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  چکیده

 طرح قالب در هلشتاین گاو راس 80 تعداد خونی، هاي فراسنجه و شیر ترکیب و تولید و تعداد زایمان بر خشکی دوره کنش طول  هم بر ارزیابی براي
 تیمـار آزمایشـی دوم شـامل تعـداد     و روزه 28 یـا  56خشـکی یعنـی    اول شامل دو دوره زمانی متفاوت از دوره آزمایشی تیمار. شد استفاده 2×2 فاکتوریل

صفات مورد ارزیابی شامل بررسی عملکرد تولیدمثلی، شیردهی و وضـعیت ایمنـی و    .یا بیشتر بود زایش بار دو در برابر زایمان بار گاوها یعنی یک زایمان
. روزه نداشـت  56 گروه با داري  معنی تفاوت پیکري هاي سلول و شیر ترکیب و مقدار نظر از روزه 28 خشکی دوره طول داراي گاوهاي .ها بود سالمت دام

 امتیـاز  تغییـرات ). =06/0P( داشـت داري  و این مقدار تمایل به معنـی  بود روزه 56 گروه از کمتر روزه 28 گروه در شیردهی بعدي در شیر تولید مقدار اما
 آزمایشـی  يها گروه بین درو روزهاي باز  سرویس اولین روز). >05/0P( بود روزه 56 از گروه کمتر روزه 28 خشکی دوره در زایمان از پس بدنی وضعیت

ستین سـرویس و  خدرصد آبستنی در ن .روزه کمتر بود 58روزه نسبت به  28در گروه  گاوهاي در گرچها ،)P=66/0 و P=37/0(نداشت  داري معنی تفاوت
 دوره بـا  گاوهـاي  سـد ر به نظر مـی . روزه به ترتیب به طور معنی دار و غیر معنی دار بهتر بود 58روزه نسبت به  28در مجموع چهار سرویس در گروه نیز 

بـا دوره   گـروه  بـا  مقایسه در را بهتري تولیدمثلی عملکرد نتیجه در و کردند تحملدر دوره شیردهی بعدي کمتري را  انرژي منفی توازن ،تر کوتاه خشکی
  . نشان دادند خشکی متداول

  
  .گاوشیريدوره شیردهی،  خشکی، دوره انرژي، منفی توازن :هاي کلیدي اژهو

  
     1 مقدمه
 تولید بر مقـدار  اريثرگذا ظلحا از خاصی همیتا وگا خشکی  دوره

ــتولیاوم دـــت. دارد دامتولیدمثل همچنین و پســتان ســالمت و شیر  دـ
 ازايبه تولید شیر از حاصل مددرآ یشافزا باعث پرتولید يشیر يهاوگا
 بـه  اخیـر  هـاي  دهـه  در رـیگد فطر از. ودمیش لسا در وگا رأس هر

 و شـیري  گاوهـاي  در شـیر  تولیـد  افـزایش  به حد زا  بیش توجه دلیل
 ایـن  در فراوانـی  مشکالت تولید، پر هاي دام ژنتیکی انتخاب همچنین
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  . )11(است  شده انرژي منفی توازن ایجاد جمله از ها دام
 کـاهش  ایمنی، سیستم سرکوب باعث تواند می انرژي منفی توازن

 افـزایش . شـود  بیچر بافت از چرب اسیدهاي بسیج و مثل تولید بازده
 و کتـوز  کبـدي،  لیپیـدوز  ماننـد  متابولیکی هاي بیماري به چربی بسیج

 بـا  کـه  شـود  منجـر مـی   زایمـان  از پـیش  خـون  در NEFA افزایش
 اشـتها  کاهش و شیردان جابجایی ماندگی، جفت مانند هایی ناهنجاري

 دوره در غـذایی  جیـره  مـداوم  تغییـرات  رسـد  مـی  نظر به. است همراه
ـ  در مهم عوامل دیگر از یکی شیري گاوهاي خشکی  آمـدن  وجـود ه ب

  ).13 و 11(باشد  شده ذکر اثرات
 است اي جیره تغییر 3 شامل خشکی دوره براي استاندارد توصیه 

 اسـت  زمانی آنها از یکی. دهد می رخ هفته 3 طی اي جیره تغییر 2 که
 پـس  هفته 3 دیگري و شود می 2ماه به پا گاوهاي جایگاه وارد گاو که

 تغییـرات  ایـن . شـود  مـی  آغـاز  شـیردهی  کـه  وقتی یعنی آن است، زا

                                                             
2- Close up 

  لوم دامی ایران پژوهشهاي ع نشریه
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 کـه  اسـت  همـراه  دو هر یا و جایگاه و بندي گروه تغییرات با اي جیره
 خشـک  مـاده  کـاهش  به را با تغییر محیط شکمبه گاوها است ممکن

 کـردن  کوتـاه  با .)10(سازند  مستعد انرژي منفی توازن آغاز و مصرفی
 شـیري  گاوهاي در 1دوره اول خشکی حذف خصوص به خشکی دوره
 در انـرژي  منفـی  و تـوازن  کرد مقابله جیره مکرر تغییر این با توان می

یعنـی  ( کـرد  منتقـل  دوره پیشـین  شیردهی اواخر به شیردهی را اوایل
 ترتیـب  ایـن  بـه  تـا ) دارند قرار انرژي مثبت توازن در گاوها که زمانی
حالت، تولید شـیر در دوره  اگرچه در این  .کمتر شود انرژي منفی توازن

یابـد،   می بعدي به دلیل بازسازي کمتر پستان در زمان خشکی کاهش
 حدي تا قبلی، شیردهی دوره طول در افزایش وسیله به شیر کل تولید

 بـه  روز 50-57 از خشـکی  دوره کاهش دنبال به. )15(شود  می جبران
 کـاهش تـا  درصد  10 شیر، از تولید در تغییرات از طیفی ، روز 34-30

    ).15(است  شده گزارش تولید در افزایش یک درصد
 دوره بـه کـارگیري   بـا  کـه  است داده نشان گذشته هاي پژوهش 

 در و درصـد  1/89 آبسـتنی،  دومـین  در شیر تولید مدت، کوتاه خشکی
 60 خشـکی  دوره نسبت به تولید درصد 1/95 باالتر، و آبستنی سومین

 خشـکی  دوره یـا  خشکی دوره دونب گاوهاي در. )15(است  روزه بوده
 پسـتانی  غدد در 2بازچرخ آپپتوز سلولی، افزایش و تکثیر کاهش کوتاه،

 افـزایش  بعدي شیردهی به را کهنه هاي سلول انتقال و کاهش داده را
. شـود  می بعد دوره در آنها ترشحی فعالیت کاهش به منجر که دهد می
به دلیـل   خشکی دوره طول دستکاري که است این بر عقیده طرفی از

 و سـالمتی  روي مثبتـی  اثـرات  است بهبود توازن منفی انرژي ممکن
 کردن کوتاه. باشد داشته زایمان زمان در شیري گاو تولیدمثلی وضعیت

 اسـت،  ممکـن  اي خشکی، نسبت بـه دسـتکاري جیـره    دوره حذف یا
افزایش آهسته  .)10(باشد  داشته پی در را باالتري مثلی تولید بازدهی
بـراي   بـدن  ذخـایر  شـدن،  مـوبیلیزه  با زایمان از مصرفی پس خوراك
گاوهایی کـه   که رسد می نظر به و شود جبران می شیر تولید از حمایت

 قـرار دارنـد  ) یک مقطع از دوره شیرواري(فیزیولوژیکی  سطح یک در
شیردهی هدف مشخصی دارند، به این  دوره اوایل در بدنی ذخایر براي

 دسـت  از به بیشتري تمایل زایمان، پس از تر چاق گاوهاي صورت که
 زمان در بدنی وضعیت امتیاز. دارند الغر گاوهاي به نسبت چربی دادن

 وضـعیت  امتیـاز  دادن ، بـا از دسـت  "زایمان به بعد زمان از و زایمان"
 ارتبـاط  همچنین. همبستگی باالیی دارد شیردهی دوره اوایل در بدنی
 از. اسـت  شـده  اثبـات  خوبی به یتولیدمثل موفقیت و انرژي توازن بین

 تـوازن  شدت و مدت و گیري جفت زمان در بدنی وضعیت امتیاز طرفی
با این حال . )16، 6(دارد  اثر تولیدمثل روي زایش از پس انرژي منفی

 روزه 40 تـا  30 خشــکی  یـک دوره  کـه  دهد می نشان اخیر تحقیقات
 نظـر  بـه  کافی گاو در پستان ترشحی هاي کـردن سلول حداکثر براي

                                                             
1- Far-off 
2- Turn over 

  ). 1(رسد و حذف کلی دوره خشکی منطقی نیست  می
 مهـم  بسـیار  تولیدمثل موفقیت براي بدنی ذخایر مدیریت بنابرین

 ،"شیردهی اوایل و زایمان آبستنی، دوره اواخر" در انرژي ذخایر. است
 امتیاز درکل،. دهد می قرار ثیرأت تحت را زایش از پس آنستروس طول

ـ  بـا  شـیردهی  دوره اوایـل  از زمـان  رهـ  در پایین بدنی وضعیت  خیرأت
 پاسـخ  ،)LH( کننـده  لـوتینیزه  هورمـون  کـم  پالس تخمدانی، فعالیت

. )17(اسـت   مرتبط فولیکولی توان و ها گونادوتروپین ضعف فولیکولی،
 در بـدنی  وضـعیت  امتیـاز  که کردند گزارش )16( همکاران و راستانی

با ایـن   داري نداشت، نیتفاوت مع تیمارهاي آزمایشی بین زایمان زمان
 بـراي  زایمـان  از پـس  بـدنی  وضـعیت  امتیاز کاهش که حال دریافتند

 روز 28 کـه  گروهی به نسبت داشتند خشکی دوره روز 56 که گروهی
 )15( همکـاران  و پزشـکی  پژوهش در .بود تر کم داشتند خشکی دوره

 از پـیش  تري کم بدنی وضعیت امتیاز خشکی، دوره روز 28 با گاوهایی
 اول روز 150 در بیشـتري  بدنی وضعیت امتیاز و دادند دست از ایمانز

 وضـعیت  امتیاز که کرد تشریح اخیر بررسی. آوردند به دست شیردهی
 در را دوره بعـد  بـاروري  میـزان  زایمـان  زمـان  در کـم  یـا  و زیاد بدنی

 هاي پژوهش و پژوهش این بر تکیه با. دهد می کاهش شیري گاوهاي
 زایمـان  از پـس  واحـد  1 از بـیش  بـدنی  وضعیت امتیاز کاهش پیشین
، 11(دهـد   مـی  کاهش شیري گاوهاي در داري معنی طور به را باروري

15( .  
 گاوهایی بین انسولین غلظت )15( همکاران و پزشکی پژوهش در

 اسـیدهاي  غلظـت  میـزان  امـا . نداشت تفاوتی مختلف خشکی دوره با
 کرده زایمان یکبار ايگاوه بین زایمان از پیش خون غیراستریفه چرب

 کـاهش  روزه 56 دوره خشـکی  با مقایسه در روزه 35 دوره خشکی در
که در دوره پس از زایمان، این مقـدار   درحالی داد، نشان را داري معنی
 مقایسه در روزه 35 دوره خشکی در کرده زایمان بار یک گاوهاي بین

 گاوهـاي  بـین . داد نشان را داري معنی کاهش روزه 56 دوره خشکی با
 هـا  فراسـنجه  این در تفاوتی مختلف تیمارهاي در کرده زایمان چندبار

 چــرب اســیدهاي  غلظــت محقــق پــایین بــودن ایــن. نشــد مشـاهده 
 بیشـتر فلـور   ثبـات  اي، تغذیـه  هاي تنش بودن کمتر به را غیراستریفه

 در کـرده  زایمـان  یکبـار  گاوهـاي  بین در شیر کمتر تولید و میکروبی
 همکـاران  و راسـتانی . داد نسـبت  روزه 56 با مقایسه رد روزه 35 تیمار

 30 بـا  مقایسـه  در روزه 60 خشـکی  دوره بـا  گاوهایی مقایسه با )16(
 و نکردنـد  گـزارش  از زایمان پیش NEFA غلظت در را اختالفی روزه
 مختلف هاي طول با گاوهایی بین در ها فراسنجه این در را اختالفی نیز

   .نکردند مشاهده خشکی دوره
 خشکی دوره کردن کوتاه حاضر، بررسی اثر پژوهش انجام از هدف

 و ایمنـی  تولیـدمثل،  عملکرد کنش بین آنها بر و بر هم زایمان تعداد و
  .هلشتاین بود شیري گاوهاي در شیردهی
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  ها مواد و روش
این تحقیق در شرکت دامـداري تلیسـه نمونـه، واقـع در شـهریار      

بـا یـک   (رأس شـکم دوم  40(ن سالم هلشـتای  گاو رأس 80.انجام شد
 کـه میـانگین  ) با دو زایمان یـا بیشـتر  (رأس شکم سوم  40و ) زایمان
روزه و امتیـاز وضـعیت بـدنی تقریبـا برابـري       305 دوره در شیر تولید

 ها به دو زیر گروه یعنی با طـول  هر گروه از دام .داشتند، انتخاب شدند
گروه هاي آزمایشی بنابراین . تقسیم شدند روزه 28 یا 56 خشکی دوره

رأسی شامل شکم دوم با طول دوره خشـکی   20 گروه چهار عبارت از
روز، شـکم دوم بـا طـول     56روز، شکم سوم با طول دوره خشکی  56

. بـود  )روز 28روز و شکم سوم با طول دوره خشـکی   28دوره خشکی 
 پـیش  دورة دو شیري در گاو هاي نیازمندي اساس بر هاي غذایی جیره

ارائه شده  1ترکیب جیره در جدول شماره . شد تنظیم ایمانز از پس و
از سـطح انـرژي و پـروتئین یکسـانی      گـروه  دو هـر  هـاي  جیره. است

 بـه صـورت گروهـی و در    آزمـایش  طـول  حیوانـات در  .بود برخوردار
 صـبح،  نوبـت  سـه  در دهـی  خوراك. شدند نگهداري بهاربندهاي مجزا

 شـیر  مقـدار  و شده دوشیده نوبت سه در گاوها. شد انجام ظهر و عصر
 ترکیبات براي تعیین. شد ثبت هفته شش مدت به نوبت هر در تولیدي

 صـورت  از مخلوط شیر تولیدي در سه نوبـت اسـتفاده شـد و بـه     شیر
صـورت هفتگـی و     امتیاز وضعیت بدنی، به تعیین. شد ارزیابی هفتگی

 لیتولیـدمث  رکوردهـاي  ).21( اي انجام شد براساس سیستم پنج شماره
از روز زایمـان   اول و چهار تلقیح در آبستنی درصد ،1باز روزهاي شامل

ارزیـابی   شامل گاو ماده سالمتی هاي شاخص و بود 2تا اولین سرویس
 درجـه  گیـري  انـدازه  بـا  متریـت  شیوع .بود آندومتریت و وقوع متریت

 39 از بیشـتر  دماي و شد بررسی روز 10 مدت به زایمان روز از حرارت
 از پـس  10 روز در. شـد  گرفتـه  نظر در تب عنوان به گراد تیسان درجه

 احتمـالی  متریت بررسی براي اي روده راست لمس راه از گاوها زایمان،
 رحـم  پـاکی  تست زایمان از پس 21 روز در. گرفتند قرار ارزیابی مورد

 اسـتفاده  با اندومتریت شیوع و رحم سالمت و شد انجام گاوها تمام در
 اسکور سه در )18(شلدان  اسکوردهی سیستم و اژنو مخاط گرفتن از

دو  شماره اسکور یا اندومتریت مستعد یک، شماره اسکور یا سالم کامال
بـر   .شـد  بررسـی  شـماره سـه بررسـی    اسکور یا اندومتریت به مبتال و

اساس این سیستم اسکوردهی، شکل ظاهري لیزابه رحمی بیانگر ابتال 
بـه عنـوان    3باشد و اسکور شماره  می یا عدم ابتالي دام به اندومتریت

  . ابتالي دام به اندومتریت در نظر گرفته شد
 آن از پس روز 56 تا زایمان از پیش روز 56 از زمان آزمایش مدت

 از پـیش  روز 56( طـرح  بـه  ورود روز در گاوهـا،  خـون  هاي نمونه. بود
 56 و 28، 7 زایـش و روزهـاي   از پـیش  روز 7 و 28 ،)زایمان احتمالی

                                                             
1- Days open 
2-  DFS 

 دمی با سیاهرگ طریق و از صبح وعده خوراك از پیش زایش، از سپ
 شـد و  هپـارین گرفتـه   سـدیم  حـاوي  ونوجکـت  هـاي  لوله از استفاده

 بـا  سـانتریفیوژ  از اسـتفاده  بـا  و گردیـد  منتقل آزمایشگاه به بالفاصله
ــه و) G 1000( دور 3000 ســرعت ــه 20 مــدت ب  آن پالســماي دقیق
 -20 دمـاي  در سـازي  جـدا  از پس حاصله پالسماي. گردید استخراج

 شـرکت  هاي کیت از استفاده با ها نمونه .شد نگهداري سانتیگراد درجه
 هتگاــ سد توسط و مربوطه کیت دستورالعمل اساس بر و آزمون پارس

 تـري  اوره، گلـوکز،  مقـادیر . شـدند  واقـع  سـنجش  مـورد  3راالیزـنآتوا
 -LDL کـالریمتري، و  -آنزیمـی  روش بـه  تـام  کلسـترول  و گلیسرید

بتـا هیدروکسـی    .شـدند  گیـري  دهی انـدازه  رسوب روش به کلسترول
 از اسـتفاده  و اسید چـرب غیـر اسـتریفه بـا     )BHBA(بوتیریک اسید 

 و سنجی  رنگ روش با انگلستان، کشور Randox شرکت هاي کیت
 تکـرار  هـاي  داده .شد گیري اندازه مربوطه کیت دستورالعمل اساس بر

معادلـه  (زیر  آماري مدل با 2×2ح فاکتوریل طر قالب در در زمان، شده
و  MIXED رویه با و 1/9 نسخه SAS افزار آماري نرم با و )1شماره 

شدند و مقایسـه   آنالیز logisticهاي تولیدمثلی با رویه  همچنین داده
 . میانگین تیمارها با روش دانکن انجام شد

  
Yij = μ+Ai+Bi+Ck+Dl+ABij +ADil+ ABDijl+ eijklm        (1) 

 
 میـانگین : μ آزمـایش،  از مشـاهده  هـر  انـدازه : Yij رابطه؛ این در
 اثـر : Ck ،)هفتـه یـا روز  (زمـان   اثـر : Bi دوره خشـکی،  اثر: Aj جامعه،

دوره  بـین  اثرمتقابـل : ABijاثـر تعـداد زایـش،    : Dlحیـوان،   تصادفی
زایـش،   شـکم  و دوره خشـکی  بـین  متقابل اثر: ADilزمان،  و خشکی

ABDijl :و زمـان،  و تعداد زایمـان  دوره خشکی، بین متقابل اثر eijklm :
براي تولید و ترکیب شیر، مقدار  .است آزمایش خطاي یا مانده باقی اثر

هـاي خـونی،    تولید شیر در دوره شـیردهی گذشـته و بـراي فراسـنجه    
در نظـر گرفتـه    عنوان عامل کوواریـت  گیري، به غلظت در اولین نمونه

شد  گرفته نظر در) P>05/0(درصد  5 اريد معنی سطح همچنین. شد
  .داري در نظر گرفته شد عنوان تمایل به معنی به P≤ 05/0>1/0و 

  و بحث نتایج
 بعد و زایمان دوره در بدنی وضعیت امتیاز تغییرات میزان 2 جدول

طور کلـی در گـروه     امتیاز وضعیت بدنی به. دهد می نشان را زایمان از
کمتر کاهش پیدا کرده بود و تفـاوت بـین   تیمار نسبت به گروه شاهد، 

گـروه   در 28روز  از مقـدار  ایـن ). =004/0P( داري بـود  دو گروه معنی
اثر تعداد زایمان بین  .بود شاهد گروه از داري باالتر به طور معنی تیمار،

  .داري نبود تیمارهاي آزمایشی داراي تفاوت معنی
  
  
  

                                                             
لبیوسیستم مدشرکت   -3 A15 



  1395 زمستان 4، شماره 8نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد      680

  
  )درصد حسب بر( آزمایش دوره طی آزمایشی هجیر شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد - 1جدول 

Table 1- Food and chemical composition of experimental diets during the experimental period (percent)  
 زایش انتظار

calve waiting 
  تازه زا
Fresh  

 خوراکی ماده
Ingredient 

 علف خشک یونجه  4  4.75
Alfalfa hay 

 و شدهذرت سیل  21  18/78
Corn silage 

  جو 9 28
Barley 

  ذرت 40 23
Corn 

  کنجاله تخم پنبه 0 3
Cottonseed meal 

 کنجاله سویا 15.5 5.25
Soybean meal 

  کنجاله کلزا 10.5 15
Rapeseed meal 

  تخم پنبه 0 4
Cottonseed 

  گلوتن 5 0
Gluten 

  پودرماهی 1 1
Fishmeal 

  پودرچربی 2 0
Fat powder 

  وس گندمسب 0 6
Wheat bran 

  مکمل شیري 0.6 0
Milk supplement 

  مکمل خشک 0 0.75
Supplement the dry period 

0 0.5 M11 
0.5 0 M22  
  کربنات کلسیم 1.1 2.5

calcium carbonate 
  فول فت سویا 9 0

Full-Fat Soybean 
  نمک 0.5 0

Salt 
  جوش شیرین 1.5 0

bicarbonate of soda 
  الینگالیکو 3 4

Glycoline 
  دي کلسیم فسفات 0.5 0

Di-calcium phosphate 
  اکسیدمنیزیوم 0.3 0

Magnesium oxide 
  مکمل آنیونیک 0 7

Anionic supplement 
  )محاسبه شده(ترکیب شیمیایی 

chemical composition 
  )درصد(ماده خشک  50±3.5 43±2.2

Dry matter (%) 
  )درصد(ام پروتئین خ  20.7±0.15  14.21±0.2

Crude protein (%) 
 1 مکمل معدنی 1
 2معدنی  مکمل 2

1 Dairy Min 1 
2 Dairy Min 2 
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 1 امتیاز وضعیت بدنی گاوهاي گروه تیمار و گروه شاهد در دوره آزمایش پس از زایش) LSM(میانگین حداقل مربعات  - 2جدول 
Table 2- The least square means (LSM) body condition score of cows in the treatment group and the control group in 

the experiment 1  

P- 
Value  SEM  

 دوره خشک  - 28  - 28  - 56  - 56
Dry period 

  یا باالتر 2زایش 
Second calving 

or more  
  1زایش 

first calving  
 یا باالتر 2زایش 

Second calving 
or more  

 1زایش 
first calving  

  )روز(زمان 
Time (day) 

0.81  0.1  3.24  3.17  3.23  3.14  0  
0.25  0.1  3.39  3.43  3.34  3.23  7  
0.48  0.1  3.20  3.16  3.31  3.21  14  
0.08  0.1  3.06  3.04  3.28  3.20  21  
0.006 0.1  2.93b 2.94b 3.24a 3.24a 28  
0.001  0.1  2.87b 2.88b 3.26a 3.21a 35  
0.001 0.1  2.83b 2.8b 3.28a 3.25a 42  
0.001 0.1  2.89b 3 3.30a 3.31 49  
0.007 0.1  3.07 3b 3.31 3.37 a  56 

0.004 0.07 3.05b 3.26a اثر تیمار در کل دوره  
Effect of treatment in total  

0.81  0.1  3.16  3.14 
  اثر شکم زایمان در کل دوره
Effect of calving in total  

  ).>05/0P(باشند  دار می ه داراي اختالف معنیهاي هر ردیف با حروف غیر مشاب میانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

رسد امتیاز وضعیت بدنی پس از زایمان در گروهی کـه   به نظر می
داراي دوره خشکی کوتاهتري بوده است، کاهش کمتري یافته اسـت  

هـا و کـاهش تـوازن     ی بر کاهش بسیج چربی از بافتتواند دلیل که می
 پـژوهش  هـاي  یافتـه  بـا  هماهنگ. منفی انرژي در این حیوانات باشد

 و 28 ،0 خشـکی  هاي دوره بررسی با )16( همکاران و راستانی کنونی،
 پـس  بدن وزن و بدنی وضعیت دادن امتیاز دست از که دادند نشان 56
 دهنـده  نشـان  یافت کـه  فزایشا خشکی روزهاي افزایش با زایمان از

 امتیـاز  دادن دسـت  از .اسـت  خشکی دوره کاهش با انرژي بهتر توازن
 بـه  نزدیـک  روزه، 56 خشـکی  دوره براي زایمان از پس بدنی وضعیت

 بررسـی  در. بـود  روزه 28 خشـک  دوره بـراي  آن از بیشتر واحد 30/0
 درصـد  4 براسـاس  شـیر  تولیـد  و بـدن  وزن )12( همکاران و گولیاس

 بـا  )1( همکاران و امینی  مطالعه در. نداد نشان داري معنی تفاوت ربیچ
 بـین  بـدنی  وضـعیت  امتیاز در داري معنی تفاوت خشکی، دوره کاهش

   .نکردند مشاهده روزه 30 و 45 ،60 خشک هاي دوره
 تولید .نشان داده شده است 3جدول  در شیر ترکیب و تولید نتایج

روزه  28دوره شیرواري نسـبت بـه    روزه در یک 56در گروه  خام شیر
 شده تصحیح شیر تولید بر آزمایشی خشکی دوره کاهش اثر .بیشتر بود

 56 گـروه  در و بـود  داري معنـی  اثر داراي چربی، درصد 5/3 اساس بر
 شـده  تصـحیح  تولیدشـیر  همچنـین  .بـود  زیـادتري  مقدار روزه داراي

ه نسـبت بـه   روز 56در گـروه   چربی بدون جامد مواد و انرژي براساس
 روي بـر  خشکی دوره کردن کوتاه تأثیر. روزه مقدار باالتري داشت 28

 چربـی  روزه مقـدار  28 گـروه  در گرچه نبود، داراي معنی شیر ترکیبات
 بـه  تمایـل  و یافت کاهش توجهی قابل طور به) روز در کیلوگرم( شیر

 نیز چربی بدون جامد مواد درصد کل. )P= 06/0(نشان داد  داري معنی
 بـه  تمایـل  و یافـت  افـزایش  توجهی قابل صورت روزه به 28 گروه رد

 ترکیـب  و تولید روي بر زایمان تعداد. )P= 09/0(داد  نشان داري معنی
   .نداشت داري معنی اثر شیر

 دوره کـاهش  دنبـال  هاي پیشین نشـان دادنـد، بـه    نتایج پژوهش
 شیر، تولید در تغییرات از طیفی ، روز 30-34 به روز 50-57 از خشک

اسـت   شـده  گـزارش  تولید در افزایش درصد 1 تا کاهش درصد 10 از
بـه   بـا  کـه  اسـت  داده نشـان  پـژوهش  8 هاي یافته بندي جمع ).15(

 گاوهاي با دو زایمان، در شیر تولید مدت، کوتاه خشکی دوره کارگیري
 تولیـد،  درصـد  1/95 گاوهاي با سه زایمان یا بیشتر، در و درصد 1/89
 ).15(بوده اسـت   روزه هستند، 60 خشکی داراي دوره گاوهایی که در

 بدون گاوهاي پستانی غدد در سلولی بازچرخ آپپتوز و تکثیر، در کاهش
 شـیردهی  بـه  را کهنـه  هاي سلول انتقال و کاهش داده را خشک دوره

 در آنهـا  ترشـحی  فعالیـت  کـاهش  به منجر که دهد می افزایش بعدي
 طـول  در افـزایش  وسـیله  بـه  یر،ش تولید در کاهش. شود می بعد دوره
  .)15(شود  می جبران حدي تا قبلی شیردهی دوره

 گلـوکز،  هـاي خـونی شـامل    متابولیت گیري اندازه از حاصل نتایج
 فسـفر،  منیـزیم،  کلسـیم،  ،LDL کلسـترول  کلسـترول،  گلیسرید، تري

SGPT، SGOT، BHBA و NEFA اسـت  شـده  آورده 4 جدول در .
 تـأثیر  خـونی  هـاي  فراسـنجه  لظـت غ بـر  خشـکی  دوره کـردن  کوتاه
 داري معنی به تمایل گلوکز کاهش در غلظت گرچه نداشت، داري معنی
بود  روزه 56 گروه از تر روزه پایین 28 گروه در آن مقدار و داشت وجود

)06/0=P(.  
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 1 روزه 56و  28هاي با دوره خشکی  تولید وترکیب شیر تولیدي در گروه) LSM(میانگین  - 3جدول 

Table 3- The least square means (LSM) milk yield and composition in groups of 28 and 56-day dry 
period   

P- Value  SEM 56  28   

 )کیلوگرم در روز(تولید شیر   39.28  44.38  2.83  0.08
Milk production (kg/day) 

0.03  2.56  44.81a  38.87b   2 د چربیدرص 5/3تولید شیر تصحیح شده بر اساس 
Milk production corrected by 3.5 % fat 2 

0.11  2.42  41.34  37.32 
 3 تولیرشیر تصحیح شده بر اساس مواد جامد بدون چربی

Milk production corrected by SNF 3 

 4 تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژي  39.56  44.29  2.52  0.07

Milk production corrected by Energy 4 

 )درصد(چربی شیر   3.52  3.66  0.27  0.62
Fat (percent) 

 )کیلوگرم در روز(چربی شیر   1.33  1.56  0.11  0.06
Fat (kg/day) 

 )درصد(پروتئین شیر   3.26  3.09  0.13  0.23
Protein (percent) 

 )کیلوگرم در روز(پروتئین شیر   1.27  1.35  0.08  0.38
Protein (kg/day) 

 )درصد(کتوز شیر ال  4.72  4.55  0.10  0.13
Lactose (percent) 

 )کیلوگرم در روز(الکتوز شیر   1.88  1.98  0.13  0.49
Lactose milk (kg/day) 

 )درصد(کل مواد جامد بدون چربی   9.15  8.81  0.19  0.09
Solids-non-fat (percent) 

 )کیلوگرم در روز(کل مواد جامد بدون چربی   3.63  3.84 0.23  0.38
Solids-non-fat (kg/day) 

 )درصد(کل مواد جامد شیر   12.64  12.42  0.33  0.52
Total milk solids (percent) 

 )کیلوگرم در روز(کل مواد جامد شیر   4.96  5.43 0.30  0.13
Total milk solids (kg/day) 

 )لیتر	هزار سلول در میلی(هاي سوماتیک  تعداد سلول  375/58  418.46  211.84  0.84
Somatic cell count (thousand cells/ml) 

 5 امتیاز سلول هاي سوماتیک  3.1  3.1  0.05  0.94

Somatic cell score 5  
  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).   
2 FCM= (0.4318 × Kg milk) + (16.23× Kg fat) (19). 
3 SCM=12.3(kg Fat) + 6.56(kg SNF) - 0.0752(kg milk) (19). 
4 ECM = [(0.327 × kg milk) + (12.95 × kg fat) + (7.2 × kg protein)] (14). 
5 Somatic Cell Score: SCS = ((LOG10× (SCC/1000)-20)/LOG10 (2)) +3 (9). 
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 هاي خونی در پالسماي خون گروه تیمار و گروه شاهد در طول دوره آزمایشغلظت فراسنجه) LSM(یانگینم - 4جدول 
Table 4- The least square means (LSM) the concentration of blood metabolites in the 

plasma of the treated group and the control group throughout the experiment  
P- Value SEM  56   28    صفت 

Trait  

 )لیتر گرم بر دسی میلی( گلوکز  68.41  72.24  1.98  0.06
Glucose (mg/dl)  

 )لیتر گرم بر دسی میلی( گلسیریدتري  19.70  17.72  1.92  0.31
Triglyceride (mg/dl)  

 )لیتر گرم بر دسی میلی( کلسترول  163  156.68  9.11  0.49
Cholesterol (mg/dl)  

  )مول بر لیتر( لیپوپروتئین با چگالی پایین  79.33  72.26  6.68  0.31
(mol/L) 1 LDL 

  )لیتر گرم بر دسی میلی( کلسیم  11.15  11.77  2.16  0.77
 Ca (mg/dl) 

  )لیتر گرم بر دسی میلی( ممنیزی  2.50  2.53  0.10  0.73
Mg (mg/dl) 

  )لیتر گرم بر دسی میلی(  فسفر  5.53  5.35  0.16  0.31
P (mg/dl) 

 آمینوترانسفراز آالنین  21.09  20.83  1.56  0.87
SGPT (U/L) 2  

 آمینوترانسفراز آسپارتات  72.62  82.21  5.97  0.12
SGOT (U/L) 3  

 )مول بر لیتر( بتاهیدروکسی بوتیریک اسید  0.60  0.66  0.06  0.39
BHBA4 (mol/L)   

  )مول بر لیتر( اسید چرب غیر استریفه  0.28  0.34  0.04  0.21
NEFA5 (mol/L)  
1 Low density lipoprotein 
2 Alanine Aminotransferase 
3 Aspartate Aminotransferase 
4 Beta hydroxybutyric acid 
5 Non-esterified fatty acid 

 
 پروفیـل  انـد کـه ایجـاد    هاي گذشـته نشـان داده   بررسی پژوهش

ره هـاي بـا دوره خشـکی کمتـر یـا بـدون دو       بهتر در گروه متابولیکی
 خشـک  مـاده  ولـی  کمتـر  شـیر  تولیـد  دلیـل  به است ممکن خشکی 
همچنین نشان داده شـده   ،)16 و 11(باشد  گاوها براي مشابه مصرفی

 درصـد  روزه هسـتند،  60داراي دوره خشـک   کـه  گاوهـایی  است که
 دوره حـذف . )12( کردنـد  مصـرف  خشـک  مـاده  بدن، وزن از کمتري
 بـوتیرات  هیدروکسـی  بتـا  و )17 و NEFA )2سـرمی   غلظت خشکی،

)BHBA (از نظـر عـددي    شـاهد  گـروه  با مقایسه در زایمان از پس را
  . است بوده انرژي مثبت توازن از ناشی احتماال که )2(داد  کاهش

 میـزان  هماهنگ با پژوهش کنونی نشان داده شده است که وقتی
 بـر  خشکی دوره کردن کوتاه نباشد، دار	معنی زایمان از پس شیر تولید

ـ  شـاهد  گـروه  بـا  شـده  مقایسـه  گاوهـاي  در NEFA غلظت  ثیريأت

 شـایان  مصـرفی  خشـک  مـاده  کاهش اگر. )15 و 2(داري ندارد  معنی
 انـرژي  منفـی  تـوازن  اثـر . شود می آغاز انرژي منفی توازن باشد، توجه

چربـی   بافـت  از چـرب  اسـیدهاي  بسیج و )4(ایمنی  سیستم سرکوب
 ماننـد  متابولیـک  هـاي  اريبیم به منجر چربی بسیج افزایش. )3(است 

 زایمـان  از پـیش  خـون  در NEFA افـزایش  و کتـوز  و کبدي لیپیدوز
 و مانـدگی  جفـت  ماننـد  متابولیـک  هـایی  ناهنجـاري  بـا  کـه  شود می

  . )7(است  همراه شیردان جایی جابه
 آزمایشـی  تیمارهـاي  بین در نخست تلقیح چهار در آبستنی درصد

بستنی در تلقیح اول در گروه درصد آ. است شده داده نشان 5 جدول در
. داري بهتـر شـده اسـت    روزه بـه طـور معنـی    56روزه نسبت بـه   28

 از روزه از نظر عـددي بـاالتر   28 گروه در کل آبستنی همچنین درصد
  .روزه بود 56 گروه
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  1 هاي مختلف در طول دوره آزمایش درصد آبستنی در چهار  تلقیح نخست در گروه - 5جدول 
Table 5- Pregnancy rate in the four first insemination in different groups during the experiment 1  

P- Value  SEM  
 تلقیح  28  28  56  56

insemination   یا باالتر 2زایش  
Second calving or more  

 1زایش 
first calving  

  یا باالتر 2زایش 
Second calving or more  

 1زایش 
first calving  

0.049  1.5  20b  15b 35a 55a 1  
0.87  1.5  25  30  15  15  2  
0.64  1.5  25  20  10  0   3  
0.75  1.5  10  10  5  5  4  
 کل  70  65  0.98 0.91

Total  
  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).   
 

 در مـادر  سـالمت  و تولیدمثلی بررسی پارامترهاي از حاصل نتایج
 کردن کوتاه است، شده داده نشان 7و  6 جدول در آزمایشی تیمارهاي

 سـالمت  و تولیدمثلی پارامترهاي برروي داري معنی ثیرأت خشکی دوره
 باالتر 56 روهگ در سرویس در اولین روز تعداد حال این با. نداشت مادر

روز دوره خشکی،  28بود و درصد شیوع متریت در گروه با  28 گروه از

 در سرویس اولین روز بر داري معنی ثیرأت نیز زایمان شکم. تر بود پایین
 از کمتري زایمان اول مقدار گاوهاي در ولی نداشت، آزمایشی گاوهاي
اده نشـده  در جـدول نشـان د  ( .با زایمان دوم و بـاالتر داشـت   گاوهاي

  )است

  
  

 هاي مختلف در طول دوره آزمایش پارامترهاي تولیدمثلی در گروه) LSM(میانگین  - 6جدول 
Table 6- Mean (LSM) reproductive parameters in the different groups during the experiment 

P- Value  SEM 
56 28  

 روز تا اولین سرویس
1DFS 

  یا باالتر 2زایش 
Second calving or more  

 1زایش 
first calving  

  یا باالتر 2زایش 
Second calving or more  

 1زایش 
first calving 

0.37  4.72  70.80  60.25  53.83 62.60  
65.52  60.71  

 Daysروزهاي باز   81.93  105.27  88.30  107.93  10.31  0.66
open  98.11  93.6  
1 Days to first service 

  
  

  هاي مختلف در طول دوره آزمایش پارامترهاي سالمت مادر در گروه) LSM(میانگین  - 7دول ج
Table 7- Mean (LSM) reproductive parameters in the different groups during the experiment 

P- 
Value  SEM  

56  28  
 درصد شیوع متریت
The incidence 
of metritis 

  یا باالتر 2زایش 
Second calving or 

more  

 1زایش 
first calving  

  

  یا باالتر 2زایش 
Second calving or 

more  

 1زایش 
first 

calving  
0.35  0.7  33.33  16.66  16.66  16.66  

34.99  16.66  

0.91  0.9  
 شیوع اندومتریت درصد  16.66  33.33  35.3  33.33

The incidence 
of endometritis  34.31  34.99  

  
نتایج پژوهش کنونی نشان داد که گاوهایی که داراي دوره خشک 

روز بودند توازن منفی انـرژي کمتـري داشـتند و تعـداد روزهـاي       28
درصد آبسـتنی در تلقـیح   . کمتري در توازن منفی انرژي سپري کردند

دهنده این نکته است کـه ایـن    بهبود یافت که نشان 28اول در گروه 
در نتیجه ایـن  . اند توازن منفی انرژي عبور کردهتر از دوره  ها سریع دام
ها داراي عملکرد تولیدمثلی بهتري در مقایسه با گروه دوره خشک  دام
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هاي گذشته نشان دادند که بین تـوازن   در واقع پژوهش. روز بودند 56
و  5(ریزي، رابطه وجـود دارد   انرژي و فاصله زمانی تا نخستین تخمک

تري در توازن منفی انـرژي باشـد    طوالنی، هر چه یک گاو به مدت )8
. ریزي پس از زایش بیشتر خواهد شـد  فاصله از زایش تا اولین تخمک

نشان دادند کـه گاوهـاي داراي دوره خشـکی     )13( گومن و همکاران
همچنــین نســبت گاوهــاي . ریــزي کردنــد تــر، زودتــر تخمــک کوتـاه 

اوهـاي  اي که دوره خشکی کوتاه داشتند، نصف گ ریزي نکرده تخمک
گاوهاي . اي بود که دوره خشکی مرسوم را داشتند ریزي نکرده تخمک

بدون دوره خشکی در مقایسه با گاوهاي داراي دوره خشـکی موسـوم   
درصد آبستنی باالتري در نخستین تلقـیح، تعـداد تلقـیح بـه     ) هفته 8(

  ). 13( تر و روزهاي باز کمتري داشتند ازاي آبستنی پایین
 24در برابـر   32(درصـدي   8، بهبود تقریبـا  )20( واتر و همکاران

هاي  تر با دوره در تعداد تلقیح به ازاي آبستنی در گاوهاي مسن) درصد
تـر را مشـاهده    تر در مقایسـه بـا دوره خشـکی طـوالنی     خشکی کوتاه

روز در پژوهش کنونی موجب  28کردند، کاهش طول دوره خشکی به 

وزهاي باز در مقایسه با دوره کاهش در تعداد تلقیح به ازاي آبستنی و ر
. داري وجـود نداشـت   روز شد با این وجود اخـتالف معنـی   56خشکی 

هـاي بعـدي بیشـتر     شاید علت آن تعداد دام است که باید در آزمـایش 
  شود

 تـوان  مـی  پـژوهش  ایـن  از حاصـل  نتایج به توجه با کلی طور به
گرفت که کاهش طول دوره خشکی با کاهش حجم تولید شـیر   نتیجه

و در نتیجه سبب بهبود افزایش درصد آبستنی در تلقـیح اول، کـاهش   
رسـد   به نظر مـی . شود روزهاي باز و بهبود سالمت گاوهاي تازه زا می

گیـرد زیـرا    این عمل از طریق بهبود توازن منفی انـرژي صـورت مـی   
بخشی از تولید شیر در دوره پـس از زایمـان بـه دوره خشـکی قبلـی      

در . مقطـع دام دچـار کمبـود انـرژي نیسـت      شود که در آن منتقل می
. شـود  نتیجه از فشار مضاعف بر دام در دوره پس از زایمان کاسته مـی 

هـا در یـک دوره شـیردهی     رسد بررسی تولید و عملکرد دام به نظر می
کامل بعدي بتواند به روشن کردن فواید و یا مضرات اقتصـادي کوتـاه   

  .ک کندهاي گاو شیري کم کردن دوره خشکی در گله
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Introduction Dry period is an important factor for milk yield, udder health and also cows' reproduction. 

Persistency of milk production in high producing dairy cows, increased income from milk production per cow in 
305 days. In the other side, in recent decades, much attention to increasing milk production in dairy cows and 
genetic selection of high producing animals, has been caused many problems such as negative energy balance 
and reproductive disorders. Shortening or removing the dry period, may to improve health status and 
reproductive performance of cows. The relationship between energy balance and reproduction is well proven. 
Body condition score (BCS) at mating, and duration and severity of negative energy balance after calving affect 
pregnancy rate. The purpose of this study was to evaluate the effect of shortening the dry period and the number 
of parturition and interaction between them, on health and reproduction and productive performance in Holstein 
dairy cow.  

Materials and Methods 80 Holstein cows were used in a 2 × 2 factorial design from 56 days before to 56 
days after calving. Cows (n=20) were randomly assigned to two groups on the basis of dry period length (56 or 
28 days) and number of calving (two or three times of calving rate). The animals were fed three times a day. 
Dairy cattle rations based on the requirements was adjusted in the period before and after calving. Cows were 
milked three times a day and the amount of milk yield was recorded for six weeks. To determine the composition 
of milk, a mixture of daily milk was used and evaluated weekly. BCS, based on the system of five numbers was 
determined. Reproductive records including open days, pregnancy rate in four inseminations and days to first 
service was determined. The indicators of the uterine health of the cow containing metritis and endometritis 
incidence was assessed. Blood samples of cattle, on the day of entry into the study (56 days before the 
expectable calving), 28 and 7 days before calving and day 7, 28 and 56 after calving were measured. The 
concentrations of glucose, urea, triglycerides, total cholesterol, LDL-cholesterol, beta-hydroxy butyric acid 
(BHBA) and non-esterified fatty acids (NEFA) in the blood were measured. Data were analyzed by SAS 
software.  

Results Milk yield was tended to be lower in group 28 than that in group 56 (P= 0.06). But milk composition 
and somatic cells of cows with 28 days dry period, does not have a significant difference with control group (56 
days dry period). Means BCS after calving in the 28 days group, was lower than those of 56 day group (P<0.05). 
The concentration of NEFA during postpartum in the cows with a dry period of 28 days, was less than the other 
group. The pregnancy rate in first service of cows with 28 days dry period was greater than that of cows with 56 
days dry period. There were not any differences in blood chemical composition, and metritis and endometritis 
between two groups. 

Conclusion BCS in group with shortened dry period, has been decreased with little decay, because of 
reduced fat tissue mobilization. This might be diminished negative energy balance in cows in shortened dry 
period group and subsequently improved reproductive performance. It seems that reduced length of the dry 
period through a decrease of the volume of milk production, probably improved health and pregnancy rate at 
first insemination, and reduced days open and days to first service. It has seen suggested the improvements in 
negative energy balance, in shortened dry period cows caused to a less milk production peak, but this decreased 
amount was compensated somewhat in the period before calving in when animal did not suffer NEB. Thus, 
excessive pressure on cattle in the postpartum period is reduced. Evaluation of the effect of shortening the dry 
period on the performance of cattle during next lactation, can determine economic benefits or disadvantages of it 
in dairy herds. 

Keywords: Dairy cattle, Dry period, Lactation, Negative energy balance. 
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