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چكيده

هدف از انجام این تحقیق بررســی اثرات کاهش اندازه قطعات علوفه یونجه بر روی ماده خشک مصرفی ،فعالیت جویدن و عملکرد
گاوهای شــیری هلشتاین در اواسط شیردهی بود .آزمایش توسط  6راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی  105 ±15روز و
میانگین وزنی  556±16کیلوگرم با شــکم دوم زایش در قالب طرح مربع التین تکرار شده ( 3×3در قالب طرح چرخشی متوازن با
سه جیره ،طی سه دوره) انجام شد .طول هر دوره آزمایشی  21روز ( 14روز به منظور عادت پذیری و  7روز جهت نمونه برداری) بود.
جیره ها از نظر ترکیب شیمیایی مشابه بودند و تنها تفاوت آنها در اندازه ذرات موثر فیزیکی جیره (بلند ،متوسط و ریز) بود که توسط
خرد کردن علوفه یونجه به دســت آمد .عامل موثر فیزیکی برای علوفه بلند یونجه (خرد کردن در دستگاه علوفه خرد کن) ،علوفه
متوسط (دو بار خرد کردن) و علوفه ریز (سه بار خرد کردن) توسط الک های ایالت پنسیلوانیا محاسبه شد .بر اساس روش مرتنز عامل
موثر فیزیکی برای جیره حاوی ذرات بلند ،متوســط و ریز علوفه به ترتیب  20/17 ،22/03و  19/07درصد بود .کاهش اندازه قطعات
علوفه سبب افزایش ماده خشک مصرفی شد ( .)p>0/001زمان صرف شده برای جویدن شامل زمان خوردن و نشخوار با کاهش اندازه
قطعات جیره کاهش یافت ( .)p>0/001میانگین  pHشکمبه ،مدفوع و ادرار به شکل معنی داری تحت تأثیر سطوح اندازه ذرات قرار
نگرفت .کاهش اندازه ذرات خوراک سبب افزایش تولید شیر تصحیح شده بر اساس  4درصد چربی ( ،)p>0/001میزان چربی ()p>0/01
و پروتئین شیر ( ،)p>0/05مواد جامد بدون چربی شیر ( )p>0/05و افزایش وزن بدن شد ( .)p>0/001با این وجود کاهش اندازه ذرات
تاثیر معنی داری بر درصد چربی ،پروتئین و الکتوز شــیر نداشت .به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاهش اندازه ذرات جیره
سبب بهبود تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی می شود.
کلمات کلیدی :مرغ تخم گذار ،گیاه دارویی پونه ،عملکرد ،پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون
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This study was conducted to evaluate effect of reducing alfalfa hay particle size on feed intake, chewing
activity and performance of Holstein dairy cows in mid lactation. The experiment was designed as a
replicated 3 × 3 Latin square using 6 lactating dairy cows averaging 105±15 day in milk (DIM), 556 ± 16
kg body weight (BW) and two parity (3 diets with 3 periods). Each period lasted for 21 days including 14
days adaptation and 7 days sample collection. Diets were chemically similar but varied in peNDF content
(high, medium, and low) by altering alfalfa particle length. The physical effectiveness factors for the long
(chopped), medium (rechopped twice), and fine (rechopped thrice) alfalfa were determined using the Penn
State Particle Separator. The peNDF contents of the diets were 22.03, 20.17, and 19.07%, for the high,
medium, and low diets by means Mertens formulate, respectively. Decreasing forage particle length increased
DMI (p<0.001). Chewing time, (including eating and ruminating time), were decreased by decreasing dietary
peNDF (p<0.001). Ruminal, fecal and urine pH were not significantly affected by peNDF content. Reduction
of particle size increased Milk fat corrected (MFC, 4%) (p<0.001), milk fat (p<0.01), and protein production
(p<0.05), non-fat total solids (p<0.05) and body weight gain (p<0.001). Nevertheless, Reduction of particle
size had not significant effect on percentage of milk fat, protein and lactose. In conclusion, results showed that
Reduction of particle size improved milk production and composition of Holstein dairy cows in mid lactation.
Keyword: Particle Size, Alfalfa, peNDF, Performance, Dairy cows

)؛ همچنین2004،. و همكارانTeimouri( جمله اسیدوز می شــود
علوفــه های بلنــد در جیره های کامال مخلوط نمــی توانند به طور
همگن آمیخته شوند و استفاده آنها در ســـیستم تغذیه ای مکانیزه
 مشــخص ﺷﺪه که اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ذرات.با مشــکالتی همراه اســت
Devries( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﺎو در ﭘﺲ زدن ذرات درﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ذرات ریز خــوراک برای مواردی مانند افزایش.) 2008،.و همكاران
 کاهش زمان،نواحی ســطحی برای هضم ســریعتر مواد خوراکــی
 افزایــش نرخ باز چرخ شــکمبه ای و اثرات،ماندگاری در شــکمبه
بالقوه بر افزایش ماده خشــک مصرفی که ناشــی از افزایش سرعت
 هدف.)1385، مطلوب هســتند (تیموری،بازچرخ شــکمبه ای است
 تامین حداقل الیاف مورد نیاز اســت به،eNDF2فرضیه الیاف موثر
 فرضیه.)1997Mertens( نحوی که درصد چربی شیر را حفظ کند
 مرتنــز یک قدم به طرف کمی کردن صفات شــیمیاییpeNDF3
و فیزیکــی الیــاف به صورت یک انـــدازه گیری منحصر بـــه فرد
 این فرضیه به خصوصيات فيزيکي مواد خوراکي به ويژه.مـــی باشد
اندازه ذرات آن بســتگي دارد کــه فعاليت جويدن و ماهيت دو فازي
.)1997Mertens( محتويات شکمبه اي را تحت تأثير قرار مي دهد
) اطالعات مفیدی در رابطه با احتیاجات2001( NRCاگر چــه
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مقدمه

افزایــش مصرف خوراک و تراکم مــواد مغذی جیره در گاوهای
شــیری ســبب کاهش احتمال کمبود مواد مغذی در اوایل و اواسط
 با این حال میزان مصرف.)2001NRC1( دوره شــیردهی می گردد
خوراک گاوهای شــیری محدود بوده و توسط عوامل مختلفی تحت
 خوش خوراکی اندک علوفه خشک.)2000Allen( تاثیر قرار می گیرد
و تفاوت دانسیته آن با سایر اجزاء جیره موجب می شود که گاو تمایل
 با این حال علوفه خشک.چندانی به مصرف آن در آخور نداشته باشد
می تواند نقش مهمی در الیه بندی شــکمبه و رفتار جویدن داشــته
 از طرف دیگر مصرف علوفه به.)2007 ,. و همكارانZebeli( باشــد
نگاری-تواند بر اســاس نظریه اتســاع شکمبه-علت حجیم بودن می
، یکی از راهکارهــای کاهش حجم خوراک.تغذیــه را محدود ســازد
 به ویــژه منابع علوفه ای،کاهش انــدازه ذرات منابع حجیم خوراک
 به عنوان یک خصوصیت، اندازه ذرات علوفه.)1996Allen( اســت
فیزیکی از اهمیت به سزایی در دام های دارای شکمبه پویا برخوردار
،می باشد چرا که اندازه مناســب ذرات علوفه سبب تحریک نشخوار
 خنثی سازی اســیدهای چرب فرار موجود در،افزایش ترشــح بزاق
 بهبود چربی شــیر و جلوگیری از ناراحتی های گوارشی از،شــکمبه

)  (پژوهشوسازندگی
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حیوان و آنالیز مواد خوراکی در اختیار محققان قرار داده اســت ،ولی
توصیــه های کاربردی و کمی در مورد شــکل فیزیکی جیره را ارائه
نداده است ( .)2002Kononoffدر حال حاضر سنجش کمی اندازه
قطعات به جای توصیف کیفی آن برای افزایش دقت پیش بینی الیاف
مؤثر مورد نیاز گاوهای شیری ضروری است ( .)2001NRCهمچنین
با توجه به اینکه تاکنون بیشتر آزمایشات انجام شده در رابطه با اندازه
قطعات خوراک بر روی گاوها در اوایل دوره شــیردهی انجام شــده
است ،لذا هدف این تحقیق بررسی اثرات اندازه قطعات مختلف علوفه
یونجه بر مصرف خوراک ،فعالیت جویدن و عملکرد گاوهای هلشتاین
در اواسط دوره شیردهی بود.

مواد و روش ها

تعــداد  6راس گاو شــیرده هلشــتاین بــا میانگیــن وزن زنده
 556 ±16کیلوگرم و با میانگین روزهای شــیردهی  105 ±15روز و
شکم دوم انتخاب و ســپس به طور تصادفی در قالب یک طرح مربع
التین تکرارشــده  3×3در  6جایگاه انفرادی مستقر شده و به صورت
انفرادی مورد تغذیــه و رکوردگیری قرار گرفتند .آزمایش در  3دوره
 21روزه انجام شــد که در هر دوره  14روز به عادت پذیری و  7روز
به نمونه برداری اختصاص داده شــد .جیره های آزمایشــی با نسبت
 43درصد علوفه و  57درصد کنســانتره و بر اساس جداول استاندارد
 )2001( NRCتنظیــم شــد (جــدول .)1جیره هــا از نظر ترکیب
شــیمیایی مشابه بودند و تنها تفاوت آنها در اندازه قطعات یونجه بود
(جدول .)1علوفه یونجه از چین دوم و در اواسط دوره گل دهی تهیه
شــد .یونجه مورد استفاده توسط دستگاه علوفه خردکن به سه اندازه
متفاوت خرد شــد .اندازه های درشت ،متوسط و ریز علوفه به ترتیب
با یک ،دو و ســه بار خردکردن یونجه به دســت آمد .گاوها با جیره
کامال مخلوط به صورت آزادانه و در ساعات  8:00صبح و  8:00بعد از
ظهر به نحوی تغذیه شدند که هر روز  10درصد خوراک داده شده در
روز قبــل در کف آخور باقی ماند .در طول دوره آزمایش گاوها به آب
تمیز و سنگ نمک به صورت آزادانه دسترسی داشتند .در دوره نمونه
گیری روزانه از خوراک و باقی مانده آن نمونه گیری به عمل آمد .در
آخر هر دوره نمونه های گرفته شــده برای هر گاو با یکدیگر مخلوط
شــدند و نمونه ای از آن جهت اندازه گیری مواد مغذی استفاده شد.
تمام نمونه های گرفته شــده در آون با دمای  60درجه ســانتیگراد
به مدت  48ســاعت خشــک و ســپس با مش  1میلی متر آسیاب
شدند .ماده خشک ،پروتئین خام و چربی خام توسط روش AOAC
( )2000تعیین شــد .فیبر نامحلول در شــوینده خنثی ( )NDFو
اسیدی ( )ADFتوسط روش  Van Soestو همکاران ( )1991اندازه
گیری شد .توزیع اندازه قطعات جیره کامال مخلوط با استفاده از الک
های جدید ایالت پنســیلوانیا تعیین گردید ( .),2000Kononoffدر
روش جدید ایالت پنســیلوانیا الک با قطر منفذ  19ميلي متر در باال
قرار گرفته ،الک با قطر منفذ  8ميلي متر (الک مياني) بعد از الک اول
و نهايتاً الک با قطــر منفذ  1/18ميلي متر در پائین قرار می گيرد و
صفحه انتهايي جمع کننده ذرات کوچک تر از  1/18ميلي متر در زير
قرار دارد ( Lammersو همكاران.)1996،.
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مقــدار الیاف مؤثر فیزیکی بــه روش  )2002( Kononoffطبق
فرمول زیر اندازه گیری شد:
× peNDF (%) = (DM%>19mm × NDF%19mm) +¬(DM%>8mm
)NDF%>8mm) + (DM%>1/18mm × NDF%>1/18mm
همچنین مقــدار الیاف مؤثــر فیزیکی بــه روش  Lammersو

همکارانش ( )1996طبق فرمول زیر محاسبه شد:

peNDF (%) = (DM%>19mm × NDF%19mm) +
)(DM%>8mm × NDF%>8mm

مقدار الیاف مؤثر فیزیکی به روش  )1997( Mertensنیز طبق
فرمول زیر اندازه گیری شد:
peNDF (%) = total NDF × NDF%>1/18

دام ها در ابتدا و انتهای هر دوره وزن کشی شدند و با کسر کردن
وزن ابتــدای دوره از وزن انتهای دوره میزان تغییرات وزن دام در آن
دوره محاســبه شد .میزان تولید شیر دام ها در دو وعده صبح و عصر
در تمامی روزهای نمونه برداری ثبت شــد .از شــیر در روزهای ،15
 17و  19هــر دوره نمونه گیری شــد .نمونه ها در هر وعده به مقدار
مســاوی گرفته شده و به نسبت تولید با هم مخلوط شدند .ترکیبات
شــیر توسط دستگاه میلکو اسکن ( )Foss S50اندازه گیری شد .در
روز  18ام هر دوره زمان فعالیت خوردن و نشــخوار دام به فاصله هر
 5دقیقه به صورت چشــمی برای تمام گاوها به مدت  24ساعت ثبت
شــد .کل فعالیت جویدن از مجموع زمان صرف شده برای خوردن و
نشــخوار اندازه گیری شــد .نمونه گیری از ادرار در روز  20ام نمونه
برداری از طریق عمل تحریک واژن انجام شد و نمونه گرفته شده در
ظـ�روف مخصوص جمع آوری و فورا آن اندازه گیری شـ�د( (�Mor
 ganteو همكاران .)2009،.همچنین در همان روز  50گرم مدفوع از
رکتوم دام ها گرفته شــد و با  50میلی لیتر آب مقطر مخلوط گردید
و  pHآن سریعاً اندازه گیری شد ( Slaterو همكاران .)2000،.در روز
پایانی هر دوره  3ساعت پس از مصرف خوراک صبحگاهی توسط لوله
مری نمونه مایع شکمبه اخذ و بالفاصله توسط  pHمتر (Elmetron,
 )411 CPاسیدیته آن تعیین شد.
آزمــون نرمال بودن داده ها توســط رویــه UNIVARIATE
نرم افزار  )2002( SASانجام شد و کلیه داده ها دارای توزیع نرمال
بودند .مشاهدات به دســت آمده با استفاده از رویه  GLMنرم افزار
 )2002( SASمورد تجزیه و تحلیــل قرار گرفت .مدل آماری طرح
به شکل زیر بود:
Yijk = µ + Rj + Cik + Tl + eijk
 Yijkمتغییر وابســته µ ،اثرات میانگین Rj ،اثر ردیف  jامCik ،
اثر ستون  kام از مربع  iام Tl ،اثر تیمار  lام و  eijkاشتباه آزمایشی

هستند .مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن
و در سطح احتمال  5درصد انجام شد.
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جدول  -1اجزا و ترکیب شیمیایی محاسبه شده جیره پایه

مواد خوراكي1

مقدار

اجزاي جيره
يونجه

43/3

دانه جو آسياب شده

43/6

كنجاله سويا

8/75

سبوس گندم

3/35

مكمل معدني  -ويتاميني 5

0/5

دي كلسيم فسفات

0/3
0/1

جوش شيرين

تركيب شيميايي6

انرژي خالص شيردهي2

1/53
14/63
29/80
18/73

پروتئين خام2

فيبر نامحلول در شوينده خنثي3

فيبر نامحلول در شوينده اسيدي3

عصاره اتري 3

2/33

كلسيم3

0/57
0/35
0/43

پتاسيم3

1/02
0/22
298/97

فسفر3

سديم3

كلر3

0/23

گوگرد3

تعامل كاتيون  -آنيون4

 .1بر حسب درصد .2 .مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک .3 .بر حسب درصد .4 .میلی اکی واالنت در  100گرم .5 ،یک کیلوگرم مکمل ویتامینی
دارای  2میلیون واحد بین المللی ویتامین  250Aهزار واحد بین المللی ویتامین  3000Dهزار واحد بین المللی ویتامین  12500Eمیلی گرم
آنتی اکسیدان 12500 ،میلی گرم مس 10 ،میلی گرم کبالت 100 ،میلی گرم ید 300 ،میلی گرم آهن 10 ،هزار میلی گرم منگنز 6500 ،میلی گرم
روی و  10میلی گرم سلنیوم بود .6 .غلظت مواد مغذی خوراک ها به صورت محاسباتی به دست آمد.

نتایج و بحث

توزیع اندازه ذرات و الیاف موثر فیزیکی
توزیع اندازه ذرات بین جیره های آزمایشــی اختالف معنی داری
نشــان داد (جدول .)2کاهش اندازه ذرات جیره سبب کاهش
میزان ماده خشــک باقی مانده بر روی الک  19میلی متری و
افزایش آن بر روی صفحه زیرین شــد ( .)p>0/05عامل موثر
فیزیکی در جیــره های کامال مخلوط با کاهــش اندازه ذرات
علوفــه کاهش یافــت ( ،)p>0/05هرچند ایــن اختالف بین
جیــره های حاوی ذرات ریز و متوســط یونجه از لحاظ آماری
با یکدیگر معنی دار نبود .تحقیقات نشــان می دهد که افزایش
اندازه قطعات علوفه فعالیت جویدن حیوان را افزایش می دهد
( ،)1997Mertensلذا سبب افزایش ترشح بزاق pH ،شکمبه،
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نســبت استات به پروپیونات و ســطوح بیشتر چربی می گردد
( Beaucheminو همكاران.)1997،
ماده خشک مصرفي
کاهــش اندازه ذرات جیره غذایی باعث افزایش ماده خشــک
مصرفــی گاوها شــد ( .)p>0/001خوراک های بــا اندازه ذرات
درشــت به علت خروج کند از شــکمبه و دستگاه گوارشی ،باعث
ایجاد محدودیت هایی در مصرف خوراک می شوند ( Teimouriو
همكاران  .)2004نتایج آزمایش حاضر نشان می دهد که در اواسط
شــیردهی با کاهش اندازه ذرات علوفه در جیره غذایی مقدار ماده
خشــک مصرفی افزایش می یابد که این نتایج با نتایج Fischer
و همکاران ( Kononoff ،)1994و  ،)2003( Heinrichsخلیل
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جدول  -2ماده خشک مصرفی و توزیع اندازه ذرات و عامل موثر فیزیکی جیره کامال مخلوط با الک های جدید ایالت پنسیلوانیا

مورد

ريز

جيره
متوسط

درشت

اشتباه استاندارد
ميانگين

احتمال
معني داري

ماده خشك مصرفي1

29/18a

27/28b

25/23c

0/610

***

ماده خشك باقي مانده روي الك  19 6ميلي متر

4/49c

9/99b

15/15a

0/245

**

ماده خشك باقي مانده روي الك  8-19ميلي متر

9/2b

13/1ab

17/96a

0/009

*

ماده خشك باقي مانده روي الك  1/18-8ميلي متر

50/29a

44/61ab

40/82b

0/021

*

ماده خشك باقي مانده روي الك  >18/1ميلي متر

36/02a

32/3b

26/07c

0/010

*

2 peNDF

16/41b

19/88b

23/80a

0/003

***

3 peNDF

5/24b

9/31b

13/72a

0/018

**

19/07b

20/17b

22/03a

0/168

*

4 peNDF

)p>0/001( *** )p>0/01( **)p>0/05( * Non-significant= NS
- 1کیلوگرم در روز .2 .درصد الیاف مؤثر فیزیکی با استفاده از فرمول پیشنهادی  .Kononoff (2002).3درصد الیاف مؤثر فیزیکی با استفاده از فرمول پیشنهادی
 Lammersو همکارانش ( .4 .)1996درصد الیاف مؤثر فیزیکی اندازه گیری شــده با اســتفاده از فرمول پیشنهادی  .Mertens (1997). 5جیره های با اندازه ذرات
ریز ،متوســط و درشــت به ترتیب با خرد کردن ســه ،دو و یک بار یونجه به دست آمد .مقادیر  NDFجیره های ریز متوســط و درشت به ترتیب  80/29 ،85/29و
 77/29درصد بودند .6.درصد

ارجمندی و همکاران ( )1390و Teimouriو همکاران ()2004
کــه اثر معنی داری را در افزایش ماده خشــک مصرفی با کاهش
اندازه قطعات علوفه مشــاهده نمودند مطابقت داشــت .با کاهش
اندازه ذرات علوفه به دلیل افزایش نرخ عبور ،اثر پرکنندگی کمی
در شــکمبه بر روی ماده خشــک مصرفی به وجود آمده (شکمبه
ســریع تر تخلیه گشته) و در نتیجه مصرف خوراک افزایش یافت
که منجر به افزایش تولید شــیر گردیده است .در سایر آزمایشات
علی جو و همکاران ( Beauchemin ،)1385و همکاران (،)2003
 Belyeaو هـــمکاران ( Grantand ،)1989و Colebrander
( )1990و  Yangو  )2007( Beaucheminتاثیــر معنی داری
را با تغییر اندازه ذرات جیره غذایی بر روی ماده خشــک مصرفی
مشاهده ننمودند .عدم تطابق نتایج آزمایش حاظر با تحقیقات ذکر
شده احتماالً به علت تفاوت در اندازه ذرات علوفه آن ها می باشد.
 pHشکمبه ،ادرار و مدفوع
میانگین  pHشکمبه  ،ادرار و مدفوع گـاوهای تغذیه شده بـا سه
جیره غذایی بـا اندازه ذرات ریـز ،متوسط و درشت در جدول شماره
 3نشــان داده شده اســت .با کاهش اندازه ذرات جیره pH ،شکمبه
کاهش یافته اســت .با این حال این کاهــش معنی دار نبوده و دلیل
آن اختالف کم بین اندازه ذرات جیره در تیمارهای مورد بررسی می
باشــد .نتایج تحقیق حاضر در رابطه با اثر اندازه ذرات جیره بر روی
 pHشکمبه با نتایج خلیل ارجمندی و همکاران ( )1390و  Yangو
همکاران ( )2001مشابه است ولی با نتایج تحقیق  Beaucheminو
همــکاران ( Grantand ،)2003و همکاران ( Kononoff ،)1990و
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 Krause ،)2003(Heinrichsو همکاران ( )2002و  Teimouriو
همکاران ( )2004که با کاهش اندازه ذرات علوفه اختالف معنی داری
در  pHشــکمبه مشــاهده نمودند ،مغایرت دارد .کاهش عددی pH
شــکمبه در این آزمایش احتماال نشان دهنده افزایش تخمیر شکمبه
و تولید اسیدهای چرب فرار می باشد.
میانگین  pHمدفوع در گـاوهای تـغذیه شده با جیره های دارای
اندازه ذرات ریز ،متوســط و درشت از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف
مـعنی داری نشان نداد.
میانگین  pHادرار تیمارهای آزمایشــی با یکدیگر اختالف معنی
داری نداشــت .با این وجود گاوهای تغذیه شده با جیره دارای اندازه
ذرات ریز و متوسط مقداری کاهش در  pHادرار نشان دادند .بینpH
شــکمبه با pHخون و ادرار رابطه مستقیم وجود دارد ،به طوری که
هر چه  pHشکمبه کاهش یابد میزان دی اکسید کربن خون افزایش
و  pHخون و ادرار نیز کاهش می یابد ( Owensو همكاران.),1998 .
فعالیت جویدن
در این آزمایش جیره های حاوی ذرات ریز ،متوســط و درشــت به
ترتیب کمترین زمان صرف شــده برای خوردن ،نشــخوار و کل فعالیت
جویدن را داشــتند و تفاوت بین هر سه تیمار معنی دار بود .همچنین با
کاهش اندازه ذرات یونجه زمان استراحت دام ها افزایش یافت (جدول.)3
کاهش اندازه ذرات باعث تســهیل خوردن در دام ها گردید و به این
صورت دام هــا نیاز به زمان زیادی برای مصرف خوراک نداشــتند .ماده
خشک مصرفی گاوهای تغذیه شــده با اندازه ذرات ریز بیشتر از گاوهای
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تغذیه شــده با اندازه ذرات درشت بود ،با این وجود گاوهای تغذیه شده با
اندازه ذرات ریز زمان کمتری را برای تغذیه مقدار بیشــتری ماده خشک
صرف نمودند که می توان نتیجه گرفت انرژی صرف شــده برای خوردن
مقدار بیشتری ماده خشک نیز کمتر بوده است.
گاوها به طور متوســط 11 ،الــی  14بار در روز خوراک مصرف
می کنند که هر بار تقریبا  20دقیقه طول می کشــد ( Teimouriو
همكاران )2004,.؛ تاثیر این رفتار مصرف خوراک ،در گاوداری هایی
مثل ایران که گاوها آزاد هســتند و در بیشــتر مــوارد کمبود فضای
آخور وجود دارد ،می تواند حایز اهمیت باشد .چون زمانی که کیفیت
علوفه پایین باشد ،زمان بیشــتری صرف خوردن خوراک می شود و
در شــرایطی که گاوهای زیادی در یک بهاربند وجود داشته باشند،
رقابت برای مصرف خوراک ،زمان مصرف خوراک را محدود می کند،
بنابراین کاهش تولید شــیر هم زمان با کاهش مصرف خوراک اتفاق
می افتد.
نتایج این تحقیق برای زمان صرف شده مربوط به مصرف خوراک
با نتایــج حاصل از تحقیقــات  Kononoffو ،)2003( Heinrichs
 Krauseو همــکاران ( ،)2002خلیل ارجمندی و همکاران ()1390

و همچنین  Teimouriو همکاران ( )2004که کاهش زمان مصرف
خــوراک معنی داری را با کاهش اندازه ذرات جیره غذایی مشــاهده
نمودنــد هم خوانی دارد .از طرف دیگــر  Beaucheminو همکاران
( )2003با کاهش اندازه ذرات جیره غذایی نتایج معنی داری را برای
کاهش کل زمان جویدن مشاهده ننمودند ولی کاهش عددی در زمان
جویدن با کاهش اندازه ذرات خوراک رخ داد.
تولید و ترکیبات شیر
نتایج مربوط به تولید و ترکیبات شیر گاوهای تغذیه شده با تیمار
های آزمایشــی در جدول شماره  4نشــان داده شده است .میانگین
تولید شــیر روزانه گاوهای تغذیه شده با ســه جیره غذایی با اندازه
ذرات ریز ،متوســط و درشت اختالف معنی داری با یکدیگر نداشت.
با ایــن حال کاهش اندازه ذرات خوراک یک افزایش عددی در تولید
شیر ایجاد کرده که از لحاظ تولیدی و اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
نتایج حاصل برای تولید شیر در این تحقیق و عدم معنی دار بودن
آن با نتایج تحقیقات  Beaucheminو همکاران (Belyea ،)2003
و همـ�کاران( ( Grantand ،)1989و Ko� ،)1990( Colebrander

جدول  -3تاثیر اندازه متفاوت ذرات جیره کامال مخلوط بر میزان  pHشکمبه ،مدفوع  ،ادرار و رفتار جویدن گاوها

اشتباه استاندارد
ميانگين

احتمال
معني داري

 pHشكمبه

6/01

6/06

6/16

0/10

NS

 pHمدفوع

6/67

6/66

6/53

0/06

NS

 pHادرار

7/90

7/93

8/11

0/18

NS

زمان مصرف خوراك 1

292

312/66

328

6/84

**

زمان نشخوار1

504/83

528/33

551/83

5/73

***

زمان استراحت

643/17

599

560/16

7/87

***

كل فعالت جويدن1

796/83

841

879/83

5/34

***

صفت

ريز

اندازه ذرات
جيره
متوسط

درشت

)p>0/001( *** )p>0/01( **)p>0/05( * Non-significant= NS
 -1برحسب دقيقه در روز

 nonoffو Krause ،)2003( Heinrichsو همکاران ( ،)2002خلیل
ارجمندی و همــکاران ( Teimouri ،)1390و همکاران ( ،)2004و
 Yangو همکاران ( )2001که اثر معنی داری را بر تولید شیر روزانه
بــا تغییر اندازه ذرات علوفه جیره غذایی مشــاهده ننمودند مطابقت
دارد .با این حال کاهش اندازه قطعات علوفه ســبب افزایش معنی دار
تولید شیر تصحیح شــده بر اساس  4درصد چربی شد (.)p>0/001
این نتایــج با نتایج  Teimouriو همکاران ( )2004که برروی ســه
اندازه ذرات متفاوت بلند ،متوسط و ریز تحقیق کرده و هیچ گونه اثر
معنی داری را با تغییر در اندازه ذرات جیره غذایی بر روی تولید شیر
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تصحیح شده بر اســاس  4درصد چربی مشاهده ننمودند ،همخوانی
نــدارد .همچنین تحقیقات خلیل ارجمنــدی و همکاران ( )1390و
 Beaucheminو همــکاران ( )2003کــه دو اندازه ذرات آســیاب
شــده و خرد شــده یونجه را با یکدیگر مقایسه نمودند ،نشان داد که
تغییر اندازه ذرات جیره غذایی هیچ گونه تاثیری بر روی تولید شــیر
تصحیح شده بر اســاس  4درصد چربی ندارد که این دو آزمایش هر
دو عکــس نتایج تحقیق حاضر را نشــان می دهند .عدم تطابق نتایج
آزمایش حاضر با نتایج آزمایشات ذکر شده احتماال به علت تفاوت در
اندازه ذرات خوراک آنها می باشــد .در آزمایش حاضر افزایش تولید
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شــیر روزانه با کاهش اندازه ذرات جیره غذایی می تواند به علت افزایش
معنی دار ماده خشــک مصرفی روزانه باشــد که با افزایش ماده خشک
مصرفی ،مقدار مـواد مغذی که در اختیار دام قـرار می گیرد نیز افزایش
یافته و به همین شکل مقدار تـــولید شیر نـــیز می تواند افزایش یابد.
همچنیــن احتماال با کاهش انــدازه ذرات خوراک تخمیر شــکمبه ای
افزایش یافته که سبب کاهش  pHشکمبه و افزایش کل اسیدهای چرب
فرار می شود.
طبق نتایج این تحقیق با کاهش اندازه ذرات جیره به هنگام تنش
حرارتی که ماده خشــک مصرفی کاهش می یابد می توان دامها را به
مصرف ماده خشک بیشتر تشویق نمود.
کاهش اندازه ذرات جیره ســبب کاهش عددی درصد چربی شیر
تولیدی گاوها شــد ،هرچند که این اختالف از لحاظ آماری معنی دار
نبود .با کاهش اندازه ذرات به دلیل کاهش فعالیت جویدن و نشخوار،
کاهش  pHشکمبه و کاهش نسبت استات به پروپیونات درصد چربی
شــیر کاهش می یابد (Shaver ;1997 ،Mertens 2000 ،Allen
و همكاران  .1988و )1997 ، Pereira، Armentano
این نتایج با نتایج آزمایش خلیل ارجمندی و همکاران (،)1390
 Grantandو  Beauchemin ،)1990( Colebranderو همکاران
( )2003و  Kononoffو  )2002( Heinrichsمطابقــت داشــت.
تیمار حاوی علوفه ریز در مقایســه با تیمــار حاوی ذرات بلند علوفه
سبب افزایش میزان چربی شیر تولیدی روزانه ( 1/49در مقابل 1/33
کیلوگرم) شــد که به علــت باالتر بودن میزان تولید شــیر در تیمار
حاوی قطعات ریز علوفه می باشــد .کاهش اندازه ذرات جیره ســبب
افزایش عددی درصد پروتئین شــیر گاوها شد ولی تیمارها از لحاظ
آماری با یکدیگر اختالف معنی داری نداشــتند .نتایج تحقیق حاضر
برای درصد پروتئین شیر با نتایج تحقیق  Beaucheminو همکاران
( )2003بر روی دو اندازه ذرات یونجه خرد شــده و آســیاب شــده
مطابقت داشت؛ از طرف دیگر از لحاظ آماری با نتایج تحقیقا ت �Ko
 nonoffو  )2003(Heinrichsبــر روی  4اندازه ذرات علوفه یونجه
و  Teimouriو همــکاران ( )2004بر روی ســه اندازه ذرات علوفه،
مطابقت نداشــت ،با این حال همانند نتایــج آنها کاهش اندازه ذرات
علوفه یونجه در جیره غذایی باعث افزایش عددی درصد پروتئین شیر
گردید .احتماالً افزایش سنتز اسید پروپیونیک با کاهش اندازه ذرات،
فراهمی برخی اســیدهای آمینه چون اسید گلوتامیک را برای تولید
پروتئین های شیر افزایش می دهد (تیموری .)1385 ،افزایش نسبی
در تعداد میکروارگانیســم های هضم کننده نشاســته باعث افزایش
مقدار اســید پروپیونیک می شــود .احتماالً ترکیب اسیدهای آمینه
پروتئین های این جمعیت میکروبی برای تأمین احتیاجات حیوان به
اســیدهای آمینه برای ساخت پروتئین شیر مناسب تر است و در این
شرایط ارتباط بین مقدار اسید پروپیونیک شکمبه و محتوی پروتئین
های شــیر منطقی به نظر می رســد ( Jenkinsو همكاران.)1998,.
میانگین تولید پروتئین شیر با کاهش اندازه ذرات جیره روند افزایشی
را نشان داد به شکلی که بین تیمارهای ریز و درشت با سطح احتمال
( )p>0/05اختالف معنی داری مشــاهده شد .نتایج تحقیق حاضر با
نتایج تحقیق  Teimouriو همکاران ( )2004بر روی سه اندازه ذرات
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علوفه یونجه متفــاوت که اختالف معنی داری ( )p>0/01را با تغییر
اندازه ذرات جیره غذایی در مقدار پروتئین شــیر تولیدی مشــاهده
نمود هــم خوانی دارد .از طــرف دیگر با نتایج خلیــل ارجمندی و
همکاران ( )1390و  Beaucheminو همکاران ( )2003که با تغییر
اندازه ذرات جیره تأثیری در تولید پروتئین شیر مـــشاهده ننمودند
مـــغایرت دارد که احتماال به علت افزایش تولید شیر با کاهش اندازه
ذرات یونجه در آزمایش حاضر در مقایســه با آزمایشــات ذکر شده
می باشــد .درصد الکتوز و میزان الکتوز شیر تیمارهای آزمایشی از
لـــحاظ آماری بـــا یکدیگر دارای اختالف معنی داری نبودند ،ولی
تیمار حاوی علوفه ریز از نظر عددی بیشــترین مقدار الکتوز شــیر
را دارا بود ،که به دلیل افزایش تولید شــیر در این تیمار می باشــد.
این نتایــج با نتایج حاصل از تحقیقــات  Beaucheminو همکاران
( ،)2003خلیــل ارجمنــدی و همــکاران ( )1390و  Teimouriو
همکاران ( )2004که هیچگونه اختالف معنی داری را با تغییر اندازه
ذرات جیره غذایی در درصد الکتوز شــیر تولیدی مشاهده ننمودند
همخوانــی دارد .میانگیــن درصد مواد جامد بــدون چربی با کاهش
اندازه ذرات جیره افزایش یافت و بین تیمارهای ریز و درشت اختالف
( )p> 0/01معنی دار بود .کاهش اندازه ذرات خوراک ســبب افزایش
مقدار مواد جامد بدون چربی شــیر ( )p> 0/05شد .هر چند که این
اختالف بین جیره حاوی ذرات متوسط با سایر جیره ها معنی دار نبود.
افزایش میزان مواد جامد بدون چربی شیر در علوفه ریز به علت افزایش
در میزان پروتئین و الکتوز شیر می باشد .درصد کل مواد جامد شیر
در جیــره های با قطعات ریزتر علوفه از نظر عددی باالتر بود و میزان
کل مواد جامد شیر نیز با کاهش اندازه ذرات خوراک افزایش یافت ،به
شکلی که بین تیمار علوفه ریز و بلند اختالف معنی دار وجود داشت
( .)p>0/01افزایــش در میزان کل مواد جامد شــیر با کاهش اندازه
قطعات علوفه به علت افزایش در میزان چربی ،پروتئین و الکتوز شیر
می باشــد .راندمان تولید شیر و ضریب تبدیل خوراک نیز تحت تاثیر
اعمال جیره ها قرار نگرفت.
تجزیه واریانس نشــان می دهد که افزایــش وزن مربوط به کل
دوره با کاهش اندازه ذرات جیره افزایش یافته است ( )p>0/001که
به علت افزایش میزان انرژی و پروتئین قابل دســترس در جیره های
با اندازه ذرات کوچکتر می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

به طور کلی نتایج این تحقیق نشــان داد که کاهش اندازه ذرات
جیره باعث افزایش ماده خشــک مصرفی ،میزان تولید شیر تصحیح
شده برای  4درصد چربی ،وزن بدن دام ،میزان چربی شیر و کل مواد
جامد شــیر می شود .همچنین پیشنهاد می شــود که در تحقیقات
آینده به اندازه ذرات جیره توجه بیشتری شود.

پاورقی ها

1-National Research Council

2-Effective Neutral Detergent Fiber
3- Physical Effective Neutral Detergent Fiber
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تاثير اندازه ذرات يونجه ...
جدول-4تولید و ترکیب شیر گاوهای تغذیه شده با اندازه ذرات متفاوت جیره کامال مخلوط

اشتباه استاندارد
ميانگين

اندازه ذرات

صفت
توليد شير روزانه1

شير تحيح شده  4درصد چربي1

درصد چربي شير2
مقدار چربي شير1

پروتئين شير2
پروتئين شير2
الكتوز شير1
الكتوز شير1

مواد جامد بدون چربي شير2

مواد جامد بدون چربي1

درصد كل مواد جامد شير2
مقدار كل مواد جامد شير1

ضريب تبديل خوراك3
راندمان توليد شير4

تغييرات وزن بدن5

ريز

متوسط

درشت

احتمال
معني داري

30/64

28/62

26/21

2/12

NS

34/64

32/77

30/54

0/86

***

3/23

3/30

3/44

0/31

NS

1/49

1/42

1/33

0/03

**

3/62

3/58

3/53

0/05

NS

1/11

1/02

0/92

0/06

*

4/67

4/59

4/69

0/08

NS

1/43

1/31

1/23

0/10

NS

9/1

8/89

8/55

0/17

**

3/91

3/56

3/24

0/21

*

12/40

12/19

11/99

0/25

NS

5/11

4/73

4/31

0/21

**

0/96
1/05

0/96
1/06

24/15

19/00

0/97
1/05

0/17
0/26

16/35

1/98

NS
NS
***

)p>0/001( *** )p>0/01( **)p>0/05( * Non-significant= NS
 .1کیلوگرم در روز .2 ،بر حسب درصد .3 .ماده خشک مصرفی روزانه تقسیم بر تولید شیر روزانه .4 ،توليد شير روزانه تقسيم بر ماده خشك مصرفي
روزانه .5 ،بر حسب کیلوگرم.
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