
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور  

 قزوينكشاورزي و منابع طبيعي استان  و آموزش مركز تحقيقات

 

 يدر گاودار يونيآن يبا استفاده از مکمل نمک ها يريش يو سالمت گاوها ديتول تيعنوان پروژه: بهبود وضع -

 نياستان قزو يسنت يها

 

 3-51-1353-044-970785 شماره مصوب پروژه: -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مهدي افتخاري خانوداگي مجري:نام ونام -

 خانوادگي ناظران:و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نامنام -

، محمدحسين هادي تواتري و عليرضا آقاشاهي دينا رضايي، جواد محمدحسيني، خانوادگي همکاران:نام و نام -

 اميررضا صفايي

 محل اجرا : استان قزوين -

 1397سال  بهمن ماهتاريخ شروع :  -

 سال  5/2مدت اجرا :  -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           61486با شماره        13/2/1401 اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 



 چکیده

 نياز محقق ياريدام مورد توجه بس ديو تول يگاو در دوره انتقال و اثر آن بر سالمت هيموضوع تغذ رياخ يهادر سال

هدف از باشد.  يم مانيدر دوره انتظار زا يمواد معدن هيمبحث تغذ نه،يزم نياز موارد مهم در ا يکيقرار گرفته است. 

و  ديتولبر  نياستان قزو يسنت يها يدر گاودار يونيآن ياستفاده از مکمل نمک هاانجام مطالعه حاضر بررسي اثر 

شکم(  6/3 نيانگي)با م نيهلشتا ردهيش رينموده غ شيرأس گاو چند بار زا 20ي بود. به اين منظور ريش يسالمت گاوها

 يشيآزما رهيج 2از  يکي از يبه طور تصادف زني هااز گروه کيشدند. هر  ميتقس يراس 10گروه  2 يدر اواخر آبستن

هفته قبل از زايش  3از در روز(  يونيگرم مصرف مکمل آن 250تا  200صفر و  وسطح)د يدر قالب طرح كامالً  تصادف

 استفاده از مکمل نمک هاي آنيوني تمايل به افزايش داشتميزان توليد شير به هنگام  تا زمان زايش تغذيه شدند.

(10/0  p≤)  د مثلي شامل تاريخ . فراسنجه هاي توليتحت تاثير قرار نگرفتولي تركيبات شير شامل چربي و پروتئين

موارد بروز بيماري در تيمار شاهد بيشتر بود. اولين فحلي بعد از زايش و زمان اولين تلقيح بين تيمارها تفاوتي نداشت. 

در مجموع با توجه به اثرات مثبت استفاده از نمک هاي آنيوني بر توليد و سالمت گاوهاي شيري استفاده از اين مکمل 

 توصيه مي گردد. فته قبل از زايشه 3در 

 انتقال دوره، ریش، گاوی، ونیهاي كلیدي: نمک آنواژه

 


