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 رية شيد ي ترکيتر تًل ديرٌ اوتقالدر  يريش يگايَا يدويثرات افزيدن ريغه کاوًال تٍ آب آشاما

 1يوَريِ تي،هزض2ي،جَاد آرضبه2، هحسي داًص هسگزاى2سادُ ي،رضب ٍل2يهَسَ يزضب ّزٍي،عل1يرضب گٌجَ

طجَ-1  هطْذ يًطگبُ فزدٍسدا يگزٍُ علَم داه يبت علويعضَ ّ -2هطْذ، يارضذ داًطگبُ فزدٍس يکبرضٌبس يدًا

 دٌ:يچک

 (1 يّبوبريثِ ت يراس گبٍ چٌذ ضکن سا ثطَر تصبدف 12، در دٍرُ اًتقبل يذًيافشٍدى رٍغي کبًَال ثِ آة آضبهجْت هطبلعِ اثز 

اس  ٍ ثعذ رٍس قجل 7گبٍّب دادُ ضذًذ. تز آة اختصبظ يّز ل گزم رٍغي کبًَال در 11 + يوَلآة هع (2ٍ  )ضبّذ(يهعوَلآة 

شاى يه .ِ ضذًذيتغذ يص ثب آة هعوَليرٍس ثعذ اس سا 7ٍ اس آساد ثَدُثِ آة ٍ خَراک  يدستزسِ ضذًذ. يوبرّب تغذيتثب ص يسا

ص ثز اسبس طزح کبهال يآسهب يدادُ ّب .ضذ يزياًذاسُ گص ياس سا پسرٍس  60هصزف خَراک تب ي يّوچٌز ٍ يت ضيتزکذ، يتَل

 7/18)ًطبى داد هصزف خَراک ج يًتبِ ضذًذ. يتجش MIXED يفبدُ اس هذلْبتکزار ضذُ در سهبى ٍ ثب است يٍ دادُ ّب يتصبدف

 ضبّذوبر يت يثزا در رٍستزيل 78هصزف آة) ،وبر کبًَال(يت يلَگزم در رٍس ثزايک7/19در هقبثل ضبّذوبر يت يلَگزم در رٍس ثزايک

وبر يت يتز در رٍس ثزايل 30در هقبثل ضبّذوبر يت يتز در رٍس ثزايل 5/32ز)يذ ضيتَل ،(وبر کبًَاليت يثزا تز در رٍسيل 76در هقبثل

وبر ٍ سهبى ثز يي تياثز هتقبثل ثٍ  اثز سهبى ثز هصزف خَراک قزار ًگزفت. يطيآسهب يوبرّبيز تيثز تحت تبيت ضيٍ تزک کبًَال(

 يدار يز اثز هعٌيضت يز ٍ تزکيذ ضيشاى تَليوبر ٍ سهبى ثز هيتاثز هتقبثل  (.>0.05p) دار ثَد يص هعٌياس سا پسهصزف خَراک 

ص ٍ در فبصلِ يي آسهبيگبٍّب در سطح استفبدُ ضذُ در ا يذًيثِ آة آضبهافشٍدى رٍغي کبًَال ص ًطبى داد يي آسهبيج ايًتب ًذاضت.

 ز ًذاضت.يت ضيذ ٍ تزکيخَراک، تَل ثز هصزف يدار يز هعٌيتبثص، يک ّفتِ قجل ٍ ثعذ اس ساي يسهبً

 زيت ضيذ ٍ تزکي، رٍغي کبًَال، تَليبل، دٍرُ اًتقيزي: گبٍ ضيديکلمات کل

 مقدمٍ:

 دارد يزيض يگبٍّب يذ هثليٍ تَل يذيثز عولکزد تَل يهْو ات( اثزآىرٍس ثعذ اس  21وبى تب يس سارٍس قجل ا 7) ت دٍرُ اًتقبليزيهذ

ٍ اس  دّذ يص هيثز افشارا دٍ تب سِ ثزا يبجبت گلَکش ٍ اًزصياحت ،ي دٍرُيدر از يذ ضيٍ آغبس تَلي يص سزعت رضذ جٌيافشا (.4)

ذ يتبسُ سا ثب تَل يگبٍّب يتيي ٍضعيچٌ ضَد. يَاى هيدر ح ياًزص يهٌفجبد تَاسى يسجت اي دٍرُ يگبٍ در ا ياضتْبکبّص  يطزف

 زُ در دٍرُيج يص غلظت اًزصيافشاثب  .(3) داردز يت ضيذ ٍ تزکيثز تَل يز هٌفيتبثکزدُ ٍ  يکيلهتبثَ يّب يوبريهستعذ ث را ثبال

ي دٍرُ استفبدُ يگبٍّب در ازُ يجدر  يهکول چزثتَاى اس  يهي هٌظَر يثِ ا .را کبّص داد ياًزص يهٌف تَاسىتَاى اثزات  يقبل هاًت

جِ يدر ًتزُ ٍ يج يخَراک ثبعث کبّص خَشهوکي است  يًطبى دادُ کِ افشٍدى هکول چزثاًجبم ضذُ قبت يتحق  يثزخ اهب کزد.

 يص اًزصيافشا ليتٌْب ثِ دلزُ يثِ ج يثجت افشٍدى هکول چزثهعتقذًذ اثزات هي ياس هحقق يتعذاد .کبّص هصزف هبدُ خطک ضَد

. رٍغي کبًَال هٌجع غٌي اس (1ت)اس َاىيح يثزا يرچزة ضزٍ يذ ّبيي اسيل تبهيثِ دلتَاًذ  يهثلکِ ست يًثذى گبٍ  يبفتيدر

طبت ياس آسهب يج ثزخيًتباست. زُ يجافشٍدى ثِ  ياثز يهٌبست چزث ياس هکول ّب يکياست ٍ  3اهگب ٍ   6اهگب اسيذ ّبي چزة 

 (.3) افشايص هي دّذرا رٍغي کبًَال غلظت اسيذ اٍلئيک ضيز دّذ کِ  يًطبى ه

 بسيهَرد ً يّب يافشٍدًاس  يثزخًطبى دادًذ کِ  (5). تَهبس ٍ ّوکبراى است يزيض يّبگبٍ ِيتغذ هْن در يهبدُ هغذ کيآة  

ص يافشا يثزا يدر تالض )3(. آسثَرى ٍ ّوکبراى ي کزديتبهگَسبِل ّب  يذًيآضبهاضبفِ کزدى ثِ آة ق يتَاى اس طز يرا هگَسبلِ ّب 

ي هَاد يتبه يثزا يحبهل هٌبسج يذًيادًذ کِ آة آضبهز ًطبى ديضدر 3امگاچزة  يذ ّبيص اسياس ضکوجِ ٍ افشا يعجَر رٍغي هبّ
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 يگبٍّب يذًياثزات افشٍدى رٍغي کبًَال ثِ آة آضبه يثزرس صيي آسهبيّذف اس ا . است يزيض يگبٍّب يثزابس يهَرد ً يهغذ

 ز ٍ هصزف خَراک ٍ آة ثَد.يت ضيذ ٍ تزکياًتقبل ثز عولکزد تَل يدٍرُ  يزيض

 مًاد ي ريشُا:

ثز  يثِ صَرت تصبدفص يرٍس قجل اس سا 7در فبصلِ   هطبثِ يط ثذًيثب ضزا ييّلطتب  چٌذ ضکن ساراس گبٍ آثستي  12تعذاد 

 يضبهل آة هعوَل( 1وبريت .وبر اختصبظ دادُ ضذًذ يثِ دٍ تص يسا يخ احتوبليرٍس دٍرُ قجل ٍ تبر 305ز يد ضکن، ضاسبس تعذا

رٍس ثعذ اس  7ص تب يرٍس قجل اس سا 7گبٍّب  ثَد. يذًيتز آة آضبهيّز ل يگزم رٍغي کبًَال ثِ اسا11+  يضبهل آة هعوَل (2وبريٍ ت

 ييغذازُ يج ِ ضذًذيتغذ ي، ثب آة هعوَلصيرٍس ثعذ اس سا 7آة ٍ خَراک آساد ثَدُ ٍ اس ثِ يِ ضذًذ. دستزسيوبرّب تغذيآى ثب ت

رٍس  67ص يطَل آسهب .(1)جذٍل ثَدNRC  (2) بجبت گبٍ ّب ثز اسبس جذاٍل استبًذارد يي کٌٌذُ احتيٍ تبهکسبى يوبر يّز دٍ ت

 يزيًوًَِ گ.ضذ  يزياًذاسُ گثب رٍش سِ ثبر دٍضص در رٍس ز رٍساًِ يذ ضي. تَل (آىرٍس ثعذ اس  60تب  صيس سارٍس قجل ا 7 ثَد )

لکَ يز تَسط دستگبُ هيض يًوًَِ ّب يطگبّيآسهب يِ يتجش اًجبم ضذ. يزدٍضيّوشهبى ثب ضسِ ًَثت در ٍ  يگّفتثصَرت ز يض

کبهال زح ط قبلت در صيآسهب يّب دادُ ضذ. يزياًذاسُ گص يرٍس آسهب 67در طَل اسکي اًجبم ضذ. هصزف خَراک رٍساًِ 

.  ضذًذ ليتحل ٍ ِيتجش SASيآهبر ثزًبهِ DEXIM corPِ يرٍ اس استفبدُ بثٍ در سهبى ضذُ تکزار  يثب دادُ ّب يتصبدف

 .در ًظز گزفتِ ضذ %5 يدار يهعٌ احتوبل سطح. ضذ يستقل ثزرسسبت هيهقب تَسطوبرّب يت ييبًگيه

 ي تحث:  جيوتا

ز يضت يٍ تزکذ يتَل ًطبى دادُ ضذُ است. 2در جذٍل  يطيآسهب يوبرّبيتذُ ثِ اختصبظ دادُ ض يدر گبٍّبز يذ ضيي تَليبًگيه

دار ًجَد . ثز ّن کٌص  يهعٌ يطيآسهب يز گبٍّبيذ ضيوبر ثز تَليقزار ًگزفت. اثز هتقبثل سهبى ٍ ت يطيآسهب  يوبرّبيز تيتحت تبث

هصزف خَراک  ( ثَد.3هذُ تَسط آسثَرى ٍ ّوکبراًص )ج ثذست آيي هطبلعِ، در تَافق ثب ًتبيج ايثَد.ًتب يهعٌ يوبر ٍ سهبى ثيت

شاى هصزف خَراک تحت يص هيقجل اس سا يدر ّفتِ .ًطبى دادُ ضذُ است 3ص ٍ کل دٍرُ در جذٍل يص ٍ ثعذ اس سايدر قجل اس سا

هصزف  .ًجَد دار يهصزف خَراک هعٌ يرٍش ثز يًوبر يسهبى ٍ تي ثز ّن کٌص يٍ ّوچٌ قزار ًگزفت يطيسهبآ يّبوبريز تيتبث

 يشاى هصزف خَراک هعٌيوبر ثز هيوبرّب قزار ًگزفت اهب اثز سهبى ٍ اثز هتقبثل سهبى ٍ تيز تيص تحت تبثيخَراک در دٍرُ ثعذ اس سا

وبر قزار ًگزفت کِ در تَافق ثب  يهتقبثل سهبى ٍ توبر ٍ اثز يز تيتحت تبث يطيهصزف خَراک در کل دٍرُ آسهب .(>0.05p) دار ثَد

 يِ رٍغي کبًَال ِث گبٍّبيتغذ يثزا  ييي هطبلعِ ًطبى داد کِ آة حبهل هٌبسيج اي( ثَد. ًتب2آسثَرى ٍ ّوکبراى) يبلعِ ج هطيًتب

 داضتِ ثبضذ. يهصزف خَراک ٍ هصزف آة اثز هٌف يٌکِ رٍيدٍرُ اًتقبل است ثذٍى ا يزيض

The effects of  supplementaion canola oil to drinking water on milk production and composition in the 

transition period of  dairy cows 
R. Ganjavi, A. Heravi mousavi, R. Valizadeh, M. Daneshmesgaran,J. Arshami, M. Teimouri 

Ferdowsi University of Mashhad, Department of Animal Science, 

The effect of addition canola oil into the drinking water on production performance of holestein dairy cows was 

studied using 12 multiparous cows 7 days before calving and 60 days after parturition. The cows were randomly 

assigned to 1 of 2 treatments: 1) no nutrients supplemented in the drinking water (control); 2) 11 g/L of canola oil( 

CO ) in the drinking water. The trial lasted from 7 d prepartum to 7 d postpartum. The animals were fed and milked 

tree times daily and had unlimited access to water. Dry matter intake (18.7 kg/d for control vs. 19.7 kg/d for CO), 

milk yield (32.5 kg/d for control vs. 30 l/d for CO), and water intake (78L/d for control vs. 76L/d for CO) were not 

affected by treatment. These results suggest that drinking water can be an alternative for supplementing CO to dairy 

cows without decreasing feed or water intake relative to cows fed CO in the diet, but more studies are required. 
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 صيقجل ٍ ثعذ اس سا يطيآسهب يزُ ّبيت جي. تزک1جذٍل                                               

يطيآسهب يزُ ّبيج    

 )%( اجشا صيقجل اس سا يزُ يج   صيثعذ اس سا يزُ يج          

6/37  5/60  الص جَيس 

5/21  7/10  ًَجِي 

0 4/6  کبُ 

1/16  53/12  جَ 

0 73/2  کٌجبلِ تخن پٌجِ 

6/8  15/3  بيسَ يکٌجبلِ  

 پٌجِ داًِ 0 8

7 74/1  سجَس 

0 524/0  يپَدر چزث 

0 05/1  پَدر گَضت 

0 04/0  اٍرُ 

0 17/0  آّک 

0 04/0  ًوک 

6/0  21/0  1يٌيتبهيٍ ٍ يهعذً هکول 

5/0  21/0  ييزيجَش ض 

13/0  ن فسفبتيکلس يد 0 

  
 ييبيويت ضيتزک

49/1  43/1  لَگزم(يدر ک يسن)هگبکبلزيقبثل هتبثَل ياًزص 

9/17  2/15  خبم)%( ييپزٍتئ 

)%(يَارُ سلَليد  57 55  

8/33  6/34 سلَلش)%( يثذٍى ّو يَارُ سلَليد   

 ,Vitamin A (50,000 IU), Vitamin D3 (10,000 IU), Vitamin E (0.1 g), Calcium (196 g), Phosphorus (96 g), Sodium (71 g)هرکیلوگرم ویتامین  و مواد معدنی حاوی: -1

Magnesium (19 g), Iron (3 g), Copper (0.3 g), Manganese (2 g), Zinc (3 g), Cobalt (0.1 g), Iodine (0.1 g), Selenium (0.001 g 
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 زيت ضيذ ٍ تزکيتَلثز  (1وبر)يت در هقبيسِ ثب آة هعوَلي(2وبري)ت يذًيافشٍدى رٍغي کبًَال ثِ آة آضبه اثز . 2جذٍل 

     
  

 

 يطيآسهب يوبرّبيت

 

 صفبت 1 2  

35/0  81/1  99/29  5/32  لَگزم(يکز)يذ ضيتَل 

4/0  22/0  84/3  58/3  )%(يچزث 

89/0  15/0  07/3  04/3  ي)%(يپزٍتئ 

25/0  51/0  78/5  9/4  الکتَس)%( 

388/0  66/0  04/8  88/8  )%(يهَاد جبهذ ثذٍى چزث 
 

    

       

 لَگزم در رٍس(ي)ککهصزف خَراثز ( 1وبر)يوَلي ت(در هقبيسِ ثب آة هع2وبري)ت يذًياثز افشٍدى رٍغي کبًَال ثِ آة آضبه . 3جذٍل 

          

  

 يطيوبر آسهبيت

 
 صفبت 1 2  

36/0  96/0  05/12  21/11  صيهصزف خَراک قجل سا 

57/0  34/1  69/20  57/19  صيهصزف خَراک ثعذ اس سا 

55/0  1/1  7/19  72/18  هصزف خَراک کل دٍرُ 

 

 


