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 ترکیب شیر گاوهای شیرده  کانوال بر تولید وتفت داده شده  و افزودن دانهفیبری غیر  کربوهیدراتمنبع تاثیر 

  هلشتاین

  زاده  و رضا ولیعباسعلی ناصریانمحسن ساری، 

  فردوسی مشهددانشکده کشاورزی، دانشگاه  ، علوم دامیقطب علمی به ترتیب دانشجوی دکتری و اعضای هیات علمی
  چکیده

، افزودن دانه تفت داده شـده کـانوال بـر تولیـد و ترکیبـات شـیر گاوهـای شـیرده            )NFC(اثیر دو منبع کربوهیدرات غیر ساختمانی       ت
، شـامل جیـره بـا نـشاسته بـاال         تیمارهـا   .  مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        4×4 گاو در قالب طرح مربع التـین         12 .هلشتاین بررسی گردید  

جیـره حـاوی تفالـه      .  بودنـد   با یا بـدون دانـه تفـت داده شـده کـانوال             ، تفاله مرکبات خشک شده    با) جو(جایگزینی بخشی از نشاسته     
حیوانات تغذیه شد با جیره حـاوی تفالـه مرکبـات     ). کیلوگرم در روز24 در برابر    9/22(مرکبات مصرف ماده خشک را کاهش داد        

 در 2/3( حال به دلیل افزایش چربی شیر با تغذیه تفاله مرکبـات  با این)  کیلوگرم در روز8/33 در برابر 32(تولید شیر کمتری داشتند    
 تولید شیر تصحیح شده برای چربی تحت تاثیر     ) درصد 5/6(با افزودن دانه کانوال در این جیره        شیر   و افزایش تولید     ) درصد 9/2برابر  
و تفالـه مرکبـات موجـب       )  درصـد  3برابـر    در   8/2(درصد پروتئین شیر با تغذیه دانه کانوال کـاهش یافـت            .  قرار نگرفت  NFCمنبع  

تغذیه منابع متفاوت کربوهیدرات غیر فیبری بـا یـا بـدون دانـه              . گردید)  کیلوگرم درروز  1 در برابر    91/0(کاهش تولید پروتئین شیر     
  .تولید و ترکیب شیر را تحت تاثیر قرار دهدتواند  کانوال می

 ال دانه کانو،تفاله مرکبات، شیردهی: واژه های کلیدی

  مقدمه

هـای مختلـف      هـای موجـود دربخـش        و کربوهیدرات  باشند   برخوردار می  NFCدر مقدار و ترکیب     ای    موادخواکی از تنوع گسترده   
NFC      و بنـابراین عملکـرد   در شـکمبه   تفاوت قابل توجهی در سرعت و میزان تخمیر، محصوالت تخمیر، تولیـد پـروتئین میکروبـی
ر فیبری شامل اسیدهای آلی، قند ها، نشاسته و بخش فیبری یـا فیبـر محلـول در شـوینده خنثـی                      های غی   کربوهیدات .)3 (دارندحیوان  

)NDSF (  ولـی توسـط     شـته دادر شـکبه    باشـد کـه سـرعت هـضم بـاالیی            ها می  ها، مواد پکتیکی و بتاگلوکان     در برگیرنده فروکتان 
 نشاسته و قندها الکتات تولید نکرده یا میزان الکتـات حاصـل             پکتین در مقایسه با    ).1(باشند    میداران غیرقابل هضم     های پستان  آنزیم

). 3و1 (استهمچنین نسبت استات به پروپیونات تولید شده با استفاده از پکتین در قیاس با نشاسته باالتر                 . شده از تخمیر آن کم است     
اطالعـات انـدکی در رابطـه بـا الگـوی      . دشـ یر نسبتا باالیی از پکتین مـی با  که حاوی مقاد استتفاله مرکبات از جمله مواد خوراکی    

 که لزوم بررسی هـای بیـشتر در         ه خنثی و بخصوص پکتین وجود دارد      تخمیر بخش های مختلف کربوهیدات های محلول در شویند        
   .این زمینه را روشن می سازد

 بـا ایـن حـال       گرفته است تفاده قرار   س ا های اخیر دانه کانوال به عنوان منبع چربی و پروتئین در جیره گاوهای شیری مورد                طی سال      
هـدف از انجـام ایـن آزمـایش مطالعـه تـاثیر تغییـر در              .  در دست نیست   NFCاطالعاتی در مورد تاثیر استفاده از آن با منابع مختلف           

  . و افزودن دانه تفت داده شده کانوال بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتین بودNFCالگوی 
  

  مواد و روش ها
  کیلـوگرم 37 ±3تولید شـیر روزانـه   و ، 85 ± 14روزهای شیردهی  ،کیلوگرم 596 ± 29وزن شیرده هلشتاین با میانگین گاو دوازده 

، جـایگزینی  )S(تیمارها شـامل جیـره بـا نـشاسته بـاال          . قرار گرفت   روزه مورد استفاده   21های     با دوره  4×4قالب طرح مربع التین      در
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کبات خشک شده به عنوان منبع فیبر محلول در شوینده خنثی با یا بدون دانه تفت داده شده کـانوال                    با تفاله مر  ) جو(بخشی از نشاسته    
کـامال مخلـوط    جیـره هـای     حیوانـات بـه صـورت انفـرادی بـا           . دانه کانوال به صورت آسیاب شده مورد استفاده قـرار گرفـت            .بودند

 هـر   در دو روز آخـر    حیوانات سه بار در روز دوشـیده شـده و            .دسترسی داشتند و خوراک    به صورت آزاد به آب        تغذیه و  آزمایشی
 ,Foss Electeric 4000(میلکواسـکن    دسـتگاه  شـیر توسـط  ترکیبـات انجام شد و عصر و شب ، شیرصبحاز گیری  نمونهدوره، 

Convear(  ها با روش  داده. اندازه گیری شدGLMدر SAS لیز شدند آنا.  
  

    و بحثنتایج
 قابلیـت هـضم بـاالتر و سـریعتر      ). کیلـوگرم در روز    24 در برابر    9/22(ت مصرف ماده خشک را کاهش داد        جیره حاوی تفاله مرکبا   

حیوانات  .)5 (تواند به این کاهش بینجامد  ، یا کاهش خوشخوراکی جیره با استفاده از تفاله مرکبات می          NDSFنشاسته در مقایسه با     
با ایـن حـال بـه دلیـل افـزایش      )  کیلوگرم در روز8/33 در برابر 32(ری داشتند تغذیه شد با جیره حاوی تفاله مرکبات تولید شیر کمت 

تولیـد  )  درصـد  5/6(افزایش تولید با افزودن دانه کانوال در ایـن جیـره              و ) درصد 9/2 در برابر    2/3(چربی شیر با تغذیه تفاله مرکبات       
تخمیر تفاله مرکبات در شکمبه در مقایسه با منـابع نـشاسته،            .  قرار نگرفت  NFCتولید شیر تصحیح شده برای چربی تحت تاثیر منبع          

درصد پروتئین شیر با تغذیه دانه کانوال کـاهش          .)3 و   1 (تواند به افزایش در چربی شیر بینجامد        نماید که می    استات بیشتری تولید می   
ارایـه  های حاوی منابع مختلف چربی        تئین شیر در جیره   های متعددی برای توجیه کاهش پرو      سازوکار).  درصد 3 در برابر    8/2(یافت  

  ).4و2( اشاره نمود های شکمبه رشد باکتریچربی بر  تاثیر منفی توان به شده است که از آن جمله می
  

  گیری نتیجه
تواند تولید  ه میبا تفاله مرکبات خشک شد) جو(تغییر در میزان نشاسته و فیبر محلول در شوینده خنثی با جایگزینی بخشی از نشاسته    

 راهکـار مناسـبی     توانـد   همچنین استفاده از دانه کانوال تفـت داده شـده مـی           . و ترکیب شیر را در گاوهای شیرده تحت تاثیر قرار دهد          
  .باشدرکبات مهای حاوی تفاله  برای جلوگیری از کاهش تولید شیر در جیره
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  . درصد  اجزای خوراکی  و ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی-1جدول 
   1تیمارها   

 S S+RCS NDSF NDSF اجزای خوراک
+RCS 

  0/21  0/21  0/21  0/21  یونجه
 0/23 0/23 0/23 0/23  سیالژ ذرت

 0/15 0/17 5/15 0/17  ذرت

 0/5 0/5 0/15 0/15  جو

 0/10 0/10  -  -  تفاله مرکبات خشک شده

 0/6 - 0/6 - دانه کانوال

 7/14 7/12 0/14 5/12 کنجاله سویا

 0/4 0/10 0/4 0/10 کنجاله کانوال

 1/0 1/0 3/0 3/0 دی کلسیم فسفات

 0/1 0/1 0/1 0/1 مکمل موادمعدنی و ویتامین

 2/0 2/0 2/0 2/0 نمک

 2ترکیب شیمیایی خوراک های کامال مخلوط آزمایشی

 7/16 1/17 0/17 5/17 پروتئین خام

 2/5 1/3 0/5 8/2 عصاره اتری
NDF 4/31 8/30 8/31 2/31 
ADF 8/19 4/19 3/21 9/20 
NFC 4/44 3/43 8/43 5/42 

 9/0 9/0 7/0  7/0  کلسیم

 5/0 5/0 6/0 6/0 فسفر
NEl 54/1 6/1 54/1 61/1 

1S = ،نشاستهRCS = ،دانه کانوال تفت داده شدهNDSF =فیبر محلول در شوینده خنثی  
  . اعداد محاسباتی می باشند2
 . تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و دانه تفت داده شده کانوال بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر-2جدول

    1جیره ها    2مقایسات 

RCS*NFC  RCS NFC   SEM  NDSF 
+RCS 

NDSF S+RCS S  

NS  NS * 6/0  1/23 7/22 9/23 1/24  کیلوگرم در روز(مصرف ماده خشک جیره پایه( 
NS * ** 75/0 0/33 0/31 0/34 5/33  کیلوگرم در روز(تولید شیر( 
NS NS NS 84/0 1/29 3/27 9/28 0/28  درصد چربی5/3تولید شیر تصحیح شده برای  

 )یلوگرم در روزک(
NS  NS  *  08/0  2/3 2/3 0/3 9/2 چربی، درصد  
NS NS NS 05/0 06/1 99/0 02/1 97/0  کیلوگرم در روز(     تولید( 
NS † NS 07/0 78/2  91/2 85/2 01/3 پروتئین، درصد 
NS  NS  †  06/0  92/0 90/0 97/0 01/1  کیلوگرم در روز(     تولید( 
NS NS NS 08/0 57/4 67/4 73/4 55/4 الکتوز، درصد 
NS  NS  NS  03/0  51/1 45/1 61/1 52/1  کیلوگرم در روز(     تولید( 
NS  NS  NS  09/0  15/11 38/11 18/11 06/11 کل مواد جامد، درصد  
NS  NS  NS  07/0  95/7 18/8 18/8 16/8 مواد جامد بدون چربی، درصد 

1 S = ،نشاستهRCS = ،دانه کانوال تفت داده شدهNDSF =بر محلول در شوینده خنثیفی  
غیر  = NFC( ،NS و RCSاثر متقابل  (RCS*NFC، )با یا بدون دانه کانوال تفت داده شده (RCS، )فیبر محلول در شوینده خنثینشاسته در برابر  (NFC مقایسات ارتوگنال برای 2

  )P > 2/0(معنی دار
†) 1/0 ≥ P( ،* ) 05/0 ≥ P( ،) **01/0 ≥ P(  
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