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  ذرتتأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و 

   عباسعلی ناصریانسمانه قاسمی و

  دانشجوی دکتری و دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده
کنندگان در سراسر جهان، به شمار می تشکیل دهنده خوراک در گونه های مختلف نشخوارغالت بخصوص، جو و ذرت از اجزاء مهم 

فیت آسیاب کردن غالتی مثل  و کی در گاوداری های با اندازه های متفاوتهدف از این مطالعه، بررسی اثر شاخص های فرآوری. آیند
اندازه یا گله های مورد مطالعه براساس . واحد پرورش گاو شیری در شهر مشهد صورت گرفته است 12 این مطالعه در .ت استجو و ذر

نمونه های جو و ذرت به صورت دانه کامل و آسیاب شده از . تقسیم شدند) 0-200 و 200-400، 400>( گروه3 به  مولد تعداد رأس دام
همچنین . ، الک شدند و درصد باقی مانده روی هر صفحه محاسبه شد ASTMاین واحدها جمع آوری شد و با استفاده از الک های

 PI  رأس،400 مورد آنها محاسبه شد و مشخص شد که در گله های بیش از  دانه و درصد ناخالصی در100ن ، وز)PI(شاخص فرآوری
 نتایج. ، همچنین درصد ناخالصی در این گله ها در کمترین سطح قرار داشت)p>05/0( دانه در بیشترین سطح قرار داشتند100و وزن 

 خوراک  کیفیت و شاید مدیریت بهتری بر رویانجام می شوداب کردن بهتر  نشان داد که در گله های بزرگتر عمل آسیاین آزمایش
  .مصرفی، صورت می گیرد

  فرآوری، جو، ذرت، گاو شیری: واژه های کلیدی

  مقدمه
پوسته فیبری که سطح دانه را احاطه می . ، از اجزاء مهم خوراک در نشخوارکنندگان به شمار می آیندمنبع انرژیذرت و جو به عنوان 

در اثر فرآوری می توان این پوسته را تا حدی از بین برد و در نتیجه بخش .   در برابر هضم میکروبی و آنزیمی در شکمبه مقاوم استکند
اگرچه که . نشاسته ای بیشتر در دسترس میکروب ها قرار می گیرد و در نتیجه میزان و نرخ هضم نشاسته در شکمبه افزایش می یابد

 اما در اثر فرآوری بیش از حد، تجزیه پذیری نشاسته در شکمبه صرف غالت در گاو شیری ضروری استفرآوری برای افزایش م
فرآوری باید طوری صورت گیرد که باعث . )4(افزایش می یابد که اغلب باعث کاهش مصرف خوراک در نشخوارکنندگان می شود

جذب بیشتر گلوکز در دئودنوم . کل دستگاه گوارش کاهش یابدافزایش جریان نشاسته به دئودنوم شود، بدون اینکه قابلیت هضم در 
آسیاب کردن، یک روش ساده فرآوری است که باعث کاهش .  )2(باعث کاهش گلوکونئوژنز و افزایش تولید در حیوان می شود

یه شدن قرار می در اثر آسیاب کردن، پوسته خارجی غالت می شکند و بخش اندوسپرم بیشتر در معرض تجز. اندازه ذرات می شود
بنابراین، سطح مناسبی از فرآوری برای ). 2(گیرد، همچنین باعث افزایش سطح می شود و در نتیجه اتصاالت میکروبی افزایش می یابد

که نسبت حجمی دانه پس از فرآوری به نسبت حجمی آن قبل از ) PI( شاخص فرآوری.به حداکثر رساندن تولید دام ضروری است
 PI، نشان دادند که )1( بوچمن و همکاران).3( مناسب برای توصیف میزان فرآوری صورت گرفته، استیصفرآوری است، شاخ

 جو غلتک خورده PI، گزارش کردند، زمانی که )5(همچنین، یانگ وهمکاران.  است75/0 و 65/0مناسب برای جو غلتک خورده بین 
ه فرآوری غالت اثرات متفاوتی بر عملکرد حیوان دارند که بستگی به  البته میزان و نحو. است، تولید شیر حداکثر است64/0مساوی 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه قبل از فرآوری دارد، کیفیت ابتدایی دانه، میزان فرآوری صورت گرفته، روش فرآوری و اثر متقابل 
 تخمیر  به دلیل اهمیت فرآوری و اثر آن بر).3(هدآنها، ارزش غذایی دانه را تعیین می کند و عملکرد حیوان را تحت تأثیر قرار می د
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از نظر شاخص فرآوری و در نتیجه مدیریت ملکرد دام مقایسه ای بین غالت مختلف مصرفی در واحد پرورش گاو شیری،  عشکمبه و
  .خوراک دهی، صورت گرفته است

  
  مواد و روش ها

 در سه نوبت و به فاصله  واحد پرورش گاو شیری در شهر مشهد12نمونه های ذرت و جو، به دو صورت دانه کامل و آسیاب شده از 
، 400>( گروه تقسیم شدند3 موجود در آنها به  مولدگله ها با توجه به تعداد رأس دام.  جمع آوری شد1386ماه یک هفته طی آبان 

، mm36/2 صفحه در اندازه های 5 با ASTMسپس دانه های آسیاب شده برای هر گله بوسیله الک های). 0-200 و 400-200
mm18/1 ،mm425/0 ،mm3/0 همچنین، وزن حجمی دانه های . ، الک شدند و درصد باقی مانده روی هر صفحه محاسبه شدسینی و

 دانه 100در مورد دانه های کامل درصد ناخالصی و وزن . محاسبه شد PI  محاسبه شد و سپس شاخصcc250آسیاب شده و کامل در 
  .آنالیز شد) SAS) V6.12نرم افزار با استفاده از  و سپس اطالعاتمحاسبه شد 

  
  نتایج

 رأس در بیشترین 400در مورد جو و ذرت بین گله های مختلف تفاوت معنی داری داشت و در گله های بیش از ) PI(شاخص فرآوری
تحت تأثیر اندازه گله ها قرار نگرفت، اما درصد ناخالصی در جو وذرت به طور معنی داری ). 2 و 1جدول(، )p>05/0(سطح قرار داشت

، اما با افزایش  دانه در جو تحت تأثیر اندازه گله قرار نگرفت100وزن ). 2و 1جدول (با افزایش اندازه گله روند کاهشی مشاهده شد
ر گرفت و با افزایش اندازه  دانه تحت تأثیر اندازه گله قرا100، اما در مورد ذرت، وزن )1جدول(اندازه گله روند افزایشی مشاهده شد

  ).2جدول(، )p>05/0(گله، مقدار آن افزایش یافت
  

   تأثیر اندازه گله بر فرآوری جو-1جدول
 SEM  400>  200-400  0-200  )رأس(اندازه گله

PI a87/0  b78/0  a88/0  03/0  
  04/0 06/0 026/0 13/0 درصد ناخالصی

  19/0 8/3 6/3 57/3  دانه100وزن 
   با اندازه منافذ مشخصبر روی هر صفحهه درصد باقی ماند

mm 36/2   27/0  25/0  14/0  07/0  
mm 18/1  b41/0  a5/0  b4/0  01/0  
mm 425/0  27/0  2/0  25/0  04/0  

mm 3/0  b05/0  b05/0  a12/0  01/0  
  b01/0  b009/0  a06/0  004/0 سینی

a و b : 05/0(معنی داری ندارند  همانند دارند، تفاوت آماری حروفمیانگین هایی که ردیف، در هرP>(  
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  نتیجه گیری
یکی از اهداف مدیریت تغذیه در نشخوارکنندگان، پیش بینی عملکرد حیوان براساس ترکیب شیمیایی و روش های فرآوری اجزاء 

صد کاهش در. مدیریت درست تغذیه و در نتیجه رسیدن به بهترین عملکرد در حیوان حائز اهمیت است. تشکیل دهنده خوراک است
 و  در کیفیت خوراک با افزایش اندازه گله، شاید حاکی از دقت بیشتر)PI( دانه و شاخص فرآوری100ناخالصی و افزایش وزن 

  .مدیریت بهتر در تغذیه گله های بزرگتر، باشد
  

   تأثیر اندازه گله بر فرآوری ذرت-2جدول
 SEM  400>  200-400  0-200  )رأس(اندازه گله

PI a84/0  b79/0  a85/0  01/0  
  0043/0 0 008/0 009/0 درصد ناخالصی

  b19/31  a41/33  a43/34  7/0  دانه100وزن 
  درصد باقی مانده بر روی هر صفحه با اندازه منافذ مشخص

mm 36/2   18/0  06/0  03/0  06/0  
mm 18/1  b25/0  a32/0  ab30/0  01/0  
mm 425/0  42/0  35/0  35/0  05/0  

mm 3/0  b11/0  ab18/0  a22/0  02/0  
  01/0  07/0  08/0  05/0 سینی

a و b : 05/0( همانند دارند، تفاوت آماری معنی داری ندارند حروفمیانگین هایی که ردیف، در هرP>(  
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