
 

 

 ،(PERS)و تداوم شیردهی(PEAK (اوج تولید، (PT)زمان رسیدن به اوج شیردهیعوامل محیطی موثر برروی پارامترهای 
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 چکیده

ایي تحقیق ثِ هٌظَس ثشآٍسد پبساهتشّبی هشثَط ثِ هٌحٌی ضیشدّی ثشای صفبت صهبى سسیذى ثِ اٍج ضیشدّی، اٍج تَلیذ ٍ دس 

تذاٍم ضیشدّی دس گبٍّبی ضیشی استبى خشاسبى سضَی اص هذل سٍص آصهَى ثب تبثعیت تصبدفی ٍ تبثع گبهبی ًبقص استفبدُ 

تب  1378گبٍ ّلطتبیي ثَد کِ عی سبلْبی  12246هَى سِ ثبس دٍضص هشثَط ثِ سکَسد سٍص آص 127438دادّبی هَسد استفبدُ  .ضذ

 peakهیبًگیي پبساهتشّبی . ثذست آهذ 0029/29هقذاس هیبًگیي ضیش تَلیذی ثشای صفبت تَلیذ ضیش . صایص داضتِ اًذ 1387

time،yeild peak  ،persistency  ،57/95 ،81/32 ،44/7 اص آصهَى داًکي اثش  صهبى سسیذى ثِ ّوچٌیي ثب استفبدُ . ثشآٍسد ضذ

ّوچٌیي دس ایي تحقیق (. p<0/05)، ٍلی اثش اٍج تَلیذ ٍ تذاٍم ضیشدّی هعٌی داس ًجَد(p<0/05)اٍج ضیشدّی هعٌی داس ثَد

 .ّوجستگی فٌَتیپی ثیي ایي سِ پبساهتش ثشآٍسد گشدیذ

 

 مقدمه

ّبی رٌّی، هبًذگیعلت ثعضی عقت. سٍدضوبس هیدًیبی اهشٍص ثِافضایص جوعیت ٍ تَصیع ًبهتعبدل غزا یکی اص ثضسگتشیي هطکالت 

ثِ ّویي دلیل ضیش ثِ سجت داضتي دٍ جضء اصلی خَد یعٌی (. 2000تکشلی ٍ ّوکبساى،)کوجَد ضذیذ پشٍتئیي دس دٍسُ کَدکی است 

اص جولِ ضیش دس تغزیِ اًسبى ثشای  ٍجَد غزاّبیی کِ هٌطأ حیَاًی داسًذ. پشٍتئیي ٍ کلسین دس تغزیِ اًسبى جبیگبُ اسصضوٌذی داسد

ّذف اص تحقیق حبضش ثشسسی تبثیش عَاهل  .هتعبدل سبختي ٍ تکویل ًوَدى هَاد غزایی داسای هٌطأ گیبّی اّویت ثسضایی داسد

هٌحٌی ضیش دّی ّش   .ٍ استجبط ایي پبساهتشّب ثب یکذیگش  هحیغی ثش پبساهتشّبی هٌحٌی ضیشٍاسی گبٍّبی ضیشی تَسظ تبثع ٍٍد

گبٍ هٌحصش ثِ فشد است ٍ اص ایي سٍ هغبلعِ هٌحٌی ضیشدّی ّش گبٍ ثِ عَس جذاگبًِ ٍ هٌحٌی ضیش گلِ ثِ دالیل صیش اص اّویت 

اًتخبة، تغزیِ، استفبدُ اص هٌحٌی ضیشدّی دس عشح ّبی آصهبیطی، استفبدُ اص هٌحٌی ضیشدّی دس : ٍیظُ ای ثشخَسداس است

 .هغبلعبت صیست اقتصبدی
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 1378ّابی  سِ ثبس دٍضص، هتعلق ثِ گبٍّبی ّلطتبیي استبى خشاسبى عی سابل  سکَسد سٍصآصهَى 127438دسایي هغبلعِ اص تعذاد 

ّابی  پس اص چٌذیي هشحلِ ٍیشایص ثش سٍی دادُ کِ .سکَسدّبی هضثَس هشثَط ثِ اٍلیي دٍسُ ضیشدّی ثَدًذ. استفبدُ گشدیذ 1387تب

 .گلِ ثَد ثذست آهذ 146دادُ کِ هشثَط ثِ  109561تعذاد   SASافضاس خبم تَسظ ًشم
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 خصَصیبت آهبسی پبساهتشّبی ثشآٍسد ضذُ -1جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث

ثیطتشیي هقذاس تَلیذ ضیش ثشآٍسد  85کوتشیي هقذاس تَلیذ ضیش ٍ دس سبل  86کِ ثب تَجِ ثِ ًوَداس دس سبل: میانگین تولید شیر

هی تَاًذ ثِ دلیل ًبهٌبست ثَدى دادّبی آهبسی ٍ یب اعوبل ًبدسست  86ثِ سبل  85هیضاى تَلیذ ضیش اص سبل گشدیذ، سًٍذ کبّطی 

حذاکثش هقذاس سا دس توبهی سبل ّبی ( PT)دس ضوي دس ایي سبل هیضاى صهبى سسیذى ثِ اٍج ضیشدّی یب .عَاهل اصالح ًظادی ثبضذ

 .ًگیي ضیش تَلیذی داضتِ ثبضذهَسد هغبلعِ داسا ثَد کِ هی تَاًذ تأثیشی ثش هیب

 
 ّوجستگی ّبی فٌَتیپی ثیي پبساهتشّبی هٌحٌی ضیشدّی  -3جذٍل 

Persistency Peakyield Peaktime  

0.29 0.01 1.00 Peaktime 

-0.03 1.00 0.01 Peakyield 

1.00 -0.03 0.29 Persistency 

Peak time ;  صهبى تب سسیذى ثِ اٍجpeak yield ; اٍج تَلیذPerstency ;تذاٍم ضیشدّی 

 

ٍ کوتشیي هقاذاس   86صهبى سسیذى ثِ اٍج ضیشدّی هشثَط ثِ سبل تَلیذ ضیش  یطتشیي هیبًگیي(: PT)زمان رسیدن به اوج شیردهی

ثِ عجابستی ثاب افاضایص    .ثیي ایي صفت ثب صفت اٍج تَلیذ ضیش ثشآٍسد ضذ هثجت فٌَتیپی ّوجستگی. هی ثبضذ 87آى هشثَط ثِ سبل 

، فااشیس ٍ (2007)فشٌّااف فااش ٍ ساٍیٌسااَى. صهاابى سساایذى ثااِ اٍج ضاایشدّی هیااضاى اٍج ضاایشدّی ًیااض افااضایص پیااذا هاای کٌااذ

ّوچٌایي ایاي   .کشدًذّوجستگی فٌَتیپی ایي دٍ صفت هٌفی گضاسش ( 1987)، ّوجستگی هثجت اهب ثبساتب ٍ ّوکبساى(1985)ّوکبساى

یعٌی ثب افضایص صهبى سسایذى ثاِ اٍج ضایشدّی هیاضاى تاذاٍم ضایشدّی ًیاض        .صفت ّوجستگی فٌَتیپی هثجت ثب تذاٍم ضیشدّی داسد

ٍ فاشیس ٍ  ( 2000)، ّوجساتگی فٌاَتیپی هثجات اهاب تکشلای ٍ ّوکابساى      (2007)فشٌّاف فاش ٍ ساٍیٌساَى   . افضایص پیذا های کٌاذ  

 .، ّوجستگی فٌَتیپی هٌفی سا گضاسش کشدًذ(1987)، ثبساتب ٍ ّوکبساى(1980)ساى، ضبًکس ٍ ّوکب(1985)ّوکبساى
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 تغییشات

 PEAK 127438 81/32 07/5 36/15 اٍج تَلیذ

 PERS 127438 44/7 71/0 59/9 تذاٍم ضیشدّی

 TTP 127438 57/95 32/301 26/315 صهبى تب سسیذى ثِ اٍج



 

 

های   86ٍ کوتاشیي هقاذاس آى هشثاَط ثاِ سابل       87یطتشیي هیابًگیي اٍج تَلیاذ هشثاَط ثاِ سابل تَلیاذ ضایش        (: PY)اوج تولید

دس ًتیجِ هی تَاى گفت گبٍّبی .شدیذّوجستگی فٌَتیپی ثیي صفت اٍج تَلیذ ثب تذاٍم ضیشدّی دس ایي تحقیق هثجت ثشآٍسد گ.ثبضذ

اهاب  .، ّوجستگی فٌَتیپی هثجت(1985)ٍ  فشیس ٍ ّوکبساى( 2000)تکشلی ٍ ّوکبساى. ثب اٍج تَلیذ ثبالتش تذاٍم تَلیذ ثبالتشی داسًذ

 .دًذ، ّوجستگی فٌَتیپی هٌفی گضاسش کش(1987)ٍ ثبساتب ٍ ّوکبساى( 1980)، ضبًکس ٍ ّوکبساى(2007)فشٌّف فش ٍ ساٍیٌسَى

ّوجستگی  .هی ثبضذ 87ٍ کوتشیي هقذاس آى هشثَط ثِ سبل  86تذاٍم ضیشدّی هشثَط ثِ سبل تَلیذ ضیش (: PERS)تداوم شیردهی

 .فٌَتیپی ثیي ایي صفت ثب صفبت دیگش دس ثبال رکش ضذُ است
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