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   در گاوهای شیردهفرآوری فیزیکی جیره های کامال مخلوط و تاثیرآن برمصرف انتخابی اجزای خوراک
  2، عباسعلی ناصریان2، رضا ولی زاده1علی حسین خانی

   دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد-2 دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تبریز  -1
 چکیده

 2 بـدین منظـور  .لشتاین در اوایل دوره شیردهی مـورد بررسـی قرارگرفـت    توسط گاوهای ه مصرف انتخابی اجزای خوراک   
 ،برای بیان مصرف انتخـابی    نظرشاخصهای مورد   . تفاده قرارگرفت  سطح اندازه قطعات خوراک مورد اس      2سطح ماده خشک جیره و      

 .ایی مـواد موجـود درآخوربـود     میزان اجزای باقیمانده درالکهای جامعه مهندسی کشاورزی امریکا و میـزان تغییـر درترکیبـات شـیمی                
 میلیمتری افزایش یافت ولی انتخاب      19نتایج آزمایش نشان دادکه با کاهش اندازه قطعات خوراک، مصرف انتخابی از اجزای الک               

 تغذیهبعالوه بررسی ترکیبات شیمیایی جیره در ساعتهای مختلف پس از       . از اجزای سایر الکها وسینی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت         
   . بود از جیرهنیز حاکی از عدم تمایل گاوها برای مصرف ترکیب خاصی

  مصرف انتخابی، اندازه قطعات، ماده خشک جیره، الکهای جامعه مهندسی کشاورزی امریکا: واژه های کلیدی
  مقدمه

یه اجزای بلنـدتر    های کامال مخلوط را به نفع غالت وکنسانتره و برعل            اجزای جیره  ، هنگام مصرف خوراکٍ   اوهاگبطور کلی   
افـزایش مقـدار فیبـردر باقیمانـده        منجربه  این گونه رفتارتغذیه ای مرتبط با مصرف انتخابی         . وعمدتا علوفه انتخاب ومصرف می کنند     

، دیـوریز و    2004اسـتون    ( تا گاو جیره ای غیر یکنواخت مصرف نمایـد           گرددباعث می  و )2003لئوناردی و آرمنتانو،     (شدهخوراک  
گاوهایی که اجزای خوراک را بصورت انتخابی مصرف می نمایند، از مقادیر بیش از حد کنسانتره وغـالت و در                    ). 2005همکاران،  

 از  بنـا بـراین اعمـال روشـهای مختلـف     .دوز تحت حاد شکمبه درآنها باالستمقابل مقادیر اندکی فیبر استفاده نموده وخطر بروز اسی 
 از بـروز ایـن      توسـط گاوهـای شـیری میتوانـد       جیـره   مصرف انتخابی اجزای    نایی  سلب توا  در جهت    وری فیزیکی خوراک  آجمله فر 
بـر  ن اثـرات افـزودن آب و انـدازه قطعـات مختلـف علوفـه       یاین تحقیـق تعیـ  از انجام  هدف .)2004استون، ( اید جلوگیری نممشکل

یش تولید شـیر، مـصرف خـوراک     علیرغم افزا بود چراکهمصرف انتخابی اجزای خوراک توسط گاوهای شیرده در اوایل شیرواری      
گاو با چالشی بزرگ در تامین نیازمندی های خود برای تولیـد و نگهـداری مواجـه بـوده و در اکثـر         همگام با آن افزایش نمی یابد و      

ویژگیهای فیزیکی خوراک عالوه بر خصوصیات شیمیایی آن بخصوص در رابطه           براین بایستی   بنا. موارد ناگزیراز کاهش وزن است    
  .مت دستگاه گوارش دام و رفتار تغذیه ای مورد توجه جدی قرارگیردبا سال

  مواد وروشها
 . مورد استفاده قرارگرفت28 ± 12  راس گاو اصیل هلشتاین با بیش از یک شکم زایش و روزهای شیردهی8تعداد 

بدون ( ماده خشک جیره  سطح2 و  میلی متر20 و5به ابعاد یونجه خشک  سطح 2 شامل 2×2آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 
) TMR( جیره ها به صورت کامالً مخلوط .وبصورت طرح چرخشی انجام شد%) 50افزودن آب و افزودن آب تا رسیدن به سطح

رف انتخابی مص.  درصد خوراک روز قبل باشد10که باقیمانده روزانه خوراک تقریباها به گونه ای به گاوها داده شدودرحد اشت
که ) ASAE ( جامعه مهندسی کشاورزی امریکا  مقدار مصرف واقعی از محتویات هر یک از الکهایاجزای خوراک بر اساس

این محاسبات برای ). 2003لئوناردی و آرمنتانو، (برحسب مقدار پیش بینی شده مصرف از همان الک بیان میشد محاسبه گردید 
شیمیایی نمونه های  بعالوه ترکیب . انجام شدتغذیه زمان  ساعت پس از24محتویات تمامی الکها و برای زمان  مصرف انتخابی از

ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام و چربی نمونه های  . تعیین گردید24 و 12، 4، 0خوراک گرفته شده از آخور در ساعتهای 
 با استفاده از لولزدیواره سلولی بدون همی س و دیواره سلولی. تعیین شد )AOAC، 2002(روش پیشنهادی  خوراک با استفاده از

   . گردیداستاندارد تعیین هایروش
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  نتایج 
نتایج حـاکی از   . گزارش شده است1ایج مربوط به درصد انتخاب اجزای مختلف خوراک با اندازه قطعات مختلف در جدول   نت
 ) = P 006/0(اری داشـت  میلیمتـری تـاثیر معنـی د   19اجزای الک دارای منافـذ   که اندازه قطعات علوفه بر درصد انتخاب از  بوداین

 میلیمتری افزایش یافت، با     19در نهایت خوراک، میزان مصرف حیوان از اجزای الک           یعنی این که با کاهش اندازه قطعات علوفه و        
بعـالوه میـزان مـصرف انتخـابی      ). = P 14/0(وجود این افزودن آب به جیره تاثیری بر میزان مصرف انتخـابی از ایـن الـک نداشـت     

 میلیمتری حاکی از وجود گرایشی برای معنی دار شدن تاثیر انـدازه قطعـات علوفـه بـر مـصرف انتخـابی                       7/12گاوها از اجزای الک     
 هـا و در مورد اجزای سـایر الک . مصرف انتخابی اجزای این الک نیز بی تاثیر بود اما افزودن آب بر ) = P 06/0(اجزای این الک بود 

  .     مصرف انتخابی اجزای جیره نشان ندادند  نه اندازه قطعات و نه افزودن آب تاثیری بر،یسین
 4،  0 نتایج تجزیه شیمیایی نمونه هـای گرفتـه شـده از آخـور در سـاعتهای                  2 جدول   مصرف انتخابی مواد مغذی خوراک    

ترکیبات شیمیایی اجزای خوراک در سـاعتهای        نی داری در  مع بعالوه تغییر .  ساعت پس از خوراک دادن را نشان می دهد         24 و   12،
 ) ADF(و دیواره سلولی منهای همی سـلولز       ) NDF(مختلف پس از خوراک دادن ایجاد نشد هرچند که در خصوص دیواره سلولی            

  .خوردبه چشم می  ) NFC( عکس این روند برای کربوهیدراتهای غیر فیبری . یک روند افزایشی با گذشت زمان مشاهده شد
 هیچگونـه  توسط گاوها،  اندازه قطعات خوراک   نتایج این بررسی نشان داد که علیرغم تفاوت در مصرف انتخابی             نتیجه گیری 
  . صورت نگرفت  یا ترکیبات شیمیایی آنخوراکعلیه مواد مغذی انتخابی برای یا بر
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  تغذیه ساعت پس از 24ارهای آزمایشی بر درصد انتخاب از الکهای مختلف درجیره های کامال مخلوط در ر تیم اث1جدول 

اندازه   1سطح معنی داری    یونجه ریز یونجه درشت
منافذ الک 

  )میلیمتر(
 انحراف مرطوب  خشک مرطوب خشک

 استانداردمعیار

اندازه 
 قطعات یونجه

رطوبت 
 جیره

اثر 
 متقابل

19 64/99 73/100 1/106 17/104 3 006/0  14/0  13/0 

7/12  84/100 35/100 76/97 06/98 57/1 06/0 31/0 55/0 

3/6 55/102 88/100 05/103 51/102 94/0 49/0 23/0 34/0 

96/3 03/99 05/100 92/100 96/99 77/0 47/0 34/0 25/0 

18/1 01/99 80/99 44/98 15/100 77/0   38/043/0 36/0 

 25/0 3/0  45/0 58/0  82/99 35/100 62/99 94/98 سینی

   .گزارش شدند) ns ( غیر معنی دار< P 1/0و برای   ) trend(  دارای روند P < 05/0 >  1/0 معنی دار ، برای   P ≥ 05/0 اثرات برای -1
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  (%)ساعت پس از تغذیه 24 و12 ،4و0ارائه خوراک  نمونه های گرفته شده از آخور در زمانهای 1 ترکیب شیمیایی2-5جدول 

  انحراف  یونجه ریز  یونجه درشت  ماده مغذی
  استانداردمعیار مرطوب خشک مرطوب خشک  ساعت

            پروتئین خام
0  1/17  7/17  1/17  4/17  19/1  
4  5/16  18  6/17  4/17  08/1  

12  17  6/17  5/17  6/17  6/0  
24  17  6/17  6/17  5/17  49/0  
    69/0  24/1  8/0  38/0 استانداردانحراف معیار

             )NDF( دیواره سلولی 
0  5/34  5/35  1/35  36  02/4  
4  8/33  35  6/37  6/35  98/2  

12  8/33  5/38  3/38  1/36  20/4  
24  1/34  39  8/34  3/38  02/4  
    75/2  40/4  65/3  47/3 استانداردانحراف معیار

             )ADF( لزدیواره سلولی منهای همی سلو
0  17  5/16  3/18  5/20  62/3  
4  3/17  17  3/16  17  99/1  

12  17  5/17  8/16  5/17  16/2  
24  8/18  18  22  5/19  41/3  
    53/1  86/3  02/2  76/2  استانداردانحراف معیار

            ماده آلی
0  3/93  7/91  6/92  5/92  91/0  
4  2/92  3/92  4/91  5/92  87/0  

12  3/93  7/91  9/91  6/92  90/0  
24  1/93  8/91  4/92  6/92  83/0  
    56/0  97/0  84/0  97/0 استانداردانحراف معیار
             )NFC( کربوهیدرات غیر فیبری 
0  2/38  7/30  31  31  83/4  
4  8/33  1/32  7/28  1/32  90/3  

12  3/35  1/27  29  31  35/5  
24  34  8/28  5/34  8/30  85/4  
    06/3  78/4  87/4  23/4 استانداردانحراف معیار

 . دوره آزمایش میباشند4اعداد، میانگین   1
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