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چکیده

  

، تأثیر مصرف کاه جو خیسیده بر تولید شیر و ترکیب آن، رفتار مصرف خوراك و  در یک آزمایشدر این تحقیق

هاي مختلف پذیري کاه جو خیسیده در آب در زمان میزان تجزیه،در آزمایش اول. اي بررسی شدمبههاي شکفراسنجه

  تفاوت بخش سریع تجزیه در کاه بدون فرآوري نسبت به تیمارهاي خیسیده. تعیین گردید)  ساعت72 و 48، 24(

هاي  ساعت در جیره24ه خیسیده به مدت پذیري مؤثر در تیمارها از کابه دلیل یکسان بودن میزان تجزیه. دار بودمعنی

 اثر استفاده از کاه جو خیسیده و بدون فرآوري بر عملکرد نه رأس گاو شیرده با ،در آزمایش دوم. غذایی استفاده شد

تفاوت میزان .  کیلوگرم درقالب طرح چرخشی بررسی شد9/580) ±3/39( و میانگین وزن 8/27) ±5/4(میانگین تولید 

میزان تولید . دار نبودها معنییک از جیرهدر هیچ) غیر از درصد چربیبه( شیر هار درصد چربی و ترکیباتتولید شیر چ

مدت زمان نشخوار، . هاي حاوي کاه جو بیشتر بودشیر و غلظت ازت آمونیاکی در جیره حاوي یونجه نسبت به جیره

نتایج نشان داد که استفاده از ). >P 001/0(شتر بود ، در تیمارهاي حاوي کاه جو بی)دقیقه در روز(جویدن و استراحت 

  .باشدکاه جو خیسیده در جیره گاوهاي شیرده با تولید متوسط قابل توصیه می
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  مقدمه                                 

 15ترتیب حدود تولید ساالنه کاه گندم و جو در کشور به

استفاده از این محصول فرعی در ). 3(باشد  میلیون تن می20تا 

 در تأمین علوفه موردنیاز آنها يتواند نقش زیادتغذیه دام می

 ولی به دلیل وجود ساختمان لیگنوسلولزي، عمل ،باشدداشته 

هاي ها و میکروارگانیسمتجزیه دیواره سلولی توسط آنزیم

براي افزایش قابلیت هضم، . شودشکمبه به کندي انجام می

خوراکی این مواد از روشهاي مختلف خوش ارزش غذایی و

 بخار نظیر مواد قلیایی، مواد اکسیدکننده، روشهاي بیولوژیکی و(

استفاده از کاه ). 21 و 15، 12، 11، 9، 5(استفاده شده است ) آب

ها کافی در جیره غذایی گاوهاي شیرده پرتولید که فیبر جیره آن

 جیره غذایی این  ولی اگر میزان فیبر در،نیست اثر مثبت دارد

گاوها در حد کافی باشد، استفاده از کاه سبب کاهش مصرف 

جایگزین کردن کاه خرد شده ). 15(شود ماده خشک و تولید می

هاي غذایی داراي فیبر بسیار کم جیره  درصد از یونجه در50با 

و داراي مقادیر زیاد نشاسته قابل تجزیه در شکمبه، سبب 

اثر ). 10(شود می مقدار تولید شیرافزایش مصرف ماده خشک و 

 5/22مصرف کاه خرد شده و کاه فرآوري شده با آمونیاك تا 

درصد ماده خشک جیره، بر درصد مواد جامد بدون چربی و 

با افزایش میزان علوفه ). 10(دار نیست مقدار پروتئین شیر معنی

در جیره، میزان نشخوار و تولید بزاق و درنتیجه  ظرفیت بافري 

در یک تحقیق، . شودمیزان رقیق شدن شیرابه شکمبه زیاد میو 

 درصد جیره، باعث افزایش 60استفاده از کاه فرآوري شده تا 

  ).11(غلظت اسیدهاي چرب فرار در شکمبه شد 

 5/37قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی با مصرف کاه تا 

درصد ماده خشک جیره سبب کاهش قابلیت هضم پروتئین خام 

با استفاده از کاه فرآوري شده با مواد قلیایی به ). 12(د شومی

 درصد ماده خشک جیره، قابلیت هضم الیاف نامحلول 40میزان 

اثر استفاده کامل از کاه ). 16(ابد یدر شوینده خنثی، افزایش می

  گندم به جاي یونجه و درصورت برابر بودن میزان الیاف

درصد جیره، بر مصرف  35نامحلول در شوینده خنثی به میزان 

دار نیست ماده خشک، تولید شیر و شیر چهار درصد چربی معنی

)3.(  

این تحقیق براي بررسی اثر استفاده از کاه جو خیسیده به 

جاي یونجه در جیره گاوهاي شیرده بر تولید و ترکیب شیر، 

  هايرفتار مصرف خوراك، هضم مواد مغذي و فراسنجه

  . اي انجام شدشکمبه

  

   و روشهامواد

پذیري کاه جو خیسیده و اثر استفاده در این تحقیق، تجزیه

  .از آن بر عملکرد گاوهاي شیري در دو آزمایش بررسی شد

هاي بشر یک ظرف  گرم کاه در50 مقدار ،در آزمایش اول

 ساعت به 72 و 48، 24لیتري حاوي آب براي مدت زمان 

 کاه مزبور پذیريجزیهت براي تعیین. صورت شناور خیسیده شد

از چهار رأس گوسفند نر اخته فیستوله شده نژاد زندي با متوسط 

از هر نمونه که قبالً خشک و . استفاده شد کیلوگرم50وزن 

هایی به شده بود، سه گرم در کیسه) متربه قطر دو میلی(آسیاب 

.  میکرون قرار داده شدند55متر و قطر منافذ سانتی 18 × 8ابعاد 

، هشتهاي صفر،  چهار تکرار در هر یک از زمانبراي هر تیمار

پس از اتمام . گذاري گردیدشکمبه  ساعت96 و 72، 48، 24

ها از شکمبه خارج و به خوبی شسته شده هاي مزبور کیسهزمان

گراد  درجه سانتی50 ساعت در دماي 48و سپس به مدت 

ها به مدت براي تیمار زمان صفر، کیسه. خشک و توزین گردید

آب سرد شسته شده و پس و باشوییلباس ماشیندر دقیقه20

  . از خشک کردن توزین شدند

  پذیري ماده خشک،هاي تجزیهبا استفاده از داده

پذیريافزار مخصوص تجزیهنرم
1

هاي فراسنجه) 1( و فرمول 

                                                

1 - Fitcurve
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 هايپذیري جیرهمیزان تجزیه). 16(پذیري تعیین شد تجزیه

  :شدمختلف با روش ذکر شده تعیین 

)
)ltt(c

e1(BAtp


   

1(  

 t ،Aپذیري در زمان درصد تجزیه ptدر این فرمول،

مواد غیرمحلول  (B، )معادل با مواد شسته شده در زمان صفر(

t1پذیري در ساعت و  میزان تجزیهc، )قابل تجزیه واقعی
1

 فاز 

  .است) ساعت(تأخیري 

  پذیري پتانسیل تجزیه

                (a + b) = (A + B)  

2(  

  مواد نامحلول قابل تجزیه واقعی

                                      ((a + b) - W0) = B  

3(  

شامل (مواد شسته شده در زمان صفر W0 ، هافرمولدر این 

میزان  b ،)مواد محلول و ذرات ریز موجود در نمونه اولیه

یري در پذ تجزیهaپذیري مواد نامحلول قابل تجزیه و تجزیه

  ).16(باشد زمان صفر می

در آزمایش دوم، اثر استفاده از کاه خیسیده بر عملکرد نه 

 9/580) ±3/39(رأس گاو شیرده نژاد هلشتاین با میانگین وزن 

 کیلوگرم و 8/27) ±5/4(کیلوگرم، با میانگین روزانه تولید شیر 

 درقالب طرح چرخشی با سه 143) ±25(روزهاي شیردهی 

 هاي غذایی مورد استفاده شاملجیره. ذایی بررسی شدجیره غ

کاه + یونجه + کنسانتره ) 2 (،)شاهد(یونجه + کنسانتره ) 1(

  .  کاه خیسیده بود+ یونجه + کنسانتره ) 3(بدون فرآوري و 

 تنظیم و به NRC) 2001(افزار ها با استفاده از نرمجیره

 شدند صورت کامالً مخلوط در دو وعده صبح و شب تغذیه

شیر دوشی سه نوبت در روز و در ساعات ). 22 و 9() 1جدول (

                                                

1 - Lag time

جمعاً ( روزه 21آزمایش در سه دوره .  انجام شد20 و 12، چهار

پذیري و هفت روزعادت  روز14هر یک شامل )  روز63

 از خوراك، خوراك ،گیريدر هفته نمونه. گیري انجام شدنمونه

در دو روز آخر هفته .  شدگیريها نمونهباقیمانده و مدفوع دام

گیري و چربی، گیري، شش وعده متوالی از شیر نمونهنمونه

الکتوز، پروتئین خام، اوره شیر و مواد جامد بدون چربی توسط 

 Milk-O-Scan 134 A/B Foss(دستگاه میلکواسکن مدل 

Electric (در روز آخر هر دوره از شیرابه . گیري شداندازه

ل از تغذیه خوراك صبح و سه ساعت بعد قب(شکمبه در دو نوبت 

ازت آمونیاکی . گیري شداز طریق لوله مري نمونه) از تغذیه

 ,Kjeltec Autoدستگاه (شیرابه شکمبه با استفاده از روش کلدال 

 متر دیجیتالی، pH، اسیدیته شیرابه شکمبه توسط دستگاه )1300

غلظت کل اسیدهاي چرب فرار و قابلیت هضم ماده خشک به 

الیاف ). 23(گیري شد روش خاکستر نامحلول در اسید اندازه

نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي کاه 

  ). 14(گیري شد و خوراك اندازه

 ساعته و در اولین 24فعالیت جویدن گاوها براي یک دوره 

 ساعت به 24بدین منظور . گیري هر دوره مطالعه شدروز نمونه

هاي زمانی نوع رفتار اي تقسیم و در این بازهدقیقه هاي پنج زمان

  .دام ثبت شد

میانگین هندسی و انحراف معیار اندازه ذرات علوفه و 

هاي پنسیلوانیا و معادالت هاي مخلوط، با استفاده از الکجیره

  ).6(محاسبه شد 

  :استفاده شد) 4(براي تجزیه و تحلیل ارقام از مدل آماري 

Yijk = μ + seqi + cowij + perk + trth + eijk  

4(

   در دورهj از گاو i مشاهده عملکرد Yijk  در این فرمول،

kها  ،ith
i,3،2،1(  گروه = 9 ،... ،2 ،1j =  ،3 ،2 ،1k =( ،μ 

ithاثر  Seqi، میانگین
1،2i و 3 (توالی گروه  = ( ،cowijثرا ith

ith گاو بر روي
j 1، 2، ...، 9( توالی  =(، perkاثر Kth

 دوره
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)3 ،2 ،1 = k(،trth  اثرhth
2،1h، 3( تیمار  اثر خطاي  eijkو )=

SAS1 افزارنرمارقام حاصل از آزمایش با  .باشد میتصادفی
 

  . تجزیه و تحلیل شد

  

  نتایج و بحث

پذیري کاه جو و کاه جو خیسیده درضرایب تجزیه

پذیري تجزیه. ارایه شده است) 2(هاي مختلف در جدول زمان

در کاه بدون فرآوري بیشتر از سایر تیمارهاي ) a(در زمان صفر 

ولی تفاوت تیمارهاي کاه خیسیده در ). >P 05/0( کاه بود

آوري کاه عمل در یک تحقیق،. دار نبودساعات مختلف معنی

پذیري گندم با بخار آب تحت فشار باعث افزایش میزان تجزیه

آوري با بخار آب یجه عمده عملنت). 5(شد ) a(در زمان صفر 

تر و هاي سادهسلولز به کربوهیدراتتحت فشار، هیدرولیز همی

هاي محلول در آب و درنتیجه افزایش میزان کربوهیدرات

تفاوت بین میزان بخش . باشدپذیري در زمان صفر میتجزیه

در . دار نبوددر تیمارهاي مختلف کاه جو معنی) b(قابل تجزیه 

آوري کاه گندم با بخار آب  افزایش مدت زمان عملیک تحقیق،

شد ) b(پذیري در بخش تجزیه تحت فشار باعث کاهش میزان

و فاز تأخیري نیز در تیمارهاي ) c(پذیري تفاوت تجزیه). 5(

افزایش مدت  در یک آزمایش با. دار نبودمختلف کاه جو معنی

طوبت، آوري با بخار آب تحت فشار و کاهش میزان رعمل زمان

  ).5(فاز تأخیري کاهش یافت 

پذیري مؤثر ماده خشک سه تیمار کاه جو تفاوت تجزیه

به علت عدم تأثیر زمان خیساندن بر میزان . دار نبودمعنی

ترین زمان خیساندن  در تیمارهاي مختلف، کوتاهc و bضرایب 

  به. براي استفاده در جیره آزمایشی انتخاب شد)  ساعت24(

  پذیري مواد خشبی و زیاد بودن فازن تجزیهعلت آهسته بود

  

                                                

1 - Statistical Analysis System

پذیري، تأخیري در موادي مثل کاه و خمیدگی کم منحنی تجزیه

  تر از نقطه صفر قطع را در پایینyادامه خط منحنی، محور 

نماید که آن علت اصلی منفی بودن مقادیر بخش قابل تجزیه می

  پذیريهرچند که ظرفیت تجزیه. باشدمی) a(در زمان صفر 

)a + b (ها جیره حاوي یونجه از نظر عددي نسبت به سایر جیره

بنابراین . دار نبودها معنیبیشتر بود، ولی تفاوت بین جیره

 درصد کل جیره، 14جاي یونجه به میزان استفاده از کاه به

  .هاي آزمایشی نداشتپذیري جیرهتأثیري بر ضرایب تجزیه

 در جدول میانگین حداقل مربعات مصرف ماده خشک،

مصرف ماده خشک در جیره حاوي کاه . ارائه شده است) 4(

و در جیره حاوي یونجه )  کیلوگرم8/23(خیسیده، بیشترین 

  ).>P 05/0(بود )  کیلوگرم4/21(کمترین مقدار 

اثر جیره غذایی بر مصرف ماده خشک برحسب درصد 

به علت مشابه بودن ). >P 05/0( دار بودوزن بدن حیوان معنی

هاي مختلف، پذیري در جیرهلیت هضم و پتانسیل تجزیهقاب

تواند به علت بیشتر بودن مصرف جیره حاوي کاه خیسیده می

  خوراکی و بهبود فیزیکی بافت کاه خیسیده باشدخوش

 A ،bدار نبودن تفاوت مقادیر به علت معنی). 4 و 3 هايجدول(

اي هپذیري ماده خشک در جیره و همچنین ظرفیت تجزیهaو 

  هامختلف، مقدار کاه بدون فرآوري و کاه خیسیده در جیره

ها تأثیر داشته تواند بر مصرف خوراك یا قابلیت هضم جیرهنمی

دار نبود که مشابه با معنی هاتفاوت قابلیت هضم جیره. باشد

در یک ). 15 و 11) (4جدول (نتایج سایر آزمایشات است 

م با یونجه در جیره تحقیق، با جایگزین کردن کامل کاه گند

گاوهاي اواسط شیردهی و در حالت برابر بودن میزان الیاف 

، کاهش قابلیت هضم ) درصد35(نامحلول در شوینده خنثی 

  ).3(دار بود ماده خشک معنی
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هاي مورد استفاده در آزمایشو انرژي جیره) درصد(  درصد مواد خوراکی، ترکیب شیمیایی- 1 جدول

  

  هاي آزمایشییب جیرهترک

  )درصد ماده خشک(

مواد خوراکی 

  کاه خیسیده  کاه بدون فرآوري  ونجهی

34/3586/1886/18  ونجه ی

03/1535/1535/15  علوفه ذرت سیلو شده 

14/1414/14_  کاه جو 

52/1248/948/9    دانه جو خرد شده 

51/1011/711/7  دانه ذرت 

63/1127/2027/20  کنجاله تخم پنبه 

58/566/566/5  تخم پنبه 

04/475/375/3  تفاله چغندرقند 

72/273/273/2  سبوس 

31/131/131/1  کربنات کلسیم 

67/067/067/0  نمک 

67/067/067/0   مخلوط ویتامینی و مواد معدنی

  ترکیب شیمیایی 

مگاکالري در کیلوگرم ماده (انرژي خالص شیردهی 

  ) خشک

5/15/15/1

0/150/150/15  پروتئین خام 

5/105/95/9  پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

4/45/55/5  شکمبه  پروتئین غیرقابل تجزیه در 

0/20120/21810/2181  ) گرم در روز(پروتئین قابل متابولیسم 

الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
  

9/349/399/39

اي ه خنثی علوفهالیاف نامحلول در شویند
  

9/213/253/25

الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 
  

2/231/261/26

1/10/10/1  کلسیم 

5/05/05/0  فسفر 
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)درصد(پذیري موثر ماده خشک تیمارهاي مختلف کاه جو پذیري و تجزیههاي تجزیهفراسنجه - 2جدول 

  

کاه جو

    ساعت72

  خیسیده

   ساعت48

  خیسیده

   ساعت24

  خیسیده

  بدون

  فرآوري

  ضریب

00/5
b

31/0
 ± 00/5

b
42/0± 00/2

c
30/0± 00/13

a
10/1± A

- 31/7
b

81/0± - 97/5
b

31/0± - 79/9
b

62/0± 66/0
a

11/0± a

80/4±28/57 30/2±11/53 80/2±89/54 10/3±91/54 b

70/2±97/44 20/2±13/42 90/3±00/44 20/4±57/42 B

23/0±23/3 21/0±56/3 18/0±11/4 25/0±63/4 ) درصد در ساعت(  c

65/0±55/7 56/0±40/6 42/0±25/5 31/0±95/5 )ساعت(خیري أفاز ت

  ثرؤپذیري متجزیه

  ) درصد(

کاه جو 

    ساعت72

خیسیده

   ساعت48

خیسیده

   ساعت24

  خیسیده

  بدون

  فرآوري

  نرخ عبور

  )بخش در ساعت(

2/28
b

2/2± 4/28
b

8/1± 9/28
b

9/2± 3/38
a

1/3± 02/0

7/16
b

5/1± 5/17
b

4/1± 8/17
b

6/1± 2/27
a

1/1± 05/0

a = پذیري در زمان صفر، تجزیهb = پذیري مواد غیرمحلول قابل تجزیه، میزان تجزیهc  = نرخ ناپدید شدن بخـش b، A  =   معـادل مـواد

 دار اسـت تفاوت معنیهاي داراي حروف مدر هر ردیف تفاوت میانگین، بخش نامحلول قابل تجزیه واقعی= B ، شسته شده در زمان صفر

)05/0P <(.  
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  )درصد(ها پذیري موثر ماده خشک جیرهپذیري و تجزیههاي پتانسیل تجزیه فراسنجه– 3 جدول

 جیره 

  )یونجه( شاهد  آوريکاه بدون عمل  کاه خیسیده

  ضریب

8/1±00/19 2/2±00/20 1/1±00/18 A

3/2±50/24 1/2±97/23 4/2±84/23 a

7/3±95/51 4/4±88/50 2/3±78/54 b

46/58
ab

5/1± 67/54
b

8/1± 62/59
a

1/2± B

1/0±94/4 3/0±38/4 2/0±20/4 ) درصد در ساعت ( c

  ثرؤپذیري متجزیه

  ) درصد(

  )یونجه( شاهد  آوريکاه بدون عمل  کاه خیسیده

  نرخ عبور

  )بخش در ساعت(

50/61
ab

1/2± 23/63
a

2/2± 38/59
b

1/3± 02/0  

85/48
b

7/1± 63/53
 a

2/1± 73/47
b

1/1± 05/0

a = صفر، زمان در پذیريتجزیه b = تجزیه، قابل غیرمحلول مواد پذیريتجزیه میزان c  =بخش شدن ناپدید نرخ b، A  = معادل مواد شسته شده

  .)> 05/0P( دار استهاي داراي حروف متفاوت معنیدر هر ردیف تفاوت میانگین .بخش نامحلول قابل تجزیه واقعی= B در زمان صفر، 

  

   و تغییرات وزن بدن در تیمارهاي مختلفی هضمضریب ماده خشک مصرفی، - 4جدول 

 جیره 

عوامل

  کاه خیسیده  آوريکاه بدون عمل  )یونجه( شاهد

40/21)کیلوگرم در روز (مصرفیماده خشک 
a

2/1±06/23
b

9/0±81/23
b

9/0±

60/3)درصد وزن بدن (مصرفیماده خشک 
a

2/0±88/3
b

1/0±01/4
b

1/0±

50/10±17/109/0±33/98/0±1/1)کیلوگرم (تغییرات وزن بد

49/66±82/679/0±43/676/1±2/1)درصد(ی ضریب هضم

05/0P( دار استهاي داراي حروف متفاوت معنی تفاوت میانگین،ر هر ردیفد <(.  
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 اثـر تیمـار بـر زمـان خـوردن، جویـدن،            :رفتار مصرف خوراك  

). >001/0P(دار بـود    معنـی  )دقیقه در روز  (استراحت و نشخوار    

و همچنین بیشترین زمـان    ) دقیقه در روز  (بیشترین زمان نشخوار    

، نیز مربوط به جیره حاوي کاه بدون        )دقیقه در روز  (مصرف غذا   

جـدول  (بـود   )  دقیقـه  6/375 و   1/461ترتیب  روزانه به (فرآوري  

ر جیره حاوي کاه بـدون فـرآوري نـسبت بـه دو جیـره دیگـ             ). 5

حجیم تر 
1

 و خشن تر   
2 

ها زمان بیشتري بـراي     بوده و درنتیجه دام   

خوردن آن صرف کرده و درنتیجـه زمـان نـشخوار نیـز افـزایش               

هاي تغذیه شده   دام بعد از جیره حاوي کاه بدون فرآوري،      . یافت

با جیره حاوي کـاه خیـسیده، بیـشترین و جیـره حـاوي یونجـه،             

الیـاف مـوثر    . داشـتند کمترین زمان خوردن و نشخوار کـردن را         

فیزیکی عبارت از ماهیت فیزیکی الیاف است که فعالیت جویدن          

 و 18(کنـد  طور مطلوب حفظ میبه و ماهیت دو فازي شکمبه را   

ثر فیزیکی در جیره حاوي کاه بدون فرآوري        ؤمیزان الیاف م  ). 19

نسبت به دو جیره دیگر بیـشتر بـود و درنتیجـه باعـث افـزایش                 

افـزایش  ). 6جـدول  (هاي این تیمـار شـد   دام فعالیت جویدن در 

زمان خوردن در حیوانات تیمار حاوي کاه بدون فـرآوري لزومـاً            

با افزایش میزان الیاف    . مفهوم افزایش مصرف ماده خشک نیست     

  هـا، فعالیـت جویـدن تحریـک       نامحلول در شوینده خنثی جیـره     

هـاي  مدت زمان خوردن و نشخوار در جیـره      ). 18 و   7(گردد  می

ابـد  ی مقدار زیاد الیاف نامحلول در شوینده خنثی، افـزایش مـی           با

 37 بـه    31با افزایش الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی از           ). 20(

بـا افـزایش    ). 8( درصد افزایش یافت     11درصد زمان جویدن تا     

 38 بـه    28محتواي الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی جیـره از             

  ).24(ابد یمی درصد افزایش 21درصد، کل زمان جویدن 

مدت زمان نشخوار و خوردن در جیره حاوي کاه خیسیده 

بود که )  دقیقه در کیلوگرم4/37 و 6/46ترتیب به(کمترین مقدار 

بیشتر بودن مصرف ). 23(با نتایج سایر تحقیقات تطابق نداشت 

هاي داراي کاه جو نسبت به جیره داراي ماده خشک در جیره

رف الیاف نامحلول در شوینده یونجه باعث افزایش نسبی مص

                                                

1 - Bulky

2 - Coarse

خنثی شد این امر سبب کاهش مدت زمان نشخوار و مصرف 

هاي حاوي  با مصرف جیره،در سایر تحقیقاتهمچنین . غذا شد

هاي مقادیر زیاد الیاف نامحلول در شوینده خنثی، نسبت به جیره

حاوي مقادیر کم الیاف نامحلول در شوینده خنثی، مدت زمان 

کیلوگرم الیاف نامحلول در شوینده خنثی  يجویدن به ازا

مصرفی حاصل از علوفه
3

  ).24 و 19، 8( کاهش یافت 

تفاوت غلظت کل اسیدهاي چرب فرار      : ايهاي شکمبه فراسنجه

دار نبود ولـی    هاي غذایی معنی  و اسیدیته شیرابه شکمبه در جیره     

غلظت ازت آمونیاکی بین تیمارهـا سـه سـاعت بعـد از مـصرف           

کمترین غلظت ازت آمونیاکی    ). >001/0P(دار بود   خوراك، معنی 

شیرابه شکمبه مربوط به جیـره کـاه بـدون فـرآوري و بیـشترین               

 91/19 و   76/16ترتیـب   بـه ( مقدار مربوط به جیره حاوي یونجه     

بیـشتر بـودن ازت آمونیـاکی شـیرابه         . بود) لیترگرم در دسی  میلی

 زیـاد بـودن     تواند ناشی از  هاي حاوي یونجه، می   شکمبه در جیره  

اگرچه درصد کنجالـه  . بخش پروتئین قابل تجزیه در یونجه باشد  

هـاي  تخم پنبه که پروتئین قابل تجزیـه آن زیـاد اسـت در جیـره           

جیره داراي یونجه بیشتر بـود ولـی نـرخ     داراي کاه جو نسبت به  

ــروتئین یونجــه حــدود   ــه پ  درصــد در ســاعت اســت 18تجزی

 کنجاله تخم پنبـه در حـدود   که براي پروتئین قابل تجزیه   درحالی

  ). 18(باشد هفت درصد می

توزیـع انـدازه ذرات و میـانگین        : هـا توزیع اندازه ذرات جیـره    

هـاي آزمایـشی   هندسی طول ذرات سه علوفه خرد شده و جیـره         

میانگین هندسی طول ذرات براي     . ارائه شده است  ) 7(در جدول   

و براي یونجـه  ) متر میلی3/13(کاه بدون فرآوري بیشترین مقدار     

میانگین هندسی طول قطعـات     . مقدار بود ) متر میلی 5/9(کمترین  

و همچنین الیاف مؤثر فیزیکی در جیره حاوي کاه بدون فرآوري           

را )  درصــد4/38متـر و   میلــی81/9ترتیـب  بــه(بیـشترین میـزان   

رسد که مدت زمان نـشخوار و       داشت، بنابراین منطقی به نظر می     

همچنـین  . ن در این تیمار افزایش یابد     همچنین مدت زمان جوید   

در جیره حاوي کاه خیسیده که طـول هندسـی قطعـات و الیـاف       

طـول هندسـی قطعـات و       (مؤثر بیشتري نسبت به جیـره شـاهد         

                                                
3 - Neutral detergent fiber of forage
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 الیاف مؤثر فیزیکی براي جیره حاوي کاه خیسیده و جیره شـاهد           

 2/33متـر و  میلـی  09/8 درصـد،    1/38متـر،    میلـی  3/9ترتیـب   به

د ییـ در تأ . ، میزان نشخوار و جویدن افزایش یابـد       داشت) درصد

نتایج حاصل در این آزمـایش گـزارش شـد کـه کـاهش انـدازه                

ذرات، مدت زمان خوردن و نشخوار کردن و کل زمـان جویـدن            

همچنین گزارش شد که فعالیت خـوردن بـه        ). 22(را کاهش داد    

صورت دفعات در روز و دقیقه در روز بـا کـاهش انـدازه ذرات               

  ).2( کاهش یافت یونجه

  

  گاوهاهاي آزمایشی توسط مصرف جیره میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار رفتار - 5جدول 

  

  جیره 

  عوامل 

  )شاهد(ونجه ی

  

آوريکاه بدون عمل

  

کاه خیسیده

  

    مدت زمان نشخوار 

a±2/11  دقیقه در روز 
0/413  7/18±b

1/461  1/21±c
6/440  

a±٨/٠وگرم ماده خشکدقیقه به ازاي کیل
5/19  5/0±ab

1/20  6/0±c
6/18  

NDFدقیقه به ازاي کیلوگرم 
1

8/1±a
9/55  1/2±b

5/50  7/1±c
6/46  

 fNDF دقیقه به ازاي کیلوگرم
2  

2/2±a
0/89  7/3±b

 6/79  2/3±c
4/73  

مدت زمان خوردن

a±9/11دقیقه در روز
0/344  3/12±b

6/375  2/10±c
6/355  

a±3/0لوگرم ماده خشکدقیقه به ازاي کی
1/16  2/0±ab

4/16  4/0±c
9/14  

NDF  9/1±a دقیقه به ازاي کیلوگرم 
1/46  0/1±b

0/41  2/1±c
4/37  

fNDF2/1± a دقیقه به ازاي کیلوگرم 
5/73  3/1±b

7/64  8/1±c
0/59  

    مدت زمان جویدن کل

a±3/12  دقیقه در روز
8/757  7/8± b

7/836  2/9±c
1/796  

a±9/0کیلوگرم ماده خشکدقیقه به ازاي 
6/35  5/0±ab

5/36  7/0±c
5/33  

NDF3/2±a دقیقه به ازاي کیلوگرم 
0/102  5/2±b

5/91  8/1±c
0/84  

fNDF9/1±a دقیقه به ازاي کیلوگرم 
5/162  4/2±b

3/144  7/2±c
5/132  

a±3/9  )دقیقه در روز(مدت زمان استراحت 
2/682  1/11±b

3/603  4/10±c
9/643  

  ول در شوینده خنثی  الیاف نامحل- 1

   الیاف نامحلول در شوینده خنثی حاصل از علوفه- 2

  .)> 05/0P( دار استهاي داراي حروف متفاوت معنی تفاوت میانگین، در هر ردیف- 3



  
  1389، پاییز 2، شماره 12وره له تولیدات دامی، دمج

46

  هاي شکمبههاي غذایی بر فراسنجه اثر جیره- 6جدول 

  

 جیره

عوامل

کاه خیسیده  کاه بدون فرآوري  ونجهی

)مول در لیترمیلی(چرب فرار غلظت اسیدهاي 

22/92±11/812/2±00/901/4±2/3   قبل از خوراك 

33/123±00/1204/6±68/1262/9±7/6   سه ساعت بعد از خوراك 

  اسیدیته

67/6±70/604/0±54/602/0±03/0   قبل از خوراك 

48/6±34/603/0±39/605/0±02/0   سه ساعت بعد از خوراك 

  )لیترگرم در دسیمیلی( آمونیاکی شیرابه شکمبهنیتروژن 

61/8±88/725/0±84/832/0±41/0   قبل از خوراك 

91/19   سه ساعت بعد از خوراك  
a

29/0±76/16
b

27/0±48/17
b

28/0±

05/0P(دار است هاي داراي حروف متفاوت معنیدر هر ردیف تفاوت میانگین <.(  

  

هاي مورد استفادهها و علوفهرهت جییع اندازه ذرا توز- 7جدول 

  

  درصد باقیمانده روي هر الک

 نوع الک

  3جیره   2جیره   1جیره   ونجهی  کاه خیسیده  کاه بدون فرآوري

9/23±4/262/1±0/193/2±60/366/1±45/377/3±58/397/3±1/4متر  میلی19

7/40±9/402/4±3/386/3±38/191/3±60/376/1±92/372/2±9/3متر  میلی8

7/31±2/289/2±9/378/1±82/401/4±57/246/3±08/229/1±1/2متر  میلی18/1

3/96±5/952/6±2/953/5±80/962/4±62/993/8±58/991/6±2/5متر میلی <18/1

7/3±5/40/0±8/41/0±20/32/0±38/00/0±42/001/0±0/0متر  میلی>18/1

Xgm
1

9/0±26/139/0±63/122/0±54/92/0±1/82/0±8/91/0±3/9

Sgm 

2

1/0±26/21/0±29/21/0±80/21/0±6/22/0±6/21/0±6/2

(%) PeNDF
3

---6/2±2/337/2±4/381/3±1/38

ASAE1) 2002( میانگین هندسی محاسبه شده به روش - 1
حاوي : 1جیره، جیره ثر فیزیکی ؤ الیاف م-  ASAE ،3 )2002 ( انحراف معیار محاسبه شده به روش- 2، 

  حاوي کاه خیسیده: 3حاوي کاه بدون فرآوري، جیره : 2جیره ، یونجه

                                                
1 - American Society of Agricultural Engineers
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در ) متـر  میلی<18/1(درصد باقیمانده روي هر سه الک

   درصـد  3/96 و   5/95،  2/95(هر سه جیره تقریبـاً مـشابه بـود          

ترتیب براي جیره حاوي یونجه، کـاه بـدون فـرآوري و کـاه            به

 30/9 و   09/8نگین هندسی طـول ذرات      همچنین میا ). خیسیده

ترتیب براي جیره شاهد و جیره حاوي کاه خیـسیده         متر به میلی

بود، درنتیجه گاوهایی که جیره حـاوي کـاه خیـسیده مـصرف             

کردند براي خوردن و نشخوار کردن زمان بیشتري نـسبت بـه            

در دو جیـره حـاوي      ). >P 0014/0(جیره شاهد صرف کردند     

زان الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی و          کاه جو هرچند که می    

الیاف مؤثر فیزیکی برابر بود، ولی خیساندن کاه باعث کـاهش           

زمان خوردن و نشخوار کردن در تیمـار حـاوي کـاه خیـسیده              

). >0085/0P(نسبت به تیمار داراي کـاه بـدون فـرآوري شـد          

شاید در اثر خیساندن کاه، میزان سختی بافت کاه، کاهش یافته           

ه کیفیت جیره مخلوط در جیره حـاوي کـاه خیـسیده      و درنتیج 

به لحاظ فیزیکی بهبود و درنتیجه گاوها زمان کمتري را بـراي            

  .اندصرف کردهمصرف خوراك و نشخوار

میانگین حداقل مربعات تولید شـیر و شـیر چهـار           : ولید شیر ت

تفاوت تولید شیر   . ارائه شده است  ) 8(درصد چربی در جدول     

دار بــود در تیمارهــاي مختلــف معنــی  ) کیلــوگرم در روز(

)05/0P< .(           بیشترین میزان تولید شیر مربوط بـه جیـره حـاوي

و کمترین نیز مربوط به جیره حاوي کاه بـدون          ) شاهد(یونجه  

 در. بـود )  کیلوگرم در روز   83/23 و   01/25ترتیب  به(فرآوري  

ک تحقیق، تأثیر استفاده از کاه گندم فرآوري شده با پراکسید            ی

بـر میـزان تولیـد    )  درصد ماده خشک جیره  5/37تا  (ژن  هیدرو

همچنین جایگزین کردن کاه گندم بـا       ). 11(دار نبود   شیر معنی 

یونجه در جیره گاوهاي شیري با شرط برابر بودن میزان الیاف           

، بر تولید شیر و تولید شیر چهـار درصـد           ) درصد 35(ها  جیره

  ).  3(دار نیست چربی معنی

  

  

دار خشک مصرفی در سه تیمار معنیچون تفاوت ماده 

نبود و میزان تولید شیر چهار درصد چربی نیز برابر بود، 

شود که مسیر تولید محصوالت نهایی حاصل هضم استنباط می

و تخمیر در دستگاه گوارش حیوان براي تولید شیر با چربی 

درصد چربی شیر در جیره حاوي کاه . بیشتر بوده است

درصد ). >05/0P( حاوي یونجه بود خیسیده بیشتر از جیره

چربی شیر از نظر عددي در جیره حاوي کاه بدون فرآوري 

  .بیشتر از جیره حاوي یونجه بود

 تفاوت درصد چربی شیر بین دو جیره حاوي کاه :ترکیب شیر

بیشترین ). >05/0P(دار بود خیسیده و جیره شاهد معنی

 مربوط به درصد چربی مربوط به جیره کاه خیسیده و کمترین

به . بود)  درصد01/3 و 24/3ترتیب به(جیره حاوي یونجه 

هاي حاوي کاه جو تولید دلیل بیشتر بودن جوش در جیره

بزاق بیشتر ظرفیت بافري شکمبه افزایش یافته و هضم الیاف 

شود و درنتیجه درصد و تولید استات در شکمبه زیاد می

  . ابدیچربی شیر افزایش می

  

  گیرينتیجه

تفاده از کاه جو خیسیده به جاي یونجه در جیره اس

گاوهاي شیرده تأثیر منفی بر عملکرد و میزان تولید شیر چهار 

لذا مصرف کاه خیسیده شده در . درصد چربی گاوها نداشت

در   درصد کل جیره گاوهاي شیرده با تولید متوسط14سطح 

  . شوداواسط شیردهی پیشنهاد می

  

  تشکر و قدردانی

 پردیس ابوریحان، دانشگاه    علمیاز معاونت   له  وسیبدین

  .گرددمیتهران قدردانی 
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  تولید و ترکیب شیرمیانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار هاي غذایی بر تأثیر جیره – 8جدول 

جیره

  صفات

  کاه بدون فرآوري  کاه خیسیده  ونجهی

01/25  ) کیلوگرم در روز(تولید شیر 
a

20/1±83/23
b

09/1±93/23
b

40/1±

26/21±77/2030/1±37/2140/1±10/1  )کیلوگرم در روز( درصد چربی 4شیر تصحیح شده براساس 

01/3)درصد(چربی شیر 
a

04/0±15/3
ab

08/0±24/3
b

06/0±

78/0±74/004/0±76/006/0±03/0)کیلوگرم در روز(تولید چربی 

94/2±93/207/0±90/204/0±02/0  )درصد(پروتئین 

70/0±71/003/0±73/002/0±04/0)کیلوگرم در روز(تولید پروتئین 

19/4±13/404/0±19/406/0±05/0)درصد(الکتوز 

01/1±00/104/0±05/105/0±06/0  )کیلوگرم در روز(تولید الکتوز 

21/8±02/867/0±21/893/0±72/0)درصد(مواد جامد بدون چربی 

97/1±95/107/0±05/206/0±09/0  )رم در روزکیلوگ( مواد جامد بدون چربی

60/3±70/360/0±10/350/0±40/0)گرم در روز(اوره شیر 

05/0P(دار است هاي داراي حروف متفاوت معنیدر هر ردیف تفاوت میانگین <(.
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 احتیاجات انرژي و )1381( ج  سیف دواتی و.زاده اافضل . 1

.چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. پروتئین نشخوارکنندگان

م و دانش مسگران . ع ناصریان .رزاده ، ولی.ر. بیات ع . 2

ثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، أ ت)1385(

pH شکمبه و تولید شیر و ترکیب شیر گاوهاي شیرده 

  .139-154): 6(20 علوم و صنایع کشاورزي. تاینهلش

   اثر جایگزینی کامل یونجه با کاه)1386(دیانی آ  . 3

  

هاي حاوي مقادیر یکسان فیبر و سطوح مختلف گندم در جیره
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. 83-105: 37کشاورزي و توسعه 
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نامه کارشناسی پایان. اي کاه گندمبراي باال بردن ارزش تغذیه

  .دانشگاه تهران. پردیس ابوریحان. ارشد
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Abstract

The effect of feeding of soaked barley straw on milk production and composition and 

rumen characteristics was studied. The degradability of soaked barley straw (for 24, 48 and 

72 hours) and unsoaked barley straws were studied in the first experiment. The unsoaked 

barley straw had more readily degraded fraction (a) than soaked straw treatments (p> 0.05). 

There was no significant difference between slowly degradable fractions (b) and 

degradation rates (c, %h) in various treatments of barley straw. The degradability 

parameters of different rations also studied. The differences between readily (a) and slowly 

(b) degradable fractions were not significant. In the second experiment the effect of partial 

replacement of alfalfa hay with unsoaked barley straw and 24h soaked barley straw on 

performance of 9 multiparous lactating dairy cows in midlactation (580.9 ± 39.3 BW) with 

27.8 ± 4.5 kg daily milk yield was studied in a crossover design. The effects of different 

treatments on milk yield (p< 0.05), milk fat (g/kg yield) (p< 0.05), N-NH3 rumen liquor 

(p< 0.0001), rumination and chewing activity (min/d) were significant. The rumination and 

chewing activity (min/d) were increased in diets that contained barley straw. In conclusion 

utilization of soaked barley straw in ration of midlactation cows is recommended.
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