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چکیده
 گاو۲14۳ این پژوهش برای ارزیابی تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین در گلههای تجاری با شمار
 ≤ طبقهبندی75  و76-66 ،65-5۲ ،51-45 ،≥ 45  گاوها بر پایۀ طول دورۀ خشکی سپری کرده به پنج گروه شامل؛،هلشتاین انجام شد
 دادههای. ثبت تولید شیر و نمونهبرداری از شیر هر گاو دستکم تا شش و بیشینه تا دوازده ماه پس از زایش انجام شد.شدند
 نتایج بهدستآمده نشان داد که با کاهش طول دورۀ خشکی به. تجزیه شدMIXED  با رویۀSAS بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
 روز تولید شیر بهطور معنی داری کاهش پیدا کرد و میزان تغییر امتیاز وضعیت بدنی در یک دورۀ شیردهی و درصد جفت45 کمتر از
 بهطوریکه دورۀ خشکی، درصد چربی شیر بهصورت درجۀ دوم از طول دورۀ خشکی تأثیر پذیرفت.ماندگی افزایش معنیدار نشان داد
 یعنی با، تأثیر دورۀ خشکی بر درصد پروتئین شیر بهصورت درجۀ سوم بود. روز کمترین درصد چربی شیر را داشت65-5۲ بین
 بهطورکلی در این بررسی تأثیر. روز درصد پروتئین شیر در آغاز کاهش و پساز آن افزایش پیدا کرد45 افزایش طول دورۀ خشکی از
. روز بر روی تولید و ترکیب شیر و سالمت حیوان مشاهده شد45 منفی از کاهش طول دورۀ خشکی به کمتر از
. درصد پروتئین، دورۀ خشکی، تولید شیر، چربی شیر:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of this study was investigating the effects of dry period length on milk production and milk component in
commercial large dairy herds using 2143 cow records. The Cows were classified according to dry period length in ≤
45, 45-51, 52-65, 66-76 and ≥ 75 days. Milk yield and contents were recorded during 6 to 12 months. Data were
analyzed using the MIXED MODEL procedure of SAS. Results indicated that reduced dry period length to less than
45-day reduced milk production yield, and changes in body condition score and rate of retained placenta was
increased. Milk fat content decreased none linearly with increasing dry period length and it was the least when length
of dry period was 52-65 days. Dry period length cubically affected protein content of milk; protein content was
decreased and then increased by increasing dry period length. Generally, the results showed that reduceing dry period
length to less than 45 day had negative effects on health, milk yield and milk components.
Keywords: Dry period, milk component, milk yield, protein percent.
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مقدمه
دورة خشکی در گاو شیری بین دو دورة شیردهی قرار
دارد و این دوره بهعنوان دورة استراحت ،برای ترمیم
بافتهای پستان و بازسازی ذخایر بدنی اهمیت دارد
( Swanson, 1965; Butler et al., 1989; Church et
 ،)al., 2008همچنین دورة خشکی اجازة تزریق پادزی
(آنتیبیوتیک)های درون پستانی را برای از بین بردن
عفونتهای پیشین و جلوگیری از بروز آلودگیهای
جدید در دورة بعدی میدهد (.)Eberhart, 1986
بهطورمعمول دورة خشکی به دو فاز  40و  20روز
تقسیم شده و جیرة غذایی متناسب با نیاز حیوان در
این دوره تنظیم میشود .برخی از عاملهای مدیریتی
که مربوط به طول دورة آبستنی و شیردهی است باعث
کوتاه یا طوالنی شدن ناخواستۀ طول دورة خشکی در
اغلب گلهها میشود ( .)Pinedo et al., 2011همچنین
در طول دو دهۀ اخیر تغییر طول دورة خشکی
بهعنوان راهکار مدیریتی برای برونرفت از چالشی که
گاوهای پر تولید در حولوحوش زایش با آن روبهرو
هستند مورد توجه متخصصان بوده است ( Bachman
 .)& Schairer, 2003; Rastani et al., 2005بنابر
روش معمول و سنتی دورة خشکی بهصورت یک دوره
بهنسبت طوالنی به مدت شصت روز بوده است ( Smith
 )et al., 1981تا دورة شیردهی به مدت  305روز باشد
و میانگین تولید شیر در یک دورة ساالنه بیشینه شود
( .)Knight, 1998اما با افزایش تولید شیر به ازای هر
گاو و دشواریهای انتقال از وضعیت غیر شیرده به
شیرده و در پی آن اوج رسیدن تولید شیر حیوان با
چالشهای سوختوسازی (متابولیکی) پس از زایش
روبهرو میشود .هماکنون دورة انتقال بهعنوان
حساسترین دوره از چرخۀ زندگی یک گاو شناخته
میشود که با نزدیک شدن به زمان زایش تغییر شدید
سوختوسازی و فیزیولوژیکی در گاو رخ میدهد
( .)Drackley, 1999با توجه به نتایج پژوهشهای
انجامشده دورة خشکی دو مرحلهای برای کاهش
مشکالت گاوهای پس از زایش با موفقیتهای زیادی
همراه نبوده است و با توجه به عیبهایی که دورة
خشکی دو مرحلهای به همراه دارد ،همچنین به دلیل
نبود دلیلی قانعکننده برای دورة خشکی درازمدت،

پژوهشهای چندی در جهت کاهش طول دورة
خشکی انجام شدهاند .برخی از این پژوهشها نشان
دادهاند که کوتاه کردن دورة خشکی به  30تا  35روز
نهتنها موجب کاهش عملکرد در دورة بعدی نمیشود
بلکه از نظر مدیریتی نیز یک روش ساده شده بودند و
اجرای آن آسانتر است ( ;Pezeshki et al., 2007
 .)Watters et al., 2009همچنین مطرح شده است،
کاهش طول دورة خشکی ممکن است باعث بهبود
وضعیت انرژی و افزایش بازدة تولیدمثلی ( Watters et
 )al., 2008کاهش فاصلۀ زایش تا تخمک ریزی،
افزایش درصد آبستنی در نخستین تلقیح و کاهش
شمار روزهای باز شود ( ;Gumen et al., 2005
 .)Watters et al., 2009از سوی دیگر گزارش شده
است که کاهش طول دورة خشکی از  56روز به کمتر
از  28روز باعث کاهش تولید شیر در محدودة بین  1تا
 13درصد میشود ( Annen et al., 2004; Pezeshki et
 )al., 2007و حذف دورة خشکی در مقایسه با دورة
خشکی  56روز باعث کاهش  24درصدی در تولید شیر
میشود ( Andersen et al., 2005; Klusmeyer et al.,
 .)2009; Mantovani et al., 2010بنابراین به دلیل بهبود
فراسنجههای تولیدمثلی و شاخصهای سالمتی حیوان،
همچنین افزایش طول دورة شیردهی و تولید شیر بیشتر
با کاهش شمار روزهای خشکی ( Santschi et al., 2011a
 )and 2011bتمایل برای کاهش طول دورة خشکی
توجیه میشود .از سوی دیگر به دلیل وجود تناقض در
نتایج بررسیهای مختلف که اغلب مربوط به تأثیر
منطقهای و شرایط آزمایش است ( Steeneveld et al.,
 )2013ارزیابی دوبارة طول دورة خشکی و تغییر آن به
دورة خشکی کوتاهمدت و یا امکان حذف آن میتواند از
نظر مدیریتی و اقتصادی در شرایط کشور ایران مورد
توجه قرار گیرد .بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی
تأثیر طول دورة خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای
هلشتاین در گلههای بزرگ تجاری در ایران است.
مواد و روشها
در این بررسی از دادههای بهدست آمده از سه گلۀ
بزرگ تجاری واقع در استانهای قزوین و زنجان
استفاده شده است .ارتفاع واحدهای گاوداری در استان
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قزوین در گله  1و  2به ترتیب  1306و  1267متر از
سطح دریا و در گلۀ  3در استان زنجان  1624متر از
سطح دریا است .زمان انجام پروژه از بهمنماه سال
 1391تا تیرماه سال  1392بود .در این بررسی
درمجموع شمار  2143گاو هلشتاین بررسی شد.
میانگین شمار شکم زایش ،تولید شیر روزانه و درصد
چربی و پروتئین گاوهای دخیل در آزمایش بهترتیب
برابر با  3/21 ،38/21 ،2/27و  3/11بود و میانگین
شمار روزهای شیردهی این گلهها  139روز بود.
گروهبندی گاوها بر پایۀ طول دورة خشکی که گذرانده
بودند انجام شد ،بهطوریکه از زمان خشک کردن
گاوها بهطور میانگین یک دورة  18تا  22روز آخر
دورة خشکی را در اصطبل گاوهای آمادة زایش ( Close
 )upمیگذراندند و بهطورکلی دورة فارآف ()Farr off
برای هر گاو متغیر بود .به همین دلیل گاوها بر پایۀ
طول دورة خشکی که گذرانده بودند در یکی از
گروههای خشکی  76-66 ،65-52 ،51-45 ،≤ 45و
 ≥ 75روز گروهبندی شدند .رکوردگیری از شیر
تولیدی هر گاو دستکم شش ماه و بیشینه دوازده ماه
پس از زایش انجام شد .برای تعیین ترکیبهای شیر از
شیر هر گاو در هرماه یک نمونه گردآوری شد
بهطوریکه نمونۀ گرفتهشده مخلوط متناسبی از شیر
تولیدی هر گاو از وعدههای دوشیدهشده در روز
نمونهگیری بود .نمونۀ گرفتهشده در دمای  -21درجۀ
سلسیوس ذخیره و برای تعیین ترکیبهای آن به
آزمایشگاه ارسال شد .ترکیبهای اندازهگیریشده
شامل درصد چربی ،پروتئین و شمار یاختههای بدنی
(سوماتیک) شیر بود.
نمرة وضعیت بدنی در روزهای خشک کردن و
زایش و هر دو هفته یک بار از آغاز تا انتهای آزمایش
تعیین شد .دادههای بروز ناهنجاریهای سالمتی بر
پایۀ دستورکار تعیینشده توسط دامپزشک تعیین شد.
دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار اکسل
مرتب و آنگاه آمار توصیفی با استفاده از نرمافزار SAS
با رویۀ  MEANSبیان شد.دادهها با استفاده از نرمافزار
 SASبا رویۀ  MIXEDتجزیه شد .دادهها در زمان
خشکی از جمله تولید شیر در دورة پیشین و شمار
زایش بهعنوان متغیر کمکی در مدل وارد شدند .اثر
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گله و گروههای تعیینشده برای شمار روزهای خشکی
بهعنوان اثر ثابت و اثر گاو درون گله و روزهای خشکی
بهعنوان اثر تصادفی در مدل بودند .مدلهای آماری
طرحشده بهصورت زیر بود.
Yijl =µ + Dryxi + Herdj + Dryxi×Herdj +
Cowl (Dryxi×Herdj ) + εijl

که در این مدلها  ،Yijlمتغیر وابسته؛  ،µمیانگین
کل؛  ،Dryxiاثر روزهای خشکی؛  ،Herdjاثر ثابت گله؛
 ،Dryxi×Herdjاثر متقابل روزهای خشکی در گله؛
) ،Cowl (Dryxi×Herdjاثر تصادفی گاو داخل گله و
دورة خشکی و  ،εijlاثر خطای باقیمانده بود.
اثر طول دورة خشکی روی بروز ناهنجاریهای
سالمتی با رویۀ  GENMODتجزیه شد و اثر گله و
شمار زایش بهعنوان اثر ثابت بودند.
نتایج و بحث
تولید شیر

نتایج بهدستآمده از تأثیر طول دورة خشکی بر تولید
و ترکیب شیر تا روزهای شیردهی  120و کل دوره در
جدول  1نشان داده شده است .این نتایج نشان داد که
کاهش طول دورة خشکی به کمتر از  45روز باعث
کاهش معنیدار در میانگین تولید شیر خام و تولید
شیر تصحیحشده بر پایۀ  3/5درصد چربی شده است
( ،)P > 0/05ولی بین دورههای خشکی طوالنیتر از
 45روز تفاوت معنیدار نبود (.)P < 0/05
در توافق با نتایج این بررسی در بررسیهایی که در
گذشته انجام شدهاند نیز گزارش شده است ،کاهش طول
دورة خشکی به زیر  30روز یا حذف دورة خشکی تأثیر
منفی بر تولید شیر گاوهای شیری دارد ( Andersen et
.al., 2005; Klusmeyer et al., 2009; Mantovani et
 ،)al., 2010همچنین در یک بررسی در مقایسه بین
روزهای خشکی مختلف در دامنۀ بین  0تا  250روز
گزارش شده ،کاهش طول دورة خشکی به زیر  30روز
باعث کاهش معنیدار در تولید شیر اوایل شیردهی گاوها
شد و موافق با نتایج این بررسی بیان کردند ،بیشترین
تولید شیر در طول دورة خشکی بین  53تا  76روز
مشاهده شد و گزارش شد که طول دورة خشکی بین
 143تا  250روز تأثیر زیانآوری بر تولید شیر گاوها
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داشت ( .)Pinedo et al., 2011در یک بررسی در مقایسه
بین  30 ،0و  60روز دورة خشکی گزارش شد،
میانگین تولید شیر بهترتیب برابر با  38/7 ،32/7و
 43/3بود که از نظر آماری تولیدها با هم تفاوت
معنیدار داشتند و با کاهش طول دورة خشکی تولید
شیر بهصورت خطی کاهش پیدا کرده است ،افزون بر
این گزارش شد ،گاوهای یک بار زایش کرده در
مقایسه با چند بار زایش کرده با حذف دورة خشکی
کاهش تولید شیر شدیدتری را نشان دادند ( van
 )2011a( Santschi et al. ،)Knegsel et al., 2014نیز
گزارش کردند ،کوتاه کردن دورة خشکی از  60به 35
روز باعث کاهش میانگین تولید شیر گاوهای یک بار

زایش کرده در شیردهی بعدی شد ولی بر میانگین
تولید شیر گاوهای چند شکم زایش کرده تأثیر
معنیداری نداشت .از سوی دیگر در یک بررسی روی
گاوهای یک بار زایش کرده و چند بار زایش کرده در
مقایسه بین  28و  56روز دورة خشکی گزارش کردند،
هر دو گروه از گاوها با دورة خشکی  28روز تولید شیر
کمتری نشان دادند ( )Rastani et al., 2005همچنین
در چندین بررسی دیگر تأثیر منفی شیردوشی پیوسته
به اثبات رسیده است ( Klusmeyer et al., 2009 and
)2009( Klusmeyer et al. ،)de Feu et al., 2009
تأثیر منفی حذف دورة خشکی را بر تولید شیر در 12
هفتۀ اول گزارش کردهاند.

جدول  .1تأثیر طول دورة خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای مورد آزمایش
Table 1. Effect of dry period length on milk yield and milk component of experimental cows
cubic

p-value
quadratic

linear

0.0038
0.0081
0.2530
0.4140
0.0341
0.0049
0.5939
0.0027

0.0001
0.0001
0.0200
0.2410
0.0031
0.0001
0.0586
0.0208

0.0028
0.0048
0.7540
0.0858
0.0108
0.0232
0.5780
0.7390

)33.47b ± (1.370) 40.60a ± (1.111) 40.14a ± (0.372) 40.43a ± (0.516) 40.82a ± (1.025
)30.37b ± (1.192) 35.94a ± (0.960) 35.29a ± (0.323) 35.87a ± (0.449) 36.34a ± (0.888
)3.35a ± (0.074) 3.23ab ± (0.059) 3.22b ± (0.020) 3.27a ± (0.027) 3.29a ± (0.054
)3.19 ± (0.036
)3.14 ± (0.029
)3.12 ± (0.009
)3.11 ± (0.013
)3.09 ± (0.027
)1.12b ± (0.047
)1.30a ± (0.038) 1.28a ± (0.012) 1.31a ± (0.017) 1.33a ± (0.034
)1.07b ± (0.040
)1.27a ± (0.032) 1.24a ± (0.010) 1.25a ± (0.015) 1.29a ± (0.054
)1.06 ± (0.022
)1.04 ± (0.017
)1.04 ± (0.005
)1.06 ± (0.008
)1.07 ± (0.016
)4.32b ± (0.218
)4.94a ± (0.177) 4.62ab ± (0.059) 4.38b ± (0.081) 4.47ab ± (0.161

0.0003
0.0511
0.3810
0.0134
0.1590
0.1592
0.3550
0.0026

0.0001
0.0001
0.0060
0.0136
0.0007
0.0001
0.1790
0.0105

0.0001
0.0003
0.5070
0.2393
0.0009
0.0042
0.1750
0.3567

)34.92b ± (0.760) 42.25a ± (0.680) 42.50a ± (0.240) 42.94a ± (0.330) 42.32a ± (0.590
)30.92b ± (1.235) 37.21a ± (1.049) 37.25a ± (0.361) 38.31a ± (0.935) 38.09a ± (0.935
)3.37a ± (0.079) 3.25ab ± (0.066) 3.25b ± (0.023) 3.34a ± (0.079) 3.41a ± (0.058
)3.19a ± (0.038
)3.06b ± (0.032) 3.09b ± (0.011) 3.11b ± (0.017) 3.09b ± (0.028
)1.16b ± (0.041
)1.36a ± (0.041) 1.36a ± (0.014) 1.41a ± (0.020) 1.31a ± (0.037
)1.09b ± (0.041
)1.28a ± (0.035) 1.29a ± (0.012) 1.31a ± (0.017) 1.28a ± (0.031
)1.06 ± (0.024
)1.08 ± (0.020
)1.06 ± (0.007
)1.08 ± (0.010
)1.12 ± (0.017
)4.28bc ± (0.218) 4.93a ± (0.184) 4.54b ± (0.064) 4.25c ± (0.090) 4.27bc ± (0.164

> 75

66-75

Dry period
52-65

Item
45-51

< 45
)Milk yield (120 DIM
)Milk yield (Kg/d
)Fat corrected milk (Kg/d
)Fat (%
)Protein (%
)Fat yield (Kg/d
)Protein yield (kg/d
Fat to protein ratio
Somatic cell count
)Milk yield (total period
)Milk yield (Kg/d
)Fat corrected milk (Kg/d
)Fat (%
)Protein (%
)Fat yield (Kg/d
)Protein yield (kg/d
Fat to protein ratio
Somatic cell count

 :a-cتفاوت میانگینهای با حرفهای ناهمسان در هر ردیف بیانگر معنیداری است (.)P> 0/05
* بنابر رابطۀ انجمن ملی تحقیقات ( ** ،)NRC, 2001لگاریتم شمار یاختههای بدنی شیر
a-c: Means within the same row with different superscripts differ (P< 0.05).
* Formula of national research council (2001), ** Logaritm of somatic cell count.

در بررسیهای دیگر انجامشده محققان کاهش  1تا
 10درصدی در تولید شیر دورة بعدی را با کوتاه کردن
دورة خشکی از  50-57روز به  30-34روز گزارش
کردهاند ( .)Bachman & Schairer, 2003افزون بر این
بررسیهایی که در سطح یاختهای انجام شدهاند ،نیز
پیشنهاد میکنند ،حذف دورة خشکی تأثیر مثبتی بر
تولید شیر گاوهای شیری ندارد (.)Zobel et al., 2015
بهطور مجموع مطرح شده است که کاهش طول دورة
خشکی از روش معمول ( 8هفته) به کمتر از  4هفته
باعث کاهش تولید شیر در محدودة بین  1تا 13
درصد میشود ( Annen et al., 2004; Pezeshki et

 )al., 2007و حذف دورة خشکی در مقایسه با دورة
خشکی  8هفته باعث کاهش  24درصدی در تولید
شیر میشود ( Andersen et al., 2005; Klusmeyer et
.)al., 2009; Mantovani et al., 2010
در یک بررسی مطرح شده است که کاهش تولید
شیر با حذف یا کاهش دورة خشکی نسبت به دورة
خشکی معمول هشت هفته به دلیل نبود زمان کافی
برای تجدید و بازسازی یاختههای بافت پوششی
( )epithelialپستان رخ میدهد ( Capuco et al.,
 .)1997و گزارش شده است ،مقدار کاهش در تولید
شیر در شیردهی بعدی با حذف دوره خشکی بین 20
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( )Rastani et al., 2005تا ( 22
 )2005درصد تخمین زده میشود.
از سویی برخی از محققان مطرح کردند ،کاهش در
تولید شیر تا حدودی با افزایش طول دوره شیردهی
پیشین میتواند جبران شود ( Bachman & Schairer,
& .2003; Santschi et al., 2011a; Rastani
 )Grummer, 2006افزون بر این Rastani et al.
( )2005کاهش طول دوره خشکی را بهعنوان یک
راهبرد برای کاهش توازن منفی انرژی پس از زایش
مطرح کردهاند.
برخالف نتایج این بررسی و بررسیهای یادشده در
باال چندین بررسی گزارش کردهاند ،با کاهش طول
دورة خشکی به  30روز تأثیر معنیداری بر تولید شیر
مشاهده نکردهاند ( Bachman, 2002; Gulay et al.,
 )2003از سویی در بررسیهایی که در سالهای اخیر
انجام شدهاند با کوتاه کردن دورة خشکی تأثیر مثبتی
مشاهده کردهاند ( ;Bernier-Dodier et al., 2011
 .)Steeneveld et al., 2013همچنین باور بر این است،
شمار روزهای شیردهی بیشتر با دورة خشکی  30یا
 35روز میتواند کاهش تولید شیر رخ داده را جبران
کند ( Watters et al., 2008; Klusmeyer et al.,
 )2009و گزارش شده است ،کاهش تولید شیر با دورة
کوتاهمدت در گاوهای چند شکم زایش کرده اهمیت
زیادی دارد ( .)Pezeshki et al., 2007یکی از دالیل
توجیه این تناقضها در یافتهها میتواند تفاوت در
نژادهای مورد استفاده باشد برای مثال نژاد براون
سوئیس بهمراتب بیشتر از نژاد هلشتاین از تولید در
شیردهی بعدی حمایت میکند ( El-Tarabany,
 .)2015همچنین به دلیل وجود اختالف در شرایط
آزمایش مانند اندازة گله ،نژاد ،تداوم شیردهی و نظام
شیردوشی باشد (.)Steeneveld et al., 2013
افزون بر تولید شیر دیگر فراسنجههای اقتصادی
مانند ترکیبهای شیر ،سالمت حیوان ،سوختوساز
(متابولیسم) و عملکرد تولیدمثلی در ارزیابی دورههای
خشکی متفاوت میتواند اهمیت داشته باشد ( Gümen
 .)et al., 2005, Watters et al., 2009برای مثال در
یک بررسی مطرح شده است که افزایش مادة خشک
مصرفی ( 19/6در برابر  16/9کیلوگرم در روز) در 21
Andersen et al.,
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روز اول دورة شیردهی با دورة خشکی کوتاه در
مقایسه با دورة خشکی درازمدت مشاهده شد
( ،)Jolicoer et al., 2009همچنین Santschi et al.
( )2011bبیان کردند ،دورة خشکی کوتاه ( 35روز) در
مقایسه با دورة خشکی درازمدت ( 60روز) با تولید
شیر اضافی در پایان شیردهی و بهبود سالمت گله و
عملکرد تولیدمثلی بهتر همراه بوده است و پیشنهاد
میکنند ،تعویض نظام مدیریت معمول خشک کردن
( 60روز) به دورة خشکی ( 35روز) بهطور میانگین
سودمندتر است .اگرچه هزینۀ تغذیه تا حد زیادی با
دورة خشکی کوتاه افزایش مییابد ولی سودهای ناشی
از فروش شیر اضافه فروختهشده بر هزینۀ تغذیه غلبه
میکند ( .)Santschi et al., 2011aاز سوی دیگر توقف
دوشش تنش زیادی به غدد پستانی تحمیل میکند.
افزون بر این ،تنش ناشی از تغییر جیره و تغییر
فیزیولوژیکی در آمادگی برای زایش نیز وجود دارد.
همچنین در یک بررسی مطرح شده است ،حذف دورة
خشکی تولید شیر را از اوایل دورة شیردهی به اواخر
دورة شیردهی منتقل میکند و با ذخیرة بخشی از
انرژی در بافتهای بدن در اوایل دورة شیردهی از
توازن منفی انرژی در اوایل دورة شیردهی جلوگیری
میکند ( )Grummer et al., 2010همچنین یافتههای
 )2014( Van Knegsel et al.نیز از این نتایج حمایت
میکند.
ترکیبهای شیر

نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد ،تأثیر طول
دورة خشکی بر درصد چربی شیر بهصورت درجۀ دوم
بوده است ( )P>0/05بهطوریکه دورة خشکی  52تا
 65روز کمترین درصد چربی شیر را نشان داد و
کاهش یا افزایش طول دورة خشکی نسبت به تیمار
 65-52روز موجب افزایش درصد چربی شیر شد .ولی
در تولید چربی شیر طول دورة خشکی کمتر از 45
روز بهطور معنیداری از دیگر تیمارها کمتر بود ،که با
کم بودن معنیدار تولید شیر در این تیمار میتوان این
کاستی را توجیه کرد.
موافق با نتایج این بررسی در یک بررسی گذارش
شده است ،با حذف دورة خشکی درصد چربی شیر
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بیشتری مشاهده شد و به خاطر اینکه با حذف دورة
خشکی تولید شیر کاهش پیدا کرده بود ،کل تولید
چربی شیر کمتری نسبت به دورة خشکی متداول
هشت هفته در پس از زایش مشاهده شد
( .)Steeneveld et al., 2013بهعالوه در یک بررسی در
مقایسه بین  30 ،0و  60روز دورة خشکی و تجزیۀ
ترکیبهای شیر تا روزهای شیردهی  98روز گزارش
شد که دورههای خشکی  30 ،0و  60روز به ترتیب
 4/28 ،4/54و  4/17درصد چربی داشتند که اختالف
بین آنها از نظر آماری معنیدار بود .همچنین حذف
یا کاهش طول دورة خشکی باعث کاهش در تولید
چربی شیر شد (.)van Knegsel et al., 2014
در یک بررسی گزارش شده است ،تغییر طول دورة
خشکی تأثیری بر درصد و تولید چربی شیر ندارد مگر
اینکه طول دورة خشکی به زیر  20روز کاهش پیدا
کند که در این صورت میزان تولید چربی شیر کاهش
پیدا میکند (.)Kuhn et al., 2006
در پژوهش  )2005( Rastani et al.تمایل به افزایش
درصد چربی شیر تولیدی شیردهی آینده برای گاوهای
تیمارهای  28روز در مقایسه با  56روز مشاهده شد .اما
تفاوتی در میزان چربی بر حسب کیلوگرم بین تیمار 28
روز و  56روز مشاهده نشده است .همسان با این نتایج
محققان دیگری ( )Gulay et al., 2003نبود اختالف در
تولید و درصد چربی شیر در شیردهی آینده برای گاوهای
 30و  60روز خشکی گزارش کردهاند.
برخالف نتایج این بررسی در بررسی Santschi et al.
( )2011aدر مقایسۀ بین  35و  60روز دورة خشکی
تفاوت معنیداری در درصد چربی شیر و تولید چربی
شیر مشاهده نشد )2008( Watters et al. .در مقایسه
بین دورة خشکی  34و  55روی  781گاو هلشتاین بیان
کردند که طول دورة خشکی بر درصد چربی شیر تأثیر
معنیداری نداشت بهطوریکه در بررسی آنان تا  100روز
شیردهی در دورة بعدی درصد چربی برای  34و  55روز
دورة خشکی به ترتیب برابر با  3/47و  3/40درصد بود.
همچنین در چندین بررسی دیگر نیز گزارش شده است
که تغییر طول دورة خشکی تأثیر معنیداری بر میزان
چربی شیر نداشت ( Gulay et al., 2003; Annen et al.,
.)2004; Klusmeyer et al., 2009

درصد پروتئین شیر تا  120روز پس از زایش
تفاوتی با دورههای خشکی متفاوت نداشت ،ولی در
کل دورة خشکی کمتر از  45روز بهطور معنیداری
درصد پروتئین شیر بیشتری نسبت به تیمارهای دیگر
داشت ( )P>0/05و اختالف بین دورههای خشکی
متفاوت بهصورت درجۀ سوم معنیدار بود (،)P>0/05
یعنی با افزایش طول دورة خشکی به بیش از  45روز
باعث کاهش درصد پروتئین شیر شد و با افزایش طول
دورة خشکی به بیش از  66روز درصد پروتئین شیر
کاهش نشان داد .بهطوریکه نمیتوان یک اثر ثابت از
دورة خشکی را بر درصد پروتئین شیر در نظر گرفت.
در تولید پروتئین شیر دورة خشکی کمتر از  45روز
از دیگر تیمارها کمتر بود (.)P>0/05
در توافق با نتایج این بررسی Pezeshki et al.
( )2007نیز با دورة خشکی  35و  56روز میزان تولید
پروتئین شیر کمتری با دورة خشکی کوتاهشده
مشاهده کردند .همچنین (2004) Annen et al.
گزارش کردند ،میزان پروتئین شیر گاوهای دو شکم
زایش کرده با دورة خشکی کوتاه افزایش پیدا کرده
بود ،ولی در گاوهای دیگر تفاوتی وجود نداشت.
مغایر با نتایج این بررسی )2005( Rastani et al.
در مقایسه بین  28و  56روز دورة خشکی درصد
پروتئین کمتری را با دورة خشکی  25روز مشاهده
کردند ( 2/97درصد در مقابل  2/83درصد)Watters .
 )2008( et al.گزارش کردند تأثیر دورة خشکی بر در
صد پروتئین شیر معنیدار بود بهطوریکه با دورة
خشکی  34و  55روز برای گاوهای دو شکم زایش
کرده بهترتیب  2/71و  2/88درصد و برای بیشتر از دو
شکم زایش کرده  2/64و  2/77درصد بود .همچنین
 )2001( Santschi et al.مشاهده کردند ،گاوهای دو
شکم زایش کرده با دورة خشکی کوتاه شده بهطور
معنیداری درصد پروتئین شیر کمتری با دورة خشکی
کوتاه نسبت به دورة خشکی متداول داشتند ولی در
گاوهای بیش از دو شکم زایش کرده تفاوت معنیداری
مشاهده نکرده و گزارش کردند از نظر تولید پروتئین
شیر بین هیچ گروه از گاوها تفاوت معنیدار نبود
هرچند از نظر عددی گاوهای دو شکم زایش کرده
میزان تولید پروتئین شیر کمتری را نشان دادند.
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 )2008( Watters et al.با مقایسۀ دورة خشکی سنتی
 55روز و کوتاه شده  34روز گزارش کردند که درصد
و میزان پروتئین شیر در بین دورههای خشکی
متفاوت و شکم زایش تفاوت معنیدار نداشت.
گزارش شده است ،کاهش در پروتئین شیر با
دورههای خشکی کمتر از  20روز و بیشتر از  60روز به
کاهش در تولید میزان شیر آنها مربوط است ( Kuhn
 )2005( Rastani et al. .)et al., 2006افزایش در
درصد پروتئین شیر را با کاهش دورة خشکی از 56
روز به  28روز گزارش کردند ،این افزایش میتواند به
بهبود توازن انرژی و وجود اسیدآمینههای مازاد ارتباط
داشته باشد (.)Remond & Bonnefoy, 1997
نسبت پروتئین به چربی شیر با تغییر طول دورة
خشکی تحت تأثیر قرار نگرفت .ولی تأثیر دورههای
خشکی متفاوت بر شمار یاختههای بدنی شیر بهصورت
درجۀ سوم معنیدار بود ،بهطوریکه دورة خشکی
 65-52روز بیشترین شمار یاختههای بدنی را داشت و
با کاهش یا افزایش طول دورة خشکی شمار یاختههای
بدنی کاهش پیدا کرد .در رابطه با شمار یاختههای
بدنی شیر در چندین بررسی گزارش شده است ،حذف
یا کاهش طول دورة خشکی باعث افزایش شمار
یاختههای بدنی شیر پس از زایش میشود ( Kuhn et
.al., 2006a, Annen et al., 2004; Klusmeyer et al.,
 )2009ولی در برخی بررسیهای دیگر تأثیری از دورة
خشکی بر شمار یاختههای بدنی شیر گزارش نشده
است (.)Rastani et al., 2005; Watters et al., 2008
در یک بررسی گزارش شده است ،حذف دورة خشکی
باعث افزایش شمار یاختههای بدنی شیر شد ،ولی
کاهش آن از  60روز به  30روز تأثیری بر یاختههای
بدنی شیر نداشت ( )van Knegsel et al., 2014در این
رابطه بیان شده است ،دلیل اصلی تغییر شمار
یاختههای بدنی شیر با کاهش یا حذف دورة خشکی
مربوط به تغییر در تولید ترکیب شیر است ( van
 )Knegsel et al., 2014همچنین در یک بررسی
مطرح شده است که غلیظتر شدن شیر تولیدی با
حذف دورة خشکی میتواند علت افزایش شمار
یاختههای بدنی باشد (.)Steeneveld et al., 2013
تغییر امتیاز وضعیت بدنی در جدول  2آورده شده
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است .نتایج نشان داد ،تغییر امتیاز وضعیت بدنی در کل
دورة شیردهی با دورة خشکی کمتر از  45روز از دیگر
تیمارها بیشتر بود ،ولی این از دست دادن در دوران
خشکی جبران شده و بنا بر جدول  2تغییر امتیاز
وضعیت بدنی از زمان زایش تا زایش بعدی معنیدار نبود.
بنا بر نتایج این بررسی در یک بررسی در مقایسه بین
دورة خشکی  35و  60روز گزارش شد ،تغییر امتیاز
وضعیت بدنی پس از زایش با دورههای خشکی متفاوت
معنیدار نبود ( .)Santschi et al., 2011در بررسیهای
گذشته بیان شده است که کاهش طول دورة خشکی با
کاهش از دست دادن امتیاز وضعیت بدنی در اوایل
شیردهی باعث بهبود امتیاز وضعیت بدنی در شیردهی
آینده میشود و باعث میشود که گاوها با دورة خشکی
کوتاهتر پس از زایش امتیاز وضعیت بدنی بیشتری داشته
باشند ( .)Rastani et al., 2006; Guley et al., 2003آنان
گزارش کردهاند ،کاهش طول دورة خشکی باعث بهبود
توازن انرژی در اوایل دورة شیردهی میشود ولی حذف
آن میتواند تأثیر منفی بر توازن انرژی در  56روز اول
زایش داشته باشد ( .)Rastani et al., 2005موافق با نتایج
این بررسی چندین بررسی گزارش دادهاند ،گاوهای با
طول دورة خشکی کوتاهشده تغییر کمتری در امتیاز
وضعیت بدنی داشتند ( Rastani et al., 2005; Watters
 .)et al., 2008; Gulay et al., 2003این بهبود توازن
انرژی میتواند مربوط کاهش تولید شیر پس از زایش و
انتقال تولید شیر از پس از زایش به پیش از زایش بعدی
باشد ،از سوی دیگر کوتاه کردن یا حذف دورة خشکی
نیازمند تغییر در ترکیب جیره است که این امر باعث
ثابت نگهداشتن خوراک مصرفی میشود و عامل
سودمندی در افزایش میزان انرژی دریافتی در اوایل
شیردهی است (.)van Knegsel et al., 2013
تأثیر طول دورۀ خشكی روی مشكالت سالمتی

نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد ،طول دورة
خشکی میتواند تأثیر مستقیمی بر بروز برخی از
بیماریها و ناهنجارهای سوختوسازی داشته باشد
بهطوریکه مشاهده شد (جدول  )3رخداد لنگش و
ورم پستان با طول دورة خشکی کمتر از  51روز از
تیمارهای دیگر کمتر بود ،ولی میزان جفتماندگی و
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توازن منفی انرژی قرار میدهد و رخداد بیماریهای
پس از زایمان را افزایش میدهد ( Goff & Horst,
 .)1997میزان و شدت قرار گرفتن در معرض توازن
منفی انرژی رخداد بیماریهای سوختوسازی از جمله
کتوز ،جابهجایی شیردان و جفت ماندگی را تحت تأثیر
خود قرار میدهد (.)Grummer et al., 2010

سختزایی با افزایش یا کاهش طول دورة خشکی از
حد معمول ( 45تا  75روز) افزایش یا تمایل به افزایش
نشان داد .تغییر اندوکرینی و فیزیولوژیکی حولوحوش
زایش باعث تأثیر منفی بر ایمنی و تولید شیر حیوان
میشود ،بهطوریکه تولید شیر زودتر از مادة خشک
مصرفی به اوج رسیده و همین امر حیوان را در معرض

جدول  .2تأثیر طول دورة خشکی بر امتیاز وضعیت بدنی گاوهای مورد آزمایش
Table 2. Effects of dry period length on body condition score of experimental cows
p-value
linear quadratic cubic
0.4830
0.3782
0.8193
0.9529
0.8647

0.1475
0.3446
0.0328
0.3489
0.0233

0.5320
0.3865
0.0629
0.4786
0.2243

> 75
133
)3.24 ± (0.035
)-0.132 ± (0.036
)2.649 ± (0.058
)-0.487 ± (0.056
)-0.829b ± (0.072

66-75
193
)3.26 ± (0.029
)-0.134 ± (0.003
)2.713 ± (0.043
)-0.458 ± (0.039
)0.718b ± (0.050

Dry period
52-65
830
)3.26 ± (0.016
)-0.121 ± (0.323
)2.703 ± (0.030
)-0.442 ± (0.025
)-0.658b ± (0.032

Item
45-51
248
)3.27 ± (0.028
)-0.120 ± (0.029
)2.636 ± (0.085
)-0.500 ± (0.082
)-0.818b ± (0.105

< 45
Cow n
131
BCS at Calving
)3.20 ± (0.040
)BCS changes (close up to calving) -0.181 ± (0.041
BCS after calving
)2.44 ± (0.108
)BCS changes(calving to d 28
)-0.557 ± (0.106
)BCS changes (calving to d 56) -0.981a ± (0.136

تفاوت میانگینهای با حرفهای ناهمسان در هر ردیف بیانگر معنیداری است (.)P > 0/05
a-c: Means within the same row with different superscripts differ (P < 0.05).

جدول  .3تأثیر طول دورة خشکی بر برخی از مشکالت سالمتی گاوها در پیرامون زای
Table 3. Effects of dry period length on some health problems of cows in periparturient period
p-value
0.0001
0.0001
0.0030
0.0700

> 75
133
26.32
9.77
24.06
9.02

66-75
193
22.80
17.62
17.10
6.74

Dry period
52-65
830
14.10
10.25
15.66
4.82

موافق با نتایج این بررسی در یک بررسی گزارش
شده است ،میزان سختزایی با کاهش طول دورة
خشکی در گاوهای چند شکم زایش کرده کاهش پیدا
کرد ولی میزان جفتماندگی با کاهش دورة خشکی
افزایش معنیداری را تجربه کرده است ( Santschi et
 .)al., 2011bعلت جفتماندگی با کاهش توان سامانۀ
ایمنی بدن در اواخر آبستنی توجیه شده است
( )LeBlanc, 2008که این ضعف سامانۀ ایمنی به قرار
گرفتن در توازن منفی انرژی در اواخر آبستنی مربوط
است (.)Goff & Horst, 1997
گزارش شده است ،میزان یاختههای بدنی بیشتر از
 200000یاخته در میلیلیتر بیانگر ورم پستان تحت
درمانگاهی در گله است ( .)Schepers et al., 1997در
یک بررسی مطرح شده است که شمار یاختههای بدنی
با کاهش طول دورة خشکی افزایش پیدا میکند
( ،)Kuhn et al., 2006دلیل افزایش میزان ورم پستان
با کاهش طول دورة خشکی به کم بودن زمان الزم

45-51
248
4.44
4.44
19.35
8.87

< 45
131
4.58
6.11
28.24
8.40

Item
Cow n
)Laminitis (%
)Mastitis (%
)Retained placenta (%
)Dystocia (%

برای بازسازی پستان ارتباط داده شده است ( Bradley

 ،)et al., 2011ولی در اغلب بررسیها بیان شده است
که طول دورة خشکی تأثیر معنیداری بر رخداد ورم
پستان نداشت ( Santschi et al., 2011; Church et
 .)al., 2008; Watters et al., 2008در این بررسی
ازآنجاکه میزان یاختههای بدنی شیر تحت تأثیر
تیمارها قرار داشت ،رخداد ورم پستان نیز به دنبال
دورههای خشکی متفاوت ،تفاوت معنیداری را از هم
نشان داد .ولی وجود یک ارتباط نزدیک بین میزان
یاختههای بدنی و رخداد ورم پستان مشاهده نشد.
نتیجهگیری

تغیر طول دورة خشکی میتواند عملکرد تولیدی و
سالمت حیوان را تحت تأثیر قرار دهد .در نتایج
بهدستآمده از بررسیهای مختلف تناقضهای وجود
دارد که میتواند ناشی از تفاوت در شرایط آزمایش و
تفاوت گلهها باشد .بهطورکلی در این بررسی با کاهش
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کمترین میزان بود و تغییر امتیاز وضعیت بدنی و
رخداد برخی بیماریهای متابولیک مانند جفت
.ماندگی با کاهش طول دورة خشکی بیشتر بود

 روز تولید شیر به45 طول دورة خشکی به کمتر از
 همچنین درصد چربی. کیلوگرم کاهش داشت6 میزان
 روز65  تا52 و پروتئین با دورة خشکی معمول
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