین خواهند برد

های پرانرژی نیاز دارند تا احتیاجات جیره به پرتولید

فزاینده خود را برای سطوح باالی تولید شیر تامین 

های پرانرژی جیره (.2554)والش و همکاران،  نمایند.

 NDF شوند زیرا دارایسریعا در شکمبه تخمیر می

پائین، نشاسته باال و علوفه ریز خرد شده با كیفیت باال 

شکمبه را  ها خطر اسیدوزباشند. این نوع جیرهمی

منجر به كاهش سود گردد.  توانددهند كه میافزایش می

ای پر در حالیکه تامین نیازمندیهای انرژی در گاوه

بایستی از  ،است اهمیت خاصی برخوردار تولید از

كارآمد  ای احتراز نمود تا از تولید باال واسیدوز شکمبه

 .(2550)بوچمین وهمکاران  شیر اطمینان حاصل نمود

اسیدوز شکمبه یک معضل عمده درصنعت گاوداری 
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( بطوریکه زیان 2550رود )كراوس واوتزل، بشمار می

میلیون  555کای شمالی سالیانه به حاصله تنها در آمری

(. استون 0991)دوناوان  گرددمیلیارد دالر بالغ می 0تا 

دالر كاهش درآمد به ازای هر  855-815( حدود 2558)

گاو در سال را بعلت كاهش تولید شیر پس از بروز 

 اسیدوز محاسبه نمود. 

گری بین نژادهای بومی با نتاج حاصل از آمیخته

اصیل عالوه بر اینکه عملکردی بهتر  د ونژادهای پرتولی

درعین حال به شرایط نامساعد ، های بومی دارنداز دام

)بازی و  ها نیز مقاومتر هستندمحیطی و بیماری

های . یکی از موانع عمده در پرورش دام(2500پناه، علی

عدم آگاهی از نیازهای  ،پربازده اصیل یا آمیخته

 ست چرا كه گاوهایای و مدیریت تغذیه آنهاتغذیه

آمیخته احتیاجات غذایی بیشتری نسبت به گاوهای 

بومی داشته و نگهداری آنها مدیریت تغذیه بهتری را 

 (.2500پناه طلبد )بازی و علیمی

های كامال های متعادل، بصورت جیرهتامین جیره

تواند به بروز حداكثر پتانسیل تولیدی در می 0مخلوط

. (2550)گاچوری و واهم  این حیوانات كمک نماید

دهد تا ای به گاو اجازه میاستفاده از چنین روش تغذیه

حد امکان خوراكی منطبق بر احتیاجاتش دریافت نماید و 

در عین حال با دریافت متناسب علوفه یا فیبر مورد نیاز، 

عملکرد مناسب شکمبه و بدنبال آن سالمت دام نیز 

های انجام (. طبق بررسیNRC 2550تامین گردد )

تواند های كامال مخلوط میاستفاده از جیره ،گرفته

درصد در مقایسه با زمانی كه  5میزان تولید را حدود 

همان مواد خوراكی بصورت جدا از هم تغذیه شوند 

(. متاسفانه اكثر 2555افزایش دهد )المرز و همکاران 

های صحیح تغذیه نظیر روستائیان به اهمیت روش

های كامال مخلوط واقف نبوده و یا رهاستفاده از جی

بدلیل فقدان تجهیزات مرتبط و مشکالت تهیه این نوع 

ین ها بصورت غیرمکانیزه، رغبتی به استفاده از اجیره

                                                           
1 Total Mixed Ration 

دهند. با توجه به اینکه بخش روشها از خود نشان نمی

در شرایط روستایی جمعیت دامی كشور عظیمی از 

توجهی از تولید نگهداری شده و این قشر، بخش قابل 

دار هستند، توسعه صنایع و درآمدزائی در شیر را عهده

چرا كه  شوداین مناطق مانع از مهاجرت روستائیان می

نشان داده شده كه افزایش تولید شیر یکی از 

راهکارهای افزایش درآمد و توسعه صنایع روستایی و 

انجام هدف از این  (. بنابر0945كشاورزی است )بکمن 

تغذیه  های متفاوت مدیریتمقایسه روشحاضر بررسی 

های بومی در گاوداری -گاوهای آمیخته هلشتاین

و تاثیر آن بر میزان تولید و سالمت كوچک روستایی 

  .بوددام 

 

 هامواد و روش

با درجه  )كردی( بومی -راس گاو آمیخته هلشتاین 84

)نسل دوم طرح  هلشتاین درصد 15خلوص ژنتیکی 

دوره سوم شیردهی و از ماه سوم در ، گری(آمیخته

تا  0344)بهمن ماه سال  ماه متوالی 8زایش به مدت 

توابع شهرستان روستا از  8از  (0349اردیبهشت ماه 

از بین . و مورد بررسی قرار گرفتنددیواندره انتخاب 

آباد در روستای یاپل و شریف دوروستاهای مورد نظر 

 0925طح دریا )ارتفاع از س چشمهحوزه دهستان چهل

+ درجه 35تا  -23متر و تغییرات درجه حرارت سالیانه 

كهنه در حوزه و دو روستای آخکند و قلعه سانتیگراد(

متر و  0405)ارتفاع از سطح دریا دهستان قراتوره 

+ درجه 35تا  -25تغییرات درجه حرارت سالیانه 

رافیایی این دو موقعیت جغو شته قرار داسانتیگراد( 

بوده و ه ترتیب در غرب و شرق شهرستان دهستان ب

  .داشتندقرار  از همدیگر یكیلومتر 055در محدوده 

بندی كیلوگرم دسته 055و  555رده وزنی  2در گاوها 

تیمارهای مورد آزمایش شامل روش تغذیه  .شدند

(، روش تغذیه مجزای Tگاوها با جیره كامال مخلوط )

ه دام )بدون ( و روش سنتی تغذیPعلوفه و كنسانتره )

 های مزبور در( بودند كه جیرهCقاعده و قانون خاص( )
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گرفت. با توجه به فصل ها قرار میوعده در اختیار دام 3

ها در آغل نگهداری شده و به مرتع انجام این تحقیق، دام

)با توجه به  گاودار 3روستا  هرشدند. از برده نمی

 شیریراس گاو  02ها( و در مجموع روش تغذیه دام

 یک از هربرای تکرار  2گاو شیرده با  راس 8)هر تیمار 

انتخاب شدند. این  كیلوگرم( 055و  555 وزنی هایگروه

با استفاده از اطالعات ركوردی و ثبت مشخصات گاوها 

انتخاب  در هر روستا راس گاو 855از بین حداقل 

های الزم به گاوداران و اتمام بعد از آموزش .گردید

ركورد گیری و ثبت دهی جیره پیشنهادی، دوره عادت

 . شروع شد 0344نتایج از اول بهمن ماه 

های مورد استفاده توسط دامداران به پیشنهاد جیره

نگارندگان و با استفاده از اقالم خوراكی موجود در 

میانگین منطقه بر اساس احتیاجات گاوهای شیری با 

 00ولید و میانگین ت 055وزن  برایكیلوگرم  04 تولید

درصد چربی  5/3كیلوگرم با   555وزن  برایكیلوگرم 

. گاوها به آب و مکمل (NRC 2550) خام تنظیم شدند

بسته  معدنی و سنگ نمک بطور آزاد دسترسی داشتند.

ها به نوع مواد خوراكی قابل دسترس، برخی جیره

 0برخی فاقد سیالژ بودند )جداول  دارای سیالژ ذرت و

بر  تفاوت دو نوع جیرهبا این كه ( كه با توجه 2و 

اثرات آن از لذا  ،دار نشداز لحاظ آماری معنی عملکرد

 2ركوردگیری از میزان شیر تولیدی  مدل حذف گردید.

با توجه به اینکه درصد  در ماه انجام شد. البتهبار 

چربی و مقدار تولید شیر در دوشش صبح و عصر با 

بدین  (2554)كویست و همکاران  متفاوت استهم 

های شیر از مخلوط دوشش صبح و عصر منظور نمونه

 .و متناسب با میزان تولید در هر وعده گرفته شدند

ها با دستگاه میلکواسکن مدل آنالیز كیفی نمونه

(S50_Denmark در ) آزمایشگاه شیر معاونت بهبود

اعم از  اسیدوزبروز . تعیین گردید تولیدات دامی سنندج

با مشاهده به تشخیص دامپزشک و مزمن یا حاد بنا 

به تفکیک هر تیمار ثبت  بصورت ماهیانهعالئم بالینی 

یی، اشتهابیعالیمی نظیر  اسیدوزگردید. مالک بروز 

برخی در ها، كاهش شدید آب بدن، فرورفتگی چشم

كاهش درد، ای، دندان قروچه، دلموارد لرزش ماهیچه

)گرون د بودناسهال شدید و در مواردی شکمبه حركات 

از عالئم ظاهری دیگر این بیماری،  .(0995و بروس

های وجود مدفوع شل و آبکی و قطعات بزرگ و دانه

در برخی موارد در مدفوع و  هضم نشده قابل تشخیص

ی قرمز رنگ بر روی ناحیه مچ پای دام و وجود هاله

  .(0343)مستغنیبود لنگش 

استفاده  بابرای متغیرهای پیوسته بدست آمده  هایداده

 SAS 9.1 نرم افزار  Mixedرویهو  از مدل آماری زیر

برای مقایسه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.( 2553)

( LSMها از روش میانگین حداقل مربعات )میانگین

 استفاده شد.
+ k + Weightj + Villagei = µ + TreatijklmY

 ijklm+ e im+ (Treat* Time)m + Time lAnimal 

 µبرابر با عملکرد حیوان،  ijklmY فوقآماری ل در مد

 ،ام iاثر تیمار با برابر iTreat ،میانگین جامعه برابر با

jVillage  اثر روستایبرابر باj ام ،kWeight   برابر با

تصادفی اثر  برابربا  lAnimal، ام kشروع  اثر وزن

 ،ام mاثر ماه شیردهی  برابر mTime ،ام lحیوان 

im)(Ttreat* Time  اثر متقابل تیمار در ماه  برابر با

 .اثر باقیمانده یا خطا بود  ijklmeشیردهی و 

های مربوط به وقوع و یا عدم وقوع برای آنالیز داده

اسیدوز، با توجه به ماهیت صفت، از روش آنالیز 

  SAS 9.1نرم افزار   Logisticلجستیک و رویه 

 .( استفاده شد2553)
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 های گاوهای شیردهخوراکی مورد استفاده در جیره وادم -1جدول 

 ماده خشک ماده خوراكی

 )درصد(

پروتئین 

 خام

 )درصد(

انرژی قابل متابولیسم 
 )مگاكالری در كیلوگرم(

انرژی خالص 

 شیردهی 
 )مگاكالری در كیلوگرم(

ADF 
 )درصد(

NDF 
 )درصد(

كلسیم 

 )درصد(

فسفر 

 )درصد(

 28/5 8/0 1/83 35 35/0 00/2 01 95 2یونجه خشک

 22/5 20/5 89 32 0/0 55/2 5/4 30 0سیلوی ذرت

 4/5 05/5 10 52 90/5 50/0 4/3 49 0كاه گندم

علوفه چمنی و 

 2مرتعی

44 00 9/0 05/0 80 05 9/5 25/5 

 05/5 55/5 5/20 9 90/0 32/3 03 45 0بلغور جو

 8/0 03/5 82 05 0/0 01/2 0/01 49 0سبوس گندم

كنسانتره 

  3دامی

95 05 8/2 94/0 08 28 01/5 4/5 

دی كلسیم 

 0فسفات

91 - - - - - 22 09 

 های انجام شده در آزمایشگاه بهبود تولیدات دامی سنندج گزارش شده استو اندازه گیری (NRC ،2550)بر اساس جدول    -0     

 سنندجهای انجام شده در آزمایشگاه بهبود تولیدات دامی بر اساس اندازه گیری  -2    

، %5، تفاله چغندرقند %05پنبه ، كنجاله تخم%05، كنجاله سویا %32، ذرت %25جو تركیبات كنسانتره پلت شده دامی شامل:  -3   

 .%3دی كلسیم فسفات و كربنات كلسیم جمعا  ،، مکمل معدنی، مکمل ویتامینه، نمک%5مالس 

 

 ورد بررسی )درصد( ترکیب جیره های مورد استفاده در دامداری های م  -2جدول 

 2جیره شماره   0جیره شماره  

    اجزای خوراک

 39 كنسانتره دامی 24 كنسانتره دامی

 9 سبوس گندم 23 بلغور جو

 25 یونجه خشک 09 یونجه خشک

 02 علوفه چمنی و مرتعی 05 كاه گندم

 05 كاه گندم 05 ذرت ژسیال

   9 علوفه چمنی و مرتعی

   0 دی كلسیم فسفات

    ركیبات شیمیاییت

                           انرژی خالص شیردهی 

 )مگاكالری/كیلوگرم(

02/0  52/0 

 5/03  1/02 پروتئین خام )%(          

 10/5  10/5 كلسیم )%(

 51/5  58/5 فسفر )%(

NDF )%( 8/34  3/83 
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 و بحثنتایج 

 دهی و صفات مرتبط با تولیدروشهای مختلف خوراک

 شیر

میانگین حداقل مربعات تولید شیر، تولید شیر تصحیح 

چربی، درصد چربی و پروتئین در  درصد 8شده برای 

گزارش شده است. میزان  3های مختلف در جدول ماه

شیر تولیدی تحت تاثیر روش تغذیه بوده و استفاده از 

های متوازن منجر به افزایش تولید گردید جیره

(55/5>P). میت تامین احتیاجات مورد نیاز عالوه بر اه

گاوهای شیری اصیل و آمیخته و تاثیر آن بر میزان 

تولید، روش خوراک دهی نیز بر فاكتورهای تولید تاثیر 

های گذار بود بطوری كه خوراک دادن به روش جیره

 (. 3كامال مخلوط افزایش تولید را به دنبال داشت )جدول 

 

 ، درصد چربی و درصد پروتئین شیر)بر حسب کیلوگرم( عات تولید شیرمیانگین حداقل مرب -3جدول       

 )%(پروتئین شیر  )%(چربی شیر  FCM0 تولید شیر منابع تغییرات

    2تیمارهای آزمایشی 

 T a 34/5±35/09 a 35/5±49/01  c 55/5±53/3 c55/5±03/3 
 P b 34/5±05/01 b 35/5±24/00 b 55/5±15/3 b 55/5±33/3 
 C c 34/5±40/00 c 35/5±98/00 a55/5±00/8 a55/5±04/3 

 (.P<50/5) باشددار در هرستون میهای معنیحروف غیر مشابه التین بیانگر وجود تفاوت * 

 درصد چربی 8تولید شیر تصحیح شده برای    0 

 2   T ،جیره كامال مخلوطP   تغذیه مجزای علوفه و كنسانتره؛C  قاعده و قانون خاص(روش سنتی تغذیه دام )بدون 

  

های ها نشان داده است كه استفاده از جیرهبررسی

درصد  8-1كامال مخلوط میزان تولید شیر را حدود 

دهد ضمن اینکه مورد استفاده قرار گرفتن افزایش می

درصد بهبود یافته و مواد مغذی  8به میزان  خوراک نیز

 بطور موثرتری هضم شده و در نهایت با كاهش اتالف

یابد )قربانی مواد مغذی، میزان سود حاصل افزایش می

وانگنن و همکاران  (.2555المرز و همکاران  و0310

های كامال استفاده از جیره( نشان دادند كه 2559)

مخلوط در گاوهای شیری منجر به افزایش خوراک 

مصرفی، بهبود اكوسیستم شکمبه در جهت هضم بیشتر 

زایش تولید شیر در گاو و بهتر خوراک و در نهایت اف

ها جهت فراهم نمودن علیرغم تمامی تالش .گرددمی

جیره یکنواخت و همگن برای گاوهای شیری، این 

حیوانات تمایل به انتخاب و مصرف اجزای خوش 

 كامال مخلوط دارند های از جیره حتی خوراک

( 2551دورایز و همکاران  و2553)لئوناردی و آرمنتانو 

شود. چنین های نامتعادل میرهكه باعث مصرف جی

رفتارهای مصرف انتخابی معموال توام با مصرف میزان 

بیشتری از كنسانتره از آنچه برای حیوان در نظر گرفته 

شده و كاهش علوفه مصرفی به كمتر از میزان مورد 

(. نتیجه این امر 0990باشد )كرتز و همکاران نظر می

و كاهش  رافزایش تولید بیشتر اسیدهای چرب فرا

ه خواهد بود )كوک و همکاران ظرفیت بافرینگ شکمب

واقع فیبر جیره و بویژه فیبر  در (.2558استون  و 2558

 در جیره گاوهای شیری كه peNDF)موثر فیزیکی )

الزم و شکمبه در سطح مطلوب  PH برای حفظ

همبستگی مثبتی با میزان نشخوار و  ،ضروری است

این  بنابر (.2550اران ترشح بزاق دارد )زیبلی و همک

های كامال مخلوط كه مصرف انتخابی خوراک از جیره

-بل جدا شدن میابخوبی تهیه نشده و توسط حیوان ق

كه علوفه و  ییباشند و یا تغذیه حیوان با جیره ها

تواند توام می از هم تغذیه شوند، جدا كنسانتره بصورت

 گردددر حیوان افزایش وقوع و تشدید اسیدوز  عثبا

 (.2551)پنر و همکاران 
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درصد چربی و پروتئین بین تیمارهای آزمایشی متفاوت 

رفت با كاهش میزان تولید بود وهمانگونه كه انتظار می

شیر در تیمارها، این فاكتورها روند افزایشی نشان 

(. معموال یک رابطه معکوس بین تولید P <55/5) دادند

میزان شیر و درصد چربی وجود دارد و با افزایش 

یابد )قربانی تولید شیر درصد چربی آن كاهش می

چنانچه سطح مصرف خوراک یا شرایط تغذیه  (.0310

ای باشد كه حیوان در وضعیت چالش با اسیدوز به گونه

تواند تغییر نماید چرا كه قرار گیرد پروتئین شیر نیز می

  -اسیدوز شکمبه بازده تولید پروتئین میکروبی وقوع 

پروتئین میکروبی تولید شده به ازای هر   یعنی مقدار

در شکمبه را كاهش می  –واحد كربوهیدرات هضم شده 

 دهد. كاهش در بازده میکروبی، تولید پروتئین میکروبی

دهد وكاهش سنتز پروتئین )گرم در روز( را كاهش می

-میکروبی نیاز به مکمل پروتئینی رادر جیره افزایش می

لید شیر باال باشد و پروتئین بنا براین چنانچه تو دهد.

مورد نیاز از منابع مکمل پروتئین عبوری تامین نگردد 

احتمال كاهش درصد پروتئین شیر دور از انتظار 

 (.2550)بوچمین و همکاران  نخواهد بود

مقادیر تولید شیر در گاوهای مورد بررسی در این 

پژوهش بسیار كمتر از میزان مورد انتظار در گاوهای 

زیرا میانگین تولید  ربازده نظیر هلشتاین بودشیری پ

كیلوگرم در هر  4555شیر در گاوهای هلشتاین ایرانی 

زاده دوره شیردهی برآورد شده است )قوی حسین

های . با توجه به این كه گاوهای منطقه، آمیخته(2554

منطقه حاصل از تالقی نژاد هلشتاین با گاوهای بومی 

این میزان  باشند بنابرتحت عنوان توده گاوكردی می

های تولید پایین در این گاوها قابل توجیه است. بررسی

( حاكی از 2500پناه )انجام گرفته توسط بازی و علی

كیلوگرم در  0855 افزایش میزان تولید گاوهای بومی از

های كیلوگرم در دو رگ 2555یک دوره شیردهی به 

باشد این در حالیست كه گاوهای مورد ینسل اول م

های نسل دوم بوده بررسی در این تحقیق همگی آمیخته

كیلوگرم در یک   8555و میانگین تولید آنها در حدود 

های دوره شیردهی محاسبه گردید. گاو كردی و نسل

آمیخته با شرایط پرورشی سنتی یعنی چرا در مراتع و 

در آغل  ،منطقهتعلیف با مواد خوراكی موجود در 

كردی  -یابند. در گاوهای آمیخته هلشتاین پرورش می

طول دوره شیردهی در مقایسه با گاوهای بومی به 

دهد. همچنین سایر میزان قابل توجهی افزایش نشان می

فاكتورهای تولید نیز افزایش چمشگیری داشته و  

 با این حال زایی نیز بیشتر شده استفاصله گوساله

بر روی  ی مختلفنژادهادر ای ستم تغذیهتغییرات سی

فاكتورهای تولیدمثلی تاثیر زیادی ندارد )والش و 

. باید توجه داشت كه نژاد آمیخته (2554همکاران 

به سایر  نیازمند مدیریت تغذیه بهتر و توجه بیشتر

بنابراین  (.2500پناه شرایط پرورشی است )بازی و علی

نتر بوده و باعث تغذیه با علوفه مرتعی ارزااگرچه 

كاهش قیمت نهایی جیره خوهد شد )بارگو و همکاران 

مصرف علوفه مرتعی به تنهایی میزان ماده ( اما 2553

تمامی و داده كاهش خشک دریافتی توسط حیوان را 

چنانچه با این حال  .كندرا تامین نمی احتیاجات گاوها

عالوه بر علوفه مرتعی موجود در منطقه، سایر اقالم 

اكی مطابق با احتیاجات حیوان و به ویژه به خور

های كامال مخلوط تهیه شده و در اختیار صورت جیره

تولید ، فزایش ماده خشک مصرفیادام قرار گیرد ضمن 

رغبت به پرورش  شکمبه نیز تامین شده و و سالمتباال 

های در مناطق روستایی و دامداریاین گاوهای شیری 

  .یابدكوچک نیز افزایش می

برای صفات مرتبط با تولید شیر در  Fمقادیر آماره 

گزارش شده است. تمامی عوامل مورد مطالعه  8جدول 

دهی شامل اثر روستا، وزن گاو، نحوه خوراک

)تیمارهای آزمایشی( و ماه شیردهی بر مقدار تولید 

دار بودن اثر روستا . معنی(P<50/5) شیر موثر بودند

ایط اقلیمی منطقه و مدیریت تواند به مفهوم تاثیر شرمی

افراد بر تولید شیر باشد. با توجه به اینکه از بین 

آباد و یاپل روستاهای مورد بررسی، روستاهای شریف

)به ترتیب  دار در میزان تولید شیرعلیرغم تفاوت معنی
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، در ((P<50/5) در روز،كیلوگرم  0/08در مقابل  0/00

ر داشتند، فاصله تقریبی یک كیلومتری از هم قرا

به  لذا توان تفاوت موجود را به اثر اقلیم نسبت دادنمی

احتمال زیاد نحوه مدیریت افراد دلیل اصلی این تفاوت 

توان گفت باال بودن سطح آگاهی بوده است. بنابراین می

در شرایط  های ترویجی موثرعمومی و یا آموزش

تواند عملکرد دام را بدون اینکه هزینه روستایی می

افی بر دامدار تحمیل نماید افزایش دهد. تولید شیر اض

. معموال (P<50/5)تر بیشتر بود در گاوهای سنگین وزن

گاوهای با وزن بیشتر بخاطر دارا بودن شکمبه بزرگتر 

توانایی تولید شیر باالتری را  ،و كامل شدن بلوغ جسمی

(. ازآنجاییکه تمامی 2554دارا هستند )والش و همکاران، 

مورد آزمایش شکم سوم بودند بنابراین همگی  گاوهای

به بلوغ جسمی رسیده بودند. البته همانطور كه در بخش 

ها ذكر گردید جیره پیشنهادی برای مواد و روش

كیلوگرم برای تولید شیر باالتری  055گاوهای با وزن 

تنظیم شده بود و لذا چنین تفاوتی چندان هم دور از 

 تواند باشد. انتظار نمی
 

 برای صفات مختلف مرتبط با شیر   Fمقادیر آماره   -4جدول 

 پروتئین درصد   چربیدرصد  1FCM مقدار تولید درجه آزادی راتیمنابع تغی

 ns 49/0 90/2* 81/0 **  30/4** 3 روستااثر

 ns 94/2 42/0* 53/4**  03/02 **  0 وزن گاو

 52/35** 20/31** 09/058**  83/91 ** 2 تیمار

 89/30** 22/08** 54/28**  28/53** 3 شیردهی ماه

 ns 05/0 ns 41/5 *42/2  ns 33/0  0 اثر متقابل ماه شیردهی * تیمار

ns  درصد 0و 5داری درسطح * و ** به ترتیب معنی  ، معنی دارعدم تفاوت 

 درصد چربی 8تولید شیر تصحیح شده برای  0

 

وضیح داده ت 3تاثیر تیمار نیز همانگونه كه در جدول 

های (. با افزایش ماهP<50/5دار بود )شد كامال معنی

شیردهی در طول دوره آزمایش میزان تولید كاهش 

یافت بطوریکه بیشترین میزان تولید در ماه سوم 

ماه  8كمترین میزان تولید  شیردهی )ماه اول آزمایش( و

(. این پدیده نیز منطبق بر منحنی P<50/5) بعد بود

اشد كه بر اساس آن تولید شیر پس از بشیردهی می

یابد )كویست و همکاران مرحله اوج به تدریج كاهش می

2554.)  

 سالمت دام

تاثیر عوامل مختلف بر بروز اسیدوز در گاوهای مورد 

 5گزارش شده است. نتایج جدول  5مطالعه در جدول 

تنها  ،حاكی از این است كه از بین عوامل مورد بررسی

 داری داشتبروز اسیدوز تاثیر معنیروش تغذیه بر 

(55/5>P) در عین حال مقایسه فراوانی بروز اسیدوز .

به هنگام در تیمارهای مورد بررسی نشان داد كه 

های كامال مخلوط بروز اسیدوز در استفاده از جیره

 (.0)نمودار (P<55/5) می یابدگاوهای شیری كاهش 

كنسانتره اوایل مرحله شیردهی بدلیل مصرف  درگاوها 

ولی با افزایش  دارندشکمبه پایین تری  pHبیشتر، 

شیردهی، دوره روزهای شیردهی و گذر از نیمه اول 

دریافتی بواسطه كاهش میزان تولید، مقدار كنسانتره 

ای جیره مواد خشبی و علوفهتوام با آن كاهش و 

بواسطه مصرف  اثرات بافرینگتقویت افزایش یافته و با 

شکمبه افزایش یافته و احتمال  pHی، مواد خشب بیشتر

یابد )دوهمه و همکاران بروز اسیدوز بسیار كاهش می

بر اساس نتایج بدست آمده در بررسی حاضر   (.2554

میزان بروز اسیدوز در گاوهایی كه بصورت سنتی 
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تغذیه می شدند در باالترین حد قرار داشت، تغذیه 

د و تغذیه جداگانه كنسانتره و علوفه در رده بعدی بو

ها )ماه پنجم های كامال مخلوط تنها در برخی زمانجیره

(. 0کلشو ششم( منجر به بروز عالیم اسیدوز گردید )

این پدیده یعنی بروز اسیدوز، برای برخی حیوانات 

ای یعنی چنین پدیدهشد. ای تکرار میبصورت دوره

افتد كه اسیدوز مزمن اغلب در گاوهای شیری اتفاق می

اند یا علوفه جیره آنها سانتره زیادی مصرف كردهكن

های سریع التخمیر زیادی از كربوهیدرات حاوی سهم

افزایش در اسیدهای چرب فرار آن نتیجه  كهبوده است 

شکمبه است )مک لوگلین و  pHو اسید الكتیک و كاهش 

بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط (. 2559همکاران 

(  تکرار اسیدوز مزمن 2554دوهمه و همکاران )

ای در گاوهایی كه كنسانتره بیشتر مصرف شکمبه

كنند یا تولید باالتری دارند و دچار سوء مدیریت می

باشند بیشتر است. معموال بدنبال بروز ای میتغذیه

، تمایل به مصرف غالت كاهش یافته و كاهش اسیدوز

ن ای گردد. بنابركنسانتره مصرفی منجر به افت تولید می

 Cحیوانات تیمار بسیار كمتر  شاید یکی از دالیل تولید

 در این گروه از حیوانات بوده است اسیدوزبروز مکرر 

اسیدوز شکمبه با كاهش دادن قابلیت هضم (. 3)جدول 

فیبر در شکمبه، بازده تبدیل غذایی را نیزكاهش داده و 

دهد. تحقیقات های خوراک مصرفی را افزایش میهزینه

( بر روی 2550فته توسط بیوچمن وهمکاران )انجام گر

دوازدهه نشان داد كه  گاوهای دارای كانوالی شکمبه و

 ای در این گاوها میزان هضم فیبربروز اسیدوز شکمبه

ای ای كاهش میدهد. هضم شکمبهرا بطور قابل مالحظه

NDF گاوهای با میانگین  در %52 ازpH ای شکمبه

 های مکرریی كه دورهدر گاوها  %88به   8/0معادل 

 ،نمودندرا تجربه می pH=  4/5اسیدوز با میانگین 

معادل  ،كاهش یافت. چنین كاهشی در قابلیت هضم فیبر

 روز است. كیلوگرم در 5/2كاهش تولید شیر به میزان 

 ( نشان دادند كه2559بعالوه دی ورایز و همکاران )

های ای با ایجاد تغییر در رفتارهای گاوشکمبه اسیدوز

شیری، باعث كاهش خوراک مصرفی، ایستادن بدون 

و  هشدگاوها  فعالیت و یا افزایش زمان خوابیدن در

یابد. این مدت زمان نشخوار بطور چشمگیری كاهش می

شیردهی را  اوجزمان ای در موارد اهمیت مدیریت تغذیه

سازد به همین دلیل در تیمارهایی كه خاطر نشان می

كاهش چشمگیری در  ،شدت یافت دوزاسیمیزان ابتال به 

 (.0و نمودار  5و  3تولید شیر آنها مشاهده شد )جداول 

مقدار شیر از جمله كاهش  اسیدوزتعدیل اثرات نامطلوب 

تولیدی و چربی آن ممکن است چندین روز طول بکشد 

تواند به نوسانات ایجاد شده در میزان كه این امر می

تعدیل اثرات سوء خوراک مصرفی و چالش حیوان برای 

( در 0349حسین خانی و همکاران مرتبط باشد ) اسیدوز

این حالت حیوانات با توازن منفی انرژی و كاهش تولید 

(. ضمن اینکه 2555مواجه هستند )كروز و اوتزل 

( و نحوه 2558آسایش حیوان در جایگاه )استون 

دهی )جیره های كامال مخلوط در مقابل جیره خوراک

توانند بر  ز از جمله عواملی هستند كه میهای جدا( نی

موثر باشند و ابتال به آن را كاهش دهند  اسیدوزبروز 

 ،(. بنابراین شاید عالوه بر روش تغذیه0310)قربانی 

های مورد آزمایش تاثیر عوامل دیگر نیز بر سالمت دام

  اند.گذار بوده
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 هر ماه فراوانی گاوهای مبتال به اسیدوز به تفکیک -1شکل 

 

 تجزیه و تحلیل لجستیک وقوع اسیدوز - 5جدول 

 DF 2Wald χ 2Pr> χ منابع تغیرات

 ns9339/0 0170/4 3 روستااثر

 0907/0* 1414/1 9 تیمار

 ns1309/0 1172/0 1 وزن گاو

nsدرصد 5داری درسطح : معنی دار نیست  * معنی 

 نتیجه گیری 

دارد كه یکی از نتایج بررسی حاضر حکایت از این امر 

ترین مشکالت روستاییان در پرورش گاوهای عمده

هلشتاین عدم توانایی در تامین احتیاجات  -آمیخته بومی

غذایی و یا عدم آگاهی از نحوه تغذیه صحیح این 

از  ای كه عالوه بر تولید پایینترباشد به گونهحیوانات می

 هایی نظیرپتانسیل مورد انتظار دام، بروز عارضه

نماید نیز مشکالت را برای روستائیان تشدید می سیدوزا

این گرایش برای استفاده از این گاوها با اقبال  و بنابر

این بررسی نشان داد كه در خور مواجه نشده است. 

تامین احتیاجات مورد نیاز از منابع موجود و مدیریت 

های كامال مخلوط مناسب تغذیه و استفاده از جیره

افزایش تولید شیر و حفظ سالمتی گاوها  تواند باعثمی

گردد. نکته قابل تامل دیگر در این تحقیق اثرات مثبت 

های های ترویجی و باال بودن سطح آگاهیآموزش

عمومی و دانش فنی روستاییان است كه  بطور ملموسی 

دهد و موید عملکرد دام را تحت تاثیر قرار میتولید و 

های موثر و موزشاین نکته است كه نبایستی از آ

 كاربردی غافل شد.
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