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  )۱۳/۱۲/۸۷:  تاريخ تصويب‐۳۰/۴/۸۷: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  

او زايش  راس گ٣٨(ش ي راس گاو شيري هلشتاين آبستن نزديك به زايش بر اساس تعداد زا٦٨

 يها رهيدرات در جي شدند تا اثر دو منبع کربوهيبندبلوک)  راس گاو چند بار زايش كرده٣٠اول و 

دانه (ع در شکمبه يه سري منبع كربوهيدرات با تجزحاوي ١ره يج.  مطالعه شودبر آنها  شيش از زايپ

اب يدانه ذرت آس(ه  منبع كربوهيدرات با تجزيه کند در شکمبحاوي ٢ره يو ج) شدهزده گندم غلتك 

ش ي روز مانده به زا١/٢٣±٩ دو بار در روز و از ،ها به صورت کامال مخلوط شده رهيج. بودند) شده

. ه شدنديره يكسان تغذيک جيا بش ي روز پس از زا٢٨همه گاوها تا . قرار گرفتند گاوها اريدر اخت

ماده خشک با  گندم يره حاويه شده با جيش اول تغذي زاينشان داد که گاوهابه دست آمده ج ينتا

). >٠٥/٠p(ش داشتند يش از زاي در پي کمتري و توازن انرژي مصرفيردهي خالص شي، انرژيمصرف

 يره حاويه شده با جيش کرده تغذي چند بار زايگاوها. دار نبوديها معن ش تفاوتياما پس از زا

 يت بدني نمره وضع وي، توازن انرژي مصرفيردهي خالص شي، انرژيگندم، ماده خشک مصرف

ره يش کرده که جي چند بار زايگاوها.  ذرت نداشتنديره حاويه شده با جي تغذي با گاوهايمتفاوت

 يونات کمتري باالتر و نسبت استات به پروپيا ونات شکمبهيافت کرده بودند، پروپي گندم را دريحاو

 اي  شكمبهد چرب فرارين گاوها کل اسين ايچن هم). >p ٠٥/٠(ش داشتند يش و پس از زايدر پ

ش يش اول در پي زاير در شکمبه گاوهاي تخميها فراسنجه). >p ٠٥/٠(ش داشتند ي پس از زايباالتر

ش ي چند بار زاير گاوهايب شيد و ترکيتول. داري نداشت ها تفاوت معني ش بين جيرهيو پس از زا

ي گندم  رف جيره حاوي دانهمص. ها قرار نگرفت ر تحت تاثير جيرهي شيا تروژن اورهيکرده به جز ن

ن شير و كاهش يشده توسط گاوهاي زايش اول سبب افزايش مقدار و درصد پروتئزده غلتك 

ر و ساير يد شيكه بر تول  در حالي. شد) >p ٠٥/٠ (بدني شير يها ر و تعداد سلولي شيا تروژن اورهين

توان بيان نمود كه  به دست آمده ميهاي  بنابراين با توجه به يافته. نداشتدار  معنير اثر يبات شيترک

تواند سبب بهبود در  ن ميي هلشتايش گاوهايش از زاي پيره هايشده در  جزده  گندم غلتك دانه

  .گاوهاي شيرده پس از زايش گرددعملكرد 

  

  .ردهي شيهاشير، گاوو تركيب ، دانه گندم، دوره انتقال، توليد دانه ذرت :يديواژه هاي کل

   

 E-mail: rezvayazdi@ut.ac.ir  ۰۹۱۲‐۵۳۹۱۲۵۳: تلفن  كامران رضايزدي:  نويسنده مسئول*



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ دوره ايران، علوم داميمجله   ۶۸

  مقدمه
گاوهاي شيري از آبستني به شيردهي با انتقال 

 تغييرات شديد متابوليکي، هورموني و ايمني همراه است
)Overton & Waldron, 2004( . در اين دوره نياز به مواد

مغذي افزايش يافته و از طرف ديگر گاوها به ويژه در 
هفته آخر آبستني، با کاهش شديد خوراک مصرفي 

ند افزايش خوراک و نرخ ک)  درصد٤٠ تا ٢٠حدود (
 ,.Drackley et al)مصرفي پس از زايش مواجه هستند

2001; Hayirili & Grummer, 2004) . در نتيجه ذخاير
 در توازن منفي انرژي قرار حيوانانرژي بدن آزاد شده و 

براي تامين گلوکز مورد نياز و حفظ کلسيم . مي گيرد
 و هاي  فيزيولوژيكي خون و ايمني، گاو متکي به سازش

 اگر قادر به کنترل توازن فيريولوژيكي  ومتابوليکي است
نباشد، ناهنجاري هاي متابوليکي و بيماري هاي عفوني 
حيوان را تهديد كرده و منجر به کاهش توليد شير، 
تداوم شيردهي، توليد شير ساالنه، کاهش عملکرد 
توليدمثلي و افزايش هزينه هاي درماني و زيان اقتصادي 

  ).Drackley, 1999(مي شوند 
 يپر انرژهاي  مصرف جيره ي براييها تالشتاكنون 

پس ي  دورهبه آن انتقال اثرات مثبت و ش يش از زايدر پ
ت يبا موفقها  اما اين تالش. انجام شده استش ياز زا

از ها متفاوت بوده و گاوپاسخ زيرا . همراه نبوده است
 .Dirksen et al .ستيي مناسبي برخوردار نريپذ تکرار

 رشد و توسعه کامل ي گزارش کردند که برا(1985)
 هفته زمان الزم است تا ٦ تا ٤ حداقل شکمبه يپرزها
ش رشد ي بتوانند منجر به افزاي اواخر آبستنيره هايج

 چرب فرار و يدهايش جذب اسي افزا، شکمبهيپرزها
طوالني اما .  شونديردهيل دوره شيمصرف خوراک در اوا

 پر يها رهيجبا  يخوراک دهش از سه هفته يبشدن 
- يناهنجارافزايش  گاوها و  شدنتر  به چاقي منتهيانرژ
. (Mashek & Beede, 2001) شده است يکي متابوليها

ش از ي غالت در پتغذيهانجام شده با هاي  پژوهشدر 
 ي شکمبه نسبت به سازگاري رشد پرزها،شيزا
ه ب اما .بيشتر مورد توجه بوده است شکمبه يها کروبيم

ش در جهت يش از زاي پيها رهيجنظر مي رسد که 
ش مهمتر ي پس از زايها رهيها به ج کروبي ميسازگار
مقدار نشاسته قابل ). Shirley & Park, 2003( هستند

 ،ماده خشک مصرف ر در شکمبه بر حسب مقداريتخم
 متفاوت است ي کنسانتره مصرف مقدارمنبع و

)Huntington, 1997 (انجام شده هاي  شيو در اکثر آزما
ذرت به عنوان منبع دانه ش از يش از زايدر پ
 ،ر در شکمبه استفاده شده استيدرات قابل تخميکربوه

ن ييوان پاي حيکه ماده خشک مصرفهايي  زمان درلذا 
ع ي در شکمبه سريعبور مواد هضم بوده و نرخ هضم و

منابع و احتمال دارد كه  (Shirley & Park, 2003) باشد
 يه در شکمبه با عبور به قسمتهاي کند تجزياتدريکربوه

هاي  محيط شكمبه را با جيرهاند  پس از شکمبه نتوانسته
. (Huntington, 1997) پس از زايش سازگار كنند

 استفاده از يطين شراي رسد در چنين به نظر ميبنابرا
 کاهش ي برااي با تخمير باال در شکمبه منابع نشاسته

 و يکي متابوليها يش ناهنجار و کاهي انرژي منفتوازن
ي   دانه.دند باشيش مفي زاپس از ي عفونيها يماريب

 نرخ ال با با نشاستهداراي گندم يكي از منابع مهم 
. )Huntington, 1997(ي زياد در شكمبه است  تجزيه

تر از غالت ديگر  نرخ تجزيه نشاسته در دانه گندم سريع
ي گندم  مقدار نشاسته در دانه). NRC, 2001(است 

 ٤٠ي آن در شكمبه   و نرخ تجزيه درصد٧٧ غلطك شده
مقدار اما . باشد  درصد مي٣/٨٨  در کلدرصد در ساعت و

 درصد بوده ٧٢حدود  آسياب شده  نشاسته در دانه ذرت
 درصد در ساعت و مقدار تجزيه آن ١٥و نرخ تجزيه آن 

 ;Huntington, 1997) باشد  درصد مي٦/٤٤در شكمبه 

NRC, 2001) . از طرفي ديگر دانه گندم نسبت به دانه
اين . (NRC, 2001)داردكمتريكاتيون‐ذرت توازن آنيون

 براي گاوهاي مناسبخصوصيات، دانه گندم را خوراكي 
. شيري در شرايط فيزيولوژيكي خاص معرفي مي نمايد

اما از آنجا كه تجزيه پذيري نشاسته آن در شكمبه سريع 
يدوز را در مقادير باالي مي باشد و احتمال بروز اس

كنسانتره مصرفي در گاوهاي شيري افزايش مي دهد، 
    . مورد توجه قرار نگرفته استتاكنون 

درات با ي منبع کربوهمطالعه اثر از اين پژوهش،هدف 
 يره هاي در ج)ي گندم  دانه (ع در شکمبهير سريتخم
 توازن انرژي، الگوي خوراك مصرفي،  يش رويش از زايپ

گاوهاي ر يب شيد و ترکيتولاي و شکمبهر يتخم
  .بودهلشتاين در دوره انتقال 
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  مواد و روش ها
  هاي آزمايشي جيرهطرح آزمايشي، گاوها و 

 ٣٨(نزديک به زايش ن آبستن ي راس گاو هلشتا٦٨
 هاي چند بارگاو راس ٣٠ و راس گاوهاي زايش اول

. شدند يبلوک بندتعداد زايش بر اساس ) ش کردهيزا
 به زايش با جيره هاي  روز مانده١/٢٣±٩ از واناتيح

اما پس از زايش همه حيوانات با . آزمايشي تغذيه شدند
هاي  جيره). ٢و١ولاجد(يک جيره يكسان تغذيه شدند 

آزمايشي بر پايه دو منبع کربوهيدرات با تخمير متفاوت 
 شده و دانه  زدهدانه گندم غلتك(نشاسته در شکمبه 
و پروتئين خالص شيردهي ژي با انر) ذرت آسياب شده

 ١نويسي گاوهاي شيري يكسان با نرم افزار جيرهخام 
)CPM (روز مانده به زايش ٧حيوانات تا . تنظيم شدند 

 ٧به صورت گروهي و آزاد تغذيه شدند و از آن پس تا 
 راس به صورت انفرادي و بقيه به ٣٦روز پس از زايش، 

 کامال جيره ها به صورت. صورت گروهي تغذيه شدند
مخلوط شده در پيش از زايش دو بار و پس از زايش سه 

  .بار در روز به حيوانات داده شد
  

  ). خشک بر اساس ماده(ها  رهي جي مواد خوراک‐١جدول 
هاي پيش از زايش جيره   

ي  جيره  يمواد خوراک
ذرت حاوي

ي  جيره
گندم حاوي

ي  رهيج
پس از 
  زايش

  ٠٠/٤٠ ٦٠/٦٤ ٦٠/٦٤  خشك شدهونجهي
  ٠٠/١٤ ‐ ٥٧/١٨ اب شدهيذرت آسي  دانه
  ‐ ٥٧/١٨ ‐ ک شدهتگندم غلي  دانه
  ٠٠/١٤  ‐  ‐  ي جو غلتک شده دانه

  ٥٥/١٧ ٣٢/٩ ٢٩/١١ اي سوي کنجاله
  ٦٤/٥ ٤٦/٣ ٤٥/١ پنبه دانه
  ١٠/١ ٥٢/٠ ٥٢/٠ يآرد ماه

  ١٠/٢  ‐  ‐  آرد ضايعات كشتارگاهي طيور
  ١٠/٢  ‐  ‐  ي چغندر قند تفاله
  ٨٠/١  ‐  ‐   شدهيمي کلسيچرب

  ‐ ٦٢/٢ ٦٢/٢  گاليكوالين
  ٦٠/٠  ٣٥/٠  ٣٥/٠  ميکربنات کلس

  ١٠/١  ‐  ‐  مي کربنات سديب
  ٢٢/٠  ‐  ‐  نمک
  ١٦/٠  ‐  ‐  ميزيد منياکس

  ٣٠/٠ ٦٠/٠ ٦٠/٠ ١ينيتامي و ويمعدنمواد مکمل 

                                                                              
1. Cornell-Penn-Miner 

 واحد ٨٠٠٠٠٠:  معدني و ويتاميني شامل موادمکمل
، Dالمللي ويتامين  ين واحد ب٢٠٠٠٠٠، Aالمللي ويتامين  بين

 ٩٦ گرم کلسيم، ١٩٦، Eالمللي ويتامين   واحد بين١٢٠٠
 ٢ گرم مس، ٣/٠ گرم آهن، ٣ گرم منيزيم، ٧١گرم فسفر، 
 ١/٠ گرم يد و ١/٠ گرم کبالت، ١/٠ گرم روي، ٣گرم منگنز، 

 .گرم سلنيم در کيلوگرم بود
  

  ره ها بر اساس ماده خشکي و انرژي جي مواد مغذ‐٢جدول
 هاي پيش از زايش جيره

  
  يد مغذموا

  رهيج
 ذرت

  رهيج
 گندم

ره  يج
پس از 
  زايش

  ٦٨/١ ٥٤/١ ٥٤/١ ) در کيلوگرم مگاکالري(شيردهي  خالص  ي ژانر
  ٦٠/١٩  ٥٠/١٦ ٥٠/١٦  )درصد(پروتئين خام 

  ١٦/١٢ ١٣/١١ ١٨/١١  )درصد(پروتئين قابل تجزيه در شكمبه 
  ٣٠/٣٠ ٠٠/٣٥ ٣٩/٣٤  )درصد(محلول در شوينده خنثي   الياف نا

  ٦٠/٢١  ٠٠/٢٩  ٥٥/٢٨  )درصد(الياف موثر فيزيكي 
  ٥٠/٣٨ ٥٠/٣٧ ٠٠/٣٨  )درصد(كربوهيدرات غير اليافي 

  ٥٠/٥  ٩٠/٣  ٨٣/٣  )درصد(عصاره اتري 
  ٠٠/١ ٩٠/٠ ٩٠/٠  )درصد(كلسيم  

  ٤٠/٠ ٣٣/٠ ٣٢/٠  )درصد(فسفر 
  ٣٨/٠ ٢٣/٠ ٢٢/٠  )درصد(منيزيم  

  ٧٠/١ ٧٠/١ ٧٥/١  )درصد(پتاسيم 
  ٢٧/٠ ٢٧/٠ ٢٧/٠  )درصد( گوگرد 
  ٤٦/٠ ٤٠/٠ ٣٤/٠  )درصد(سديم  

  ٢٠/٥٢  ٠٠/٤٥  ٠٠/٤٣  )ميلي گرم در كيلوگرم(روي 
  ١٠/١٢  ٣٠/١٢  ٢٠/١٢ )ميلي گرم در كيلوگرم(مس 

  ٢٠/٢٧  ٨٠/٣٥  ٦٠/٣٢  ) ميلي گرم در كيلوگرم(منگنز 
  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  )در كيلوگرمالمللي  بينواحد  (Aويتامين 
  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠ ) در كيلوگرمالمللي  بينواحد (Dويتامين 
  ٣٦  ٧٥  ٧٥ ) در كيلوگرمالمللي  بينواحد (Eويتامين 

  
  برداري و تجزيه شيمياييهاي نمونه روش

 مورد استفاده مواد خوراكيپيش از شروع آزمايش از 
برداري شد و ماده خشک، پروتئين خام، چربي خام نمونه

، الياف نامحلول AOAC (2000) روش هاي و ماده آلي با
 .Van soest et alدر شوينده خنثي و اسيدي با روش 

کربوهيدرات غير اليافي از كسر .  تعيين شد(1991)
 الياف نامحلول در شوينده نمودن مجموع پروتئين خام

 تصحيح شده براي پروتئين، چربي خام و خاکستر خنثي
ها و   تنظيم جيرهبا. )NRC, 2001(  محاسبه شد١٠٠از 

پيش بيني خوراک مورد نياز روزانه حيوانات آزمايشي، 
 مورد استفاده به صورت جداگانه ذخيره مواد خوراكي
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شد تا در تمام مدت آزمايش جهت کاهش نوسانات ماده 
  .    خشک از همان خوراک ها استفاده شود

دهي صبح، باقي مانده هر روز پيش از خوراک
. ي، توزين و نمونه برداري شدآورخوراک قبلي جمع

بخشي از هر نمونه براي تعيين ماده خشک استفاده شد 
و مابقي منجمد شد تا به صورت هفتگي مخلوط گردد و 

خوراک . ترکيب شيميايي مخلوط تهيه شده تعيين گردد
مصرفي روزانه گاوهايي که به صورت گروهي و انفرادي 

دن گاوها در وزن ب. تغذيه شده بودند، اندازه گيري شد
شروع آزمايش و در روز پس از زايش و هفته سوم پس از 

نمره وضعيت بدني  از شروع تا پايان . زايش تعيين شد
 ١آزمايش به صورت هفتگي و در روز زايش در مقياس 

 توسط سه نفر کارشناس به طور جداگانه تعيين شد ٥تا 
 و ميانگين نمره سه نفر مالک عمل قرار گرفت

)Wildman et al., 1982( . توازن انرژي به صورت
انرژي (ميانگين انرژي خالص شيردهي مصرفي روزانه 

خاص شيردهي هر كيلوگرم خوراك در مقدار ماده 
منهاي ميانگين انرژي خالص ) خشك مصرفي روزانه

مورد نياز براي نگهداري و آبستني و شيردهي بر اساس 
 شدمعادالت احتياجات غذايي گاوهاي شيري محاسبه 

)NRC, 2001( . براي محاسبه انرژي مورد نياز آبستني از
در پيش از . گرديدوزن تولد واقعي گوساله ها استفاده 

 آن pHزايش نمونه هاي ادرار جمع آوري و بالفاصله 
  . تعيين شد

 روز پس از ٢٨شيردوشي شش بار در شبانه روز تا 
 و شير دوشيده شده در هر نوبت  گرفتزايش انجام

يک بار در هفته از شش دوشش متوالي .  گيري شداندازه
 و بر اساس وزن شير هر نوبت با هم هنمونه گيري شد
نمونه هاي شير در ظروف حاوي دي . مخلوط گرديد

کرومات پتاسيم براي تعيين چربي، پروتئين، الکتوز، كل 
مواد جامد، تعداد سلول هاي بدني و نيتروژن اوره اي 

  .شدشير به آزمايشگاه ارسال 
ش مورد انتظار و در ي هفته مانده به زادوک روز در ي
 ساعت پس ازخوراک ٦ ي ال٥ ،شي هفته پس از زادو
با استفاده از شلنگ وارد شده ع شکمبه ي از ما، صبحيده
 pH گرفته شد و بالفاصلهنمونه  به شكمبه مرياز 

 سي سي ٢با  نمونه سي سي ١٠و گرديد ن ييها تعنمونه
ن يي تعي و برا درصد مخلوط٢٥ متافسفريکد ياس
 .(Defrain et al., 2005)د چرب فرار منجمد شيدهاياس

با گاز  نمونه مايع شكمبه اسيدهاي چرب فرار
  .کروماتوگرافي اندازه گيري شدند

   آماري و تحليلتجزيه
هاي به دست آمده از گاوهاي زايش اول و داده
از هاي پيش و پس  ه داد وزايش كردهچند بار گاوهاي 

. آماري شدندو تحليل زايش نيز به طور جداگانه تجزيه 
 SAS با نرم افزار ١محاسبات آماري با رويه مختلط

هاي متوالي  داده هاي حاصل از زمان.  انجام شد(1999)
پايه براي مدل . شدانس يه واريتجز ٢به صورت تکرار شده

  .داده هاي تكرار شده به صورت زير بود
Yijk = µ + Ti + Wj + TWij + Ck(Ti) + εijk   

  
 ؛ ميانگين كل،µ؛ متغير وابسته، Yijk: كه در اين مدل

Ti جيره؛ اثر ،Wj،؛ اثر زمان TWij در جيره؛ اثر متقابل 
خطاي اثر  ؛εijk، و جيره اثر گاو داخل ؛Ck(Ti)زمان، 

هاي تكرار نشده در زمان مدل  براي داده. دبو باقي مانده
ي و باقي مانده شي آزمايهاره ين، جيانگي؛ مپايه شامل

در ره ي داخل جيگاوهابراي هر متغير آناليز شده، . بود
ساختار .  قرار گرفتند٣معرض سه ساختار کوواريانسي

را  ٤کوواريانسي که کمترين معيار اطالعاتي اکايک
وزن (ش يها در شروع آزما اندازه.داشت، استفاده شد

يش در پيش بدن، نمره وضعيت بدني، تعداد روزهاي آزما
. ندد در مدل وارد شمتغير کمکيبه عنوان ) از زايش

براي هر متغير آناليز شده، هر يك از متغيرهاي كمكي 
 بود، به ترتيب ١/٠ بيش از  داري آن كه سطح معني

ها از  داري باال به پايين هر بار يكي از متغير سطح معني
نتايج تجزيه واريانس به صورت حداقل .مدل حذف شد

. ها گزارش شد ت ميانگين و انحراف معيار ميانگينمربعا
 و تمايل به معني داري >٠٥/٠pسطح معني داري در

   . اعالم شد>١٠/٠pدر
  

  ج و بحثينتا
، نمره ي مصرفيردهي خالص شي انرژماده خشک و

   بار  چند  و ش اول ي زاي ادرار گاوهاpH و يت بدنيوضع
نشان  ٣ش در جدول يش و پس از زايش کرده در پيزا

                                                                              
1. Proc Mixed 
2. repeated Measures 
3. Compound Symmetric, Unstructured, autoregressive 

order-1 
4. Akaikes Information Criterion  
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 گندم يره حاوي جي،در هفته آخر آبستن. داده شده است
 خالص ژي انر مصرفي،ماده خشکدار  معنيسبب كاهش 

ش اول ي زايگاوهادر  ي و توازن انرژي مصرفيردهيش
در پس از ). >٠٥/٠p (شد ذرت يره حاوينسبت به ج

دار  يمعنتفاوت ش اول ي زايرها در گاوهاين متغيش ايزا
ش يزاچند بار  يگاوهاهاي آزمايشي در   اثر جيره.داشتن

ن از، توي مصرفژي، انريماده خشک مصرفروي کرده 
ش يش و پس از زاي در پيت بدنيو نمره وضعي انرژ

جيره حاوي گندم در مقايسه .  نداشتيدار يتفاوت معن
 ادرار pHدار  معنيسبب كاهش  ذرت يره حاويجبا 

). >٠٥/٠p (شدش کرده يزاچند بار و ش اول ي زايگاوها
 گندم يره حاويه شده با جيش اول تغذي زايگاوها
 نسبت به گروه ي کمتريت بدنيرات نمره وضعييتغ
از   ).>٠٥/٠p(ذرت داشتند جيره حاوي ه شده با  يتغذ
ش اول ي زايروزانه گاوهاجا كه ماده خشك مصرفي  آن
 يانرژ يافت،  گندم کاهشيره حاويه شده با جيتغذ
 يگاوها. يافتکاهش نيز آنها  ي و توازن انرژيمصرف
ش کرده يزاچندبار  يش اول نسبت به گاوهايزا

ع تر ير سريره گندم با تخمي به جيشتريت بيحساس
عدم مصرف مقادير ل ي به دلتواند  كه احتماال ميداشتند

زياد كنسانتره توسط اين گاوها تا دوره نزديك زايش 
 در  نشاستهيريه پذيش تجزي افزا،شيآزمايك در . باشد
 يش منجر به کاهش خوراک مصرفيش از زايره پيج

ش يزاچندبار  يسه ها نسبت به گاوهايشد و تلدامها 
   داشتندكمتري يکرده کاهش خوراک مصرف

(Rabelo et al., 2003) .ي طيم ماده خشک مصرفيتنظ 
 درک نشده است يده بوده و به خوبيچيدوره انتقال پ

(Hayirili & Grummer, 2004; Ingvartsen & 
Andersen, 2000) .ره ير در جيش نشاسته قابل تخميافزا

 بافت شکمبه و يش سبب سازگاريش از زاي پيها
ش شده و با ي پس از زايره هاي به جيکروبيت ميجمع
 چرب يدهايت جذب اسي ظرفيا  شکمبهيش پرزهايافزا

. )Dirksen et al., 1985(د ياب يش ميفرار در شکمبه افزا
ت همراه نبوده است يشه با موفقيهمكار ن راهياما ا

)Penner et al., 2007; Smith et al., 2005( .يدر برخ 
ره ي در جيافيراليدرات غيش کربوهيها افزا شياز آزما

   در پسيش ماده خشک مصرفيش سبب افزايش از زايپ
 ,.Dann et al., 1999; Minor et al)ش شده استياز زا

1998; Rabelo et al., 2003) .Dann et al. (1999) با 
اب ي ذرت آسي ذرت ورقه شده با بخار به جاينيگزيجا

 در ماده يش اندکيش افزايش از زايره پيشده در ج
 Ordway et al. (2002).  مشاهده کردنديخشک مصرف

ره ي از ذرت در جي بخشي ساکاروز به جاينيگزيبا جا
 .    در عملکرد مشاهده نکردنديرييش تغيش از زايپ

ابع كربوهيدرات روي ماده خشك مصرفي اثر من
متفاوت بوده است و بستگي به مقدار كل نشاسته تخمير 
شده در شكمبه، منبع نشاسته، روش فرآيند كردن و 

.   )NRC, 2001(مقدار و نوع علوفه جيره پايه دارد 
شتر از ذرت بوده و نرخ و مقدار ينشاسته دانه گندم ب

 ;Fox et al., 2004)شتر استيز بيه آن در شکمبه نيتجز

Huntington, 1997) .شکمبه و يريت تخمياگرچه ظرف 
 ي در دوره انتقال به خوبي مواد خوراکييارزش غذا

ش يرسد که افزايمشخص نشده است، اما به نظر م
 شده سبب کاهش ورقه گندم يره حاوي جيرير پذيتخم

 Bradford & Allen (2007).  شده باشديخوراک مصرف
ر در شکمبه يش نشاسته قابل تخميد که افزااظهار داشتن

 ي خالص مصرفيانرژ.  استيعامل کاهش خوراک مصرف
احتياجات غذايي ق معادالت ي که از طريو توازن انرژ

 و ي مصرفي کاهش انرژاند، به دست آمده گاوهاي شيري
 يره حاويه شده با جيوانات تغذيتر ح نيي پايتوازن انرژ

ش نمره ياما افزا. )NRC, 2001( دهند را نشان ميگندم 
ش و يش از زايش اول در پي زاي گاوهايت بدنيوضع
دهد که يش نشان ميرات کمتر آن پس از زاييتغ

ت يوضعبا  گندم يره حاويه شده با جي تغذيگاوها
 يش آزادسازي از زاساند و پ  داشتهي بهتريره انرژيذخ
  کوتاهيهااگرچه در دوره.  داشته اندي کمتري بافتيچرب

 مشاهد ي را به خوبيرات نمره بدنييتوان  تغيمدت نم
 ي ظاهري شاخصيت بدنيگر نمره وضعياز طرف د. کرد
 است و اطالعات ي و خارجير پوستي زيره چربياز ذخ
دهد يمارائه  داخل بدن ير چربيخاذ در مورد يکم

)Nikkhah et al., 2008(        .  
زايش كرده چندبار گاوهاي زايش اول و گاوهاي 

 ادرار کمتري نسبت pHتغذيه شده با جيره حاوي گندم 
هاي تغذيه شده با جيره حاوي ذرت داشتند اوبه گ

)٠٥/٠p< .(pH ادرار تابعي از pH خون و شکمبه بوده و 
  .)Oetzel, 2004( از پايداري مناسبي برخوردار است
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pH ادرار شاخص مناسبي از ايجاد حالت اسيدي در 
  يدي شدن خون سبب فعال شدن خون بوده و اس

  . شودهاي تنظيم کننده کلسيم خون ميهورمون
 pHهاي آنيوني جهت كاهش امروزه استفاده از نمک

  هاي مايعات خارج سلولي و فعال کردن مکانيسم
  تنظيم هورموني کلسيم امري معمول در تنظيم 

اما اين . )NRC, 2001( باشدهاي پيش از زايش ميجيره
شوند  ب کاهش خوراک مصرفي ميها سبنمک

)Charbonneau et al., 2006( . بنابراين ممکن است
   حاوي گندم با کاهش جزئي خوراک هايجيره

  هاي مصرفي بتوانند جايگزين مناسبي براي نمک
  .آنيوني باشند

  
  هاي آزمايشي ذيه شده با جيره ادراردر گاوهاي تغpH ماده خشك مصرفي، توازن انرژي،  نمره وضعيت بدني، وزن بدن و ‐٣جدول 

  كرده  زايش چندبار گاوهاي  گاوهاي زايش اول
  جيره  جيره

  گيري شده  صفت اندازه

  گندم  ذرت
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P-value 
  پيش از زايش

  شي روز پيش از زا١ تا ٧
  ٢٠/٠ ٣٢/٠  ٦٧/١٠  ١١/١١  ٠٣/٠  ٢٦/٠  ٦٠/١٠  ٢١/١١  )کيلوگرم در روز(ماده خشك مصرفي

  ٢٢/٠ ٤٢/٠  ‐٧٧/٣  ‐٢٢/٣  ٦٩/٠  ٥٥/٠  ‐٧٠/٢  ‐٩٢/٢  )کيلوگرم در روز(تغييرات ماده خشك مصرفي
  ١٠/٠ ١٠/١  ٣٣/١٦  ٢٢/١٧  ٠١/٠  ٩٠/٠  ٢٢/١٦  ٣٧/١٧  ) در روزيمگاکالر(انرژي خالص شيردهي مصرفي

  ٢٥/٠ ٢٠/١  ٩٢/٠  ٥٨/١  ٠٣/٠  ٩٠/٠  ٧٦/٢  ٨٧/٣  ) در روزيمگاکالر(توازن انرژي
  ٢٤/٠ ٠٥/٠  ٤١/٣  ٣٣/٣  ٠٨/٠  ٠٤/٠  ١٠/٣  ٢٤/٣  نمره وضعيت بدني

pH٠٢/٠ ١٠/٠  ٦٢/٦  ٩٠/٦  ٠٣/٠  ١٠/٠  ٩٠/٦  ١٤/٧   ادرار  
  شي روز پيش از زا١ تا ٢٨

  ٧٩/٠ ٠٦/٠  ٤٢/٣  ٤٠/٣  ٥٨/٠  ٠٥/٠  ١٩/٣  ٢٢/٣  نمره وضعيت بدني
  ٤٤/٠ ٠٦/٠  ٠٢/٠  ٠٣/٠  ٠٧/٠  ٠٦/٠  ١٠/٠  ٠١٣/٠  تغييرات نمره وضعيت بدني
  ٠٠/٢٥٥١/٠  ٥٦/٧٨٠  ٥٨/٧٩٦  ٨٦/٠  ٥٠/١٤  ٥٦/٦٤٩  ٠٨/٦٤٧  )کيلوگرم(وزن بدن در شروع آزمايش

  ٥٦/٠ ٥٠/٧  ‐٤٥/٧٩  ‐٥٨/٧٨  ٠٠٥/٠  ٧٠/٤  ‐١٥/٧٠  ‐٧٦/٧٤  )کيلوگرم(تغييرات وزن بدن
  پس از زايش

  شي روز پس از زا٧ تا ١
  ٥٨/٠ ٥٩/٠  ١٤/١٤  ٤٧/١٤  ١٠/٠  ٢٧/٠  ٥٦/١٣  ٠٨/١٣  )کيلوگرم در روز(ماده خشك مصرفي

  ٢٦/٠ ٥٤/٠  ٤٥/٥  ٨٢/٤  ٩٠/٠  ٤٠/٠  ١٥/٦  ١٠/٦  )کيلوگرم در روز(تغييرات ماده خشك مصرفي
  ٥٨/٠ ٩٩/٠  ٧٥/٢٣  ٣٢/٢٤  ١٩/٠  ٤٥/٠  ٧٨/٢٢  ٩٨/٢١  ) در روزيمگاکالر(انرژي خالص شيردهي مصرفي

  ٢٦/٠ ٦٠/٢  ‐٠٦/٨  ‐٦٤/٧  ٩٤/٠  ٥٠/١  ‐٩١/٥  ‐٧٦/٥  ) در روزيمگاکالر(توازن انرژي
  ٦٦/٠ ٠٦/٠  ٤٠/٣  ٣٥/٣  ٣٩/٠  ٠٦/٠  ١٤/٣  ٢٠/٣  نمره وضعيت بدني

  شي روز پس از زا٢٨ تا ١
  ٩١/٠ ٠٩/٠  ٢١/٣  ٢٢/٣  ٧٦/٠  ٠٥/٠  ٠٣/٣  ٠١/٣  نمره وضعيت بدني

  ٨٠/٠ ٠٩/٠  ‐٢٥/٠  ‐٢٨/٠  ٠٥/٠  ٠٨/٠  ‐١٨/٠  ‐٣٦/٠  تغييرات نمره وضعيت بدني
  ٠١/١٤٥٦/٠  ٥٨/٧٠٨  ٤٥/٧٠٩  ٠٠٤/٠  ١٠/١٤  ٤٦/٥٧٨  ٨٥/٥٧٣  )کيلوگرم(وزن بدن در روز پس از زايش

  ٠٣/٠ ٤٠/٥  ‐٨١/٣٨  ‐٢٦/٣٠  ١٨/٠  ٥٠/٦  ‐٦٨/٣٨  ‐٩٧/٣٣  )کيلوگرم(تغييرات وزن بدن

  
زايش چندبار  گاوهاي هاي تخمير شكمبه فراسنجه

.  نشان داده شده است٤كرده و زايش اول در جدول 
زايش كرده تغذيه شده با جيره حاوي چندبار گاوهاي 

م، پروپيونات بيشتر و نسبت استات به پروپيونات گند
كمتري در شكمبه نسبت به گاوهاي تغذيه شده با جيره 

توليد پروپيونات در ). >٠٥/٠p(حاوي ذرت داشتند 
شكمبه گاوهاي زايش اول تغذيه شده با جيره حاوي 
گندم از نظر عددي بيشتر از گروه تغذيه شده با جيره 

ه نرخ تخمير نشاسته در از آن جا ك. حاوي ذرت بود
برداري  لذا يك بار نمونهبود،شكمبه در دو جيره متفاوت 

 ساعت پس از خوراك دهي ممكن است ٦ الي ٥در 
به هاي تخمير در شكمبه را نتواند تغيير در فراسنجه

 مايع pH با تعيين زمايش آ يكدر. نشان دهدخوبي 
هاي متعدد روزانه،  شكمبه به طور مداوم در زمان

 مايع شكمبه در پيش و پس از زايش در pHغييرات در ت
هاي تغذيه شده با سطوح متفاوت كنسانتره تليسه

محققين ديگر . )Penner et al., 2007( مشاهده شد
زايش كرده و زايش اول را در دوره چندبار گاوهاي 

انتقال با منابع و سطوح متفاوت انرژي تغذيه كردند و با 
ز مايع شكمبه نتوانستند تغييري يك بار نمونه برداري ا
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 مشاهده كنندآنها در فراسنجه هاي تخمير شكمبه 
)Dann et al., 1999; Rabelo et al., 2003( . در هر

دهي جيره حاوي كربوهيدرات با صورت خوراك
تخميرپذيري سريع در شكمبه سبب افزايش پروپيونات 

افزايش پروپيونات به عنوان پيش ماده . در شكمبه شد
تواند سبب افزايش انسولين و صلي توليد گلوكز ميا

جلوگيري از آزادشدن شديد ذخاير چربي بدن و كاهش 
هم چنين گلوكز مورد نياز براي . ذخيره چربي كبد شود

  .  (Drackley et al., 2001)توليد الكتوز شير را فراهم كند
هاي  گاوهاي تغذيه شده با جيرهتوليد و تركيب شير 

گاوهاي .  نشان داده شده است٥دول در جآزمايشي 
زايش اول تغذيه شده با جيره حاوي گندم توليد و 

اما فقط توليد و درصد . تركيب شير باالتري داشتند

). >٠٥/٠p(داري داشت تفاوت معنيآنها پروتئين شير 
زايش كرده بار  چندتوليد شير و پروتئين شير گاوهاي 

دار شدن  ه معنيتغذيه شده با جيره حاوي گندم تمايل ب
با افزايش روزهاي شيردهي، توليد ). =٠٨/٠p(داشت 

نيتروژن ). >٠١/٠p (پيدا كردداري شير افزايش معني
زايش كرده چندبار اي شير گاوهاي زايش اول و  اوره

داري  به شكل معنيتغذيه شده با جيره حاوي گندم 
 هاي انجام گرفته نتايج پژوهش). >٠٥/٠p(تر بود  پايين
ورد تاثير منابع مختلف نشاسته در جيره هاي اوايل در م

 ,Nocek & Tamminga)شيردهي متفاوت بوده است

هاي پيش منابع کربوهيدرات غير اليافي در جيره. (1991
از زايش اثرات متفاوتي روي توليد شير داشته است 

)Overton & Waldron, 2004( .  
  
  
  

  هاي آزمايشي هاي تغذيه شده با جيره گاو هاي تخمير در شکمبه  فراسنجه‐٤ جدول
 پس از زايش پيش از زايش

  رهايمتغ جيره  رهيج
  گندم  ذرت

SEM  P-value  
  گندم  ذرت

SEM P-value  
 

  گاوهاي زايش اول
pH٣٠/٠  ٠٥/٠  ٣٥/٦  ٤٠/٦  ٤٠/٠  ٠٧/٠  ٤٠/٦  ٤٦/٦   شکمبه  
  )تري ليليکرومول در ميم( چرب فراريد هاياس

  ٤٨/٠  ٧٩/٢  ٢/١٢٧  ٤٢/١٢٧  ٢٢/٠  ١١/٢  ٠٣/١١٣  ٣٤/١٠٧  رار چرب فيد هاي   کل اس
  ٣٧/٠  ٦٥/١  ٩٠/٧٨  ٤٠/٨٠  ١١/٠  ٦٢/١  ٦٧/٧١  ٩٦/٦٨     استات
  ٣٧/٠  ٦٠/١  ١١/٣٠  ٥٧/٢٩  ٥٤/٠  ٠٥/١  ٧٠/٢٤  ٣٤/٢٢  وناتي   پروپ
  ١٦/٠  ٥٧/٠  ٩٧/١٢  ١٤/١٢  ١٤/٠  ٣٤/٠  ٨٦/١١  ٣٤/١١  راتي   بوت
  ٦٠/٠  ٠٥/٠  ٠٠/١  ٠٣/١  ٥٤/٠  ٠٥/٠  ٩٤/٠  ٩٧/٠  راتيزوبوتي   ا

  ٣٥/٠  ١٠/٠  ٣٣/٢  ٤٠/٢  ٦٥/٠  ٠٦/٠  ٨٧/١  ٨٩/١     والرات
  ٥٠/٠  ٠٩/٠  ١٠/٢  ٠٤/٢  ١٩/٠  ٠٩/٠  ٩٥/١  ٨٣/١  زووالراتي   ا

  ٣٤/٠  ١٣/٠  ٦٢/٢  ٧٣/٢  ٢٨/٠  ١٧/٠  ٩٠/٢  ١٣/٣  وناتينسبت استات به پروپ
  گاوهاي چند بار زايش كرده

pH٣٤/٠  ٠٥/٠  ٤٧/٦  ٤٢/٦  ٧٦/٠  ٠٤/٠  ٤٠/٦  ٤٢/٦   شکمبه  
  )ميکرومول در ميلي ليتر(اسيد هاي چرب فرار

  ٠٢/٠  ٨٢/١  ٣٣/١٣٣  ٦٨/١٢٨  ٨٠/٠  ٦٥/٢  ٦٦/١٠٩  ٣٢/١١٠   چرب فراريد هاي   کل اس
  ٥١/٠  ١٧/١  ٨١/٨١  ٠٣/٨١  ١٥/٠  ١٨/٢  ٤٠/٦٩  ٧٠/٧٢     استات
  ٠٢/٠  ٠٩/١  ٠١/٣٢  ١٦/٢٩  ٠٤/٠  ٨٠/٠  ٢٤/٢٣  ٥٠/٢١  وناتي   پروپ
  ٨٢/٠  ٥٠/٠  ٢٧/١٣  ١٦/١٣  ٠٩/٠  ٣٩/٠  ٠٧/١٢  ٣٧/١١  راتي   بوت
  ٦٠/٠  ٠٦/٠  ٠١/١  ٠٥/١  ٩٣/٠  ٠٣/٠  ٩٧/٠  ٩٧/٠  راتيزوبوتي   ا

  ٢٨/٠  ٠٩/٠  ٥٢/٢  ٤٢/٢  ٠٨/٠  ٠٧/٠  ٩٨/١  ٨٥/١     والرات
  ١٢/٠  ١٠/٠  ١٩/٢  ١٣/٢  ٦١/٠  ١٠/٠  ٩٥/١  ٩٠/١  زووالراتي   ا

  ٠٣/٠  ٢٠/٠  ٥٠/٢  ٨٠/٢  ٠٠٤/٠  ١٢/٠  ٠٠/٣  ٣٩/٣   وناتيپروپ به  استات  نسبت 
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     P-value  جيره

  گندم  ذرت  متغيرها
  

SEM زمان  جيره  
  گاوهاي زايش اول

  ٠٠١/٠  ٢١/٠  ٣٢/١  ٨٣/٣٢  ١٦/٣١  )کيلوگرم در روز(شير توليدي 
  ٠٠١/٠  ٣٨/٠  ٥٠/١  ٣١/٣٤  ٠٠/٣٣  )کيلوگرم در روز(درصد چربي ٤شير توليدي تصحيح شده بر اساس 

  ٠٠١/٠  ٣٨/٠  ٦٢/١  ١٩/٣٧  ٦٨/٣٥  )کيلوگرم در روز( درصد چربي٥/٣توليد شير تصحيح شده بر اساس 
  ٠٠١/٠  ٢٧/٠  ٠٥/١  ٣٥/٣٦  ٦٠/٣٤  )کيلوگرم در روز(شيرتصحيح شده براي انرژي 

  ٠١٧/٠  ٧٤/٠  ١٦/٠  ٣٢/٤  ٣٨/٤  )درصد(چربي شير 
  ٠٠١/٠  ٥٦/٠  /٠٧  ٤١/١  ٣٧/١  )کيلوگرم در روز(قدار چربي شير م

  ٠٠١/٠  ٠٢/٠  ١٠/٠  ٣٣/٣  ٠٧/٣  )درصد(پروتئين شير 
  ٠٠١/٠  ٠٤/٠  ٠٤/٠  ٠٧/١  ٩٨/٠  )کيلوگرم در روز(مقدار پروتئين شير 

  ٠٧/٠  ٧٥/٠  ٠٧/٠  ٠٥/٤  ٠٨/٤  )درصد(الکتوز شير 
  ٠٠١/٠  ٦٩/٠  ٠٤/٠  ٣١/١  ٢٩/١  )کيلوگرم در روز(مقدار الکتوز شير 

  ٠٠١/٠  ٤٨/٠  ٢٤/٠  ٣٨/١٢  ٢١/١٢  )درصد(کل مواد جامد شير 
  ٠٠١/٠  ٤٥/٠  ١٤/٠  ٩٩/٣  ٨٨/٣  )کيلوگرم در روز(مقدار کل مواد جامد شير 

  ٠٥/٠  /٠٠٨  ٤٨/٠  ١٧/١٤  ٩٦/١٥  )ميلي گرم در دسي ليتر(نيتروژن اوره اي شير 
  ١٥/٠  ٠٣/٠  ٢١/٠  ٤٣/٢  ١٢/٣  تعداد سلول هاي بدني

  ي چند بار زايش كردهگاوها
  ٠٠١/٠  ٢٠/٠  ٥٧/١  ٠٩/٣٣  ٠٤/٣١  )کيلوگرم در روز(شير توليدي 

  ٠٠١/٠  ٣٧/٠  ٩٤/١  ٥٠/٣٥  ٧٣/٣٣  )کيلوگرم در روز( درصد چربي٤شير توليدي تصحيح شده بر اساس 
  ٠٠١/٠  ٣٧/٠  ١٢/٢  ٣٨/٣٨  ٤٧/٣٦  )کيلوگرم در روز( درصد چربي٥/٣توليد شير تصحيح شده بر اساس 

  ٠٠١/٠  ٣٣/٠  ٠٩/٢  ٨٨/٣٧  ٨٣/٣٥  ) روز کيلوگرم در( انرژي حيح شده برايشيرتص
  ٠٠١/٠  ٦٥/٠  ٢٤/٠  ٥٥/٤  ٤٦/٤  )درصد(چربي شير 

  ٠٠٩/٠  ٥٢/٠  ٠٩/٠  ٤٨/١  ٤٢/١  )کيلوگرم در روز(مقدار چربي شير 
  ٠٣/٠  ٠٨/٠  ٣١/٠  ٣٢/٣  ١٢/٣  )درصد(پروتئين شير 

  ٠٠٤/٠  ٤٢/٠  ٠٩/٠  ٠٩/١  ٩٦/٠  )کيلوگرم در روز(مقدار پروتئين شير 
  ٤٢/٠  ٦٠/٠  ٠٧/٠  ٠١/٤  ٩٧/٣  )درصد(الکتوز شير 

  ٠٠١/٠  ١٩/٠  ٠٤/٠  ٣/١  ٢٥/١  )کيلوگرم در روز(مقدار الکتوز شير 
  ٠٠١/٠  ٩٦/٠  ٤١/٠  ٧١/١٢  ٧٣/١٢  )درصد(کل مواد جامد شير 

  ٠٠١/٠  ٣٧/٠  ١٧/٠  ١٣/٤  ٩٧/٣  )کيلوگرم در روز(مقدار کل مواد جامد شير 
  ١٨/٠  ٠٠٥/٠  ٩٨/٠  ٧٤/١٤  ٦٨/١٧  )ميلي گرم در دسي ليتر(اي شير نيتروژن اوره 

  ٠٢/٠  ١٤/٠  ٢٦/٠  ٠٩/٣  ٦٦/٣  ١تعداد سلول هاي بدني
1 ‐                  SCS={[log10(SCC/1000) – 2] /log10 (2)} + 3    

  
تواند حاصل از مواردي مثل  افزايش توليد شير مي

  توليد افزايش توليد پروتئين ميکروبي، افزايش 
  اي نشاسته باشدپروپيونات و افزايش هضم روده

(Huntington, 1997; Nocek & Tamminga, 1991) .
افزايش توليد شير مشاهده شده در اين مطالعه نيز 
ممکن است به دليل تخمير پذيري بيشتر نشاسته در 
جيره حاوي گندم در پيش از زايش و سازگاري شکمبه 

 نيز Dann et al. (1999).با جيره پس از زايش باشد
افزايش عددي توليد شير را با جيره حاوي ذرت ورقه 
شده با بخار نسبت به ذرت آسياب شده در پيش از 

 با تغذيه Smith et al. (2005) .زايش مشاهده کردند

منابع متفاوت كربوهيدرات در جيره هاي پيش از زايش 
ين در ا. تفاوتي در توليد و تركيب شير مشاهده نكردند

مطالعه افزايش تجزيه پذيري نشاسته در شکمبه باعث 
افزايش پروتئين شير و کاهش نيتروژن اوره اي شير 

بنابراين شايد بتوان بيان کرد که تخميرپذيري . گرديد
نشاسته در شکمبه سبب افزايش جريان پروتئين 
ميکروبي به روده و همچنين افزايش توليد گلوکز از کبد 

در . مينو اسيد از پستان شده استو برداشت گلوکز و آ
شرايطي که مصرف نشاسته قابل تجزيه در شکمبه و 
پس از شکمبه باال باشد، توليد شير در باالترين مقدار 

پايين بودن . )Nocek & Tamminga, 1991(خواهد بود 
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تواند اي شير در جيره حاوي گندم مينيتروژن اوره
نيتروژن در نتيجه بهبود مورد استفاده قرار گرفتن 

  .شکمبه باشد
 شده به عنوان منبع ورقهدر نتيجه، استفاده از گندم 

كربوهيدرات با تخمير سريع در شكمبه ممكن است ماده 
خشك مصرفي را در هفته آخر آبستني به مقدار جزئي 
كاهش دهد و منجر به كاهش توازن انرژي شود، اما پس 

مي از زايش سبب بهبود در خوراك مصرفي و عملكرد 
 باالتر پيش  مقادير كردن  فراهم  از طرفي ديگر با . شود
  در ) آمينو اسيدها و پروپيونات ( گلوكز  مهم  هاي ماده

  

فعال  نينچزايش و هم از دوره بحراني پيش و پس
هاي كنترلي كلسيم در نزديك زايش كردن مكانيسم

شده و به حيوان در  تواند سبب بهبود در متابوليسممي
  . وازن فيزيولوژيكي كمك نمايدكنترل ت

  
  سپاسگزاري

از همكاري و مساعدت شركت كشت و صنعت 
سرخس به ويژه آقاي مهندس محمد وزيلي در فراهم 
نمودن تسهيالت و امكانات الزم جهت اجراي آزمايش 

   .شود  ميتشكر و قدرداني
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