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  چکیده

ي گاوهاي هلشتاین در اوایل دوره شـیردهی بررسـی   شکمبه ا ریو تخم دنیجو تیبر فعالتاثیر روش فرآوري دانه جو و نوع منبع چربی     

پنبـه  (جیره هاي آزمایشی ناشی از ترکیب دو منبع چربی . قرار گرفتمورد استفاده   4×4در قالب طرح مربع التین راس گاو  8تعداد . شد

مایع شکمبه تحت تاثیر فرآوري دانه جو قرار گرفت  pH. بود) آسیاب کردن یا پلت کردن(و دو روش از فرآوري دانه جو ) دانه یا دانه کلزا

)05/0<P( بیشتر از گاوهایی بود کـه بـا جـو پلـت شـده تغذیـه        24/0تا  09/0در گاوهایی که با جو آسیاب شده تغذیه شدند، مقدار  و؛

نــرخ عبــور فــاز جامــد تحــت تــاثیر منبــع چربــی جیــره و فــرآوري دانــه جــو  قــرار   و غلظــت نیتــروژن آمونیــاکی شــکمبه . گردیدنــد

گاوهایی مصرف کننده جو پلت شده در مقایسه با جو آسیاب شده تمایل به کـاهش  غلظت نیتروژن آمونیاکی در هرچند؛)P<05/0(نگرفت

اثـر متقابـل بـین    ). P<05/0(گاوها ایجـاد نکـرد   نشخوار وخوردن ،میزان کل فعالیت جویدن براثر معنی داري  هاي آزمایشی جیره. داشت

  .تاثیر قرار دهدروش فرآوري دانه جو و منبع چربی می تواند عملکرد گاوهاي شیرده را تحت 

  

  گاوهاي شیرده-فعالیت جویدن -فرآوري دانه جو -منبع چربی:واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه

مقدار هضم کربوهیدراتهاست در  افزایشاز طریقانرژي و نشاسته  شکمبه اي قابلیت دسترسی بهبودهدف فرآوري دانه ها، 

است که احتماال می توان با آن نسبت پروتئین قابل  راهکاريفرآوري دانه غالت ). 4(حالیکه سرعت هضم آنها کنترل شود

افزایش ).8(افزایش داد  مقداريو راندمان استفاده از نیتروژن را  نموددسترس در شکمبه به کربوهیدرات قابل تخمیر را تنظیم 

یش ده از مقدار بیشتر دانه غالت در جیره براي افزاپتانسیل گاوها براي تولید شیر بیشتر، پرورش دهندگان را ملزم به استفا

 استفاده زیاد از دانه غالت در جیره بدلیل اثرات سوء بر تخمیر شکمبه، درصد چربی .)6(مصرف انرژي قابل هضم کرده است

مخصوصا در اوایل  ،است براي تامین احتیاجات انرژي حیوان ضروريبنابراین ). 3(شیر و خطر اسیدوز، محدودیت دارد

اطالعات محدودي در مورد چگونگی تغییرات .شیردهی که حیوان در تعادل منفی انرژي قرار دارد، از چربی استفاده شود

وجود دارد که ممکن است تولید ) دانه هاي روغنی(همزمان مقدار کربوهیدراتهاي قابل تخمیر شکمبه اي و منبع چربی جیره 

آسیاب کردن و پلت (هدف از این تحقیق بررسی چگونگی اثرات متقابل روش فرآوري دانه جو . هدحیوان را تحت تاثیر قرار د

ي گاوهاي هلشتاین در اوایل دوره شکمبه ا ریو تخم دنیجو تیفعالبر ) دانه کلزا و پنبه دانه(و منبع چربی جیره ) نمودن

  .شیردهی بود
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  مواد و روشها

روز در قالب  یک  45±10کیلوگرم و روزهاي شیر دهی  572±71راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین وزن  8تعداد 

جیره هاي آزمایشی حاصل ترکیب دو روش از فرآوري . مورد استفاده قرار گرفتهروز 21با دوره اي  4×4طرح مربع التین 

کامالهايجیرهباانفراديصورتبهگاوها.بود) دانه کلزا یا پنبه دانه(چربی و دو منبع ) آسیاب کردن یا پلت کردن(دانه جو 

 مایعنمونه برداري از . داشتنددسترسیخوراكوآببهآزادصورتبهوتغذیهکنسانتره% 65علوفه و % 35به نسبت  مخلوط

، 691مدل (متر pHآن توسط  pHانجام و ، توسط لوله مري ساعت پس از وعده غذایی صبح 2،هر دورهآخر در روزشکمبه 

اسید میلی لیتر 10با میلی لیتر از آن  10،چهار ال متقالپارچه  باپس از صاف کردن مایع . ثبت گردید) Metrohmشرکت 

ظت نیتروژن غل. درجه سانتی گراد نگهداري شد -20دماي  درآمونیاکی  نیتروژنو جهت تعیین  مخلوطنرمال  2/0کلریدریک 

نرمال اسید کلریدریک با دستگاه کجلدال  01/0تیتراسیون توسط محلول  بعدآمونیاکی با روش تقطیر با تترابورات سدیم و

)Tecator, manual kjeltec (گیري نرخ عبور مواد جامد از فیبر آغشته به کروم که به روش یودن براي اندازه.اندازه گیري شد

 5ساعت به فاصله هر  24فعالیت خوردن و نشخوار دام به روش چشمی در مدت  .بود، استفاده شد تهیه شده) 9(و همکاران 

کل فعالیت جویدن از مجموع زمان صرف شده براي خوردن و نشخوار . دوره نمونه برداري ثبت شد 5تا  4دقیقه ودر روزهاي 

در NLINروشداده هاي حاصل از اندازه گیري مارکر بخش جامد با و GLMبا روش داده هاي آزمایش).2(محاسبه گردید 

SAS7(ندآنالیز شد.(

نتایج و بحث

pH 04/0(مایع شکمبه تحت تاثیر فرآوري دانه جو قرار گرفت<P( در گاوهایی که با جو آسیاب شده تغذیه شدند،  و؛

به نظر می رسد پلت کردن دانه جو در مقایسه با . بیشتر از گاوهایی بود که با جو پلت شده تغذیه گردیدند 24/0تا  09/0مقدار 

. فزایش می دهدا لذا خطر بروز اسیدوز شکمبه اي راآسیاب نمودن آن باعث تخمیر سریعتر و بیشتر دانه جو در شکمبه شده و 

غلظت نیتروژن آمونیاکی  .نبه دانه و دانه کلزا مشابه بودشکمبه نداشت و در گاوهاي تغذیه شده با پ pHمنبع چربی تاثیري بر 

هرچند در گاوهایی مصرف کننده جو پلت شده در مقایسه . شکمبه تحت تاثیر منبع چربی جیره و فرآوري دانه جو  قرار نگرفت

به نظر می رسد بدلیل اسیدیتیه بیشتر محیط شکمبه در اثر مصرف جو پلت شده،  . مایل به کاهش داشتبا جو آسیاب شده ت

نرخ عبور فاز جامد هم ). 10(فعالیت پروتئولیتیکی میکروبها کاهش یافته و لذا غلظت نیتروژن آمونیاکی هم کاهش می یابد 

عالیت خوراك به صورت دقیقه در روز، دقیقه بر کیلوگرم ماده ف.تحت تاثیر منبع چربی جیره و فرآوري دانه جو قرار نگرفت

افزایش زمان خوردن مخصوصا در جیره هاي ). P<05/0(کل جیره تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت   NDFخشک و دقیقه بر 

خوراك می تواند مفید واقع شود  مصرفبیشتر تولید بزاق با تولید اسید در شکمبه بالفاصله بعد از  یبر پایه جو به علت همزمان

فعالیت نشخوار به صورت دقیقه در روز و دقیقه بر کیلوگرم ماده خشک تحت تأثیر منبع چربی و روش فرآوري دانه جو ).11(

05/0(کل جیره تحت تأثیر منبع چربی جیره قرار گرفت   NDFولی فعالیت نشخوار بصورت دقیقه بر  ،)P<05/0(قرار نگرفت

 =P (بیوچمن و . ر گاوهاي مصرف کننده دانه کلزا بعنوان منبع چربی بیشتر از گاوهایی بود که پنبه دانه مصرف کردندو د

ساعت در روز نشخوار کنند؛ در آزمایش حاضر تمامی  6گزارش کردند که گاوهاي پر تولید سالم بایستی بیش از ) 1(همکاران 

فرآوري دانه جو و منبع چربی جیره اثر معنی داري در میزان کل فعالیت  روش .ساعت در روز نشخوار کردند 6ش از گاوها بی
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کل جیره ایجاد  NDFبه صورت دقیقه در روز، دقیقه بر کیلوگرم ماده خشک و دقیقه بر کیلوگرم ) نشخوار+ خوردن (جویدن 

بیشتر از  NDFو این نوع ) 5(فیزیکی موثر در ارتباط است  NDFپاسخ حیوان به فعالیت جویدن بیشتر با ). P<05/0(نکرد 

زمان صرف شده براي . تامین شده از علوفه یکسان بود NDFمنابع علوفه اي تامین می شود و در تمام جیره هاي این آزمایش 

جویدن به ازاي هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی و کل زمان نشخوار حاکی از این بود که حیوانات مورد آزمایش در دامنه زمانی 

  .شخوار کردندطبیعی ن

  

  تاثیر منبع چربی و فرآوري دانه جو بر پارامترهاي شکمبه اي گاوهاي تغذیه شده با جیره هاي مورد آزمایش  -1جدول

  فعالیت جویدن گاوهاي تغذیه شده با جیره هاي مورد آزمایشفعالیت خوردن، نشخوار کردن و کل   -2جدول

  
  پنبه     

  دانه

دانه       

  کلزا

  سطح      

  معنی داري 

  

  جو  اجزاء

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

  جو  

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

انحراف 

  معیار

منبع 

  چربی

  روش

  فرآوري جو

  اثر

  متقابل

                        فعالیت خوردن

  87/0  80/0  12/0  57/7  50/377    87/376    25/391    12/388  دقیقه در روز

                        دقیقه بر کیلوگرم

  73/0  11/0  67/0  75/0  01/18    49/16    08/18    07/17  ماده خشک

NDF 70/0  11/0  34/0  36/2  17/57    34/52    97/53    96/50  کل  

                        فعالیت نشخوار

  74/0  66/0  22/0  93/16  12/433    25/446    50/417    37/419  دقیقه در روز

                        دقیقه بر کیلوگرم

  86/0  32/0  31/0  11/1  73/20    40/19    37/19    45/18  ماده خشک

NDF 83/0  32/0  05/0  42/3  82/65    60/61    83/57    07/55  کل  

                        کل فعالیت جویدن

  72/0  77/0  65/0  20/19  62/810    12/823    75/808    50/807  دقیقه در روز

                        دقیقه بر کیلوگرم

  79/0  18/0  63/0  72/1  74/38    90/35    45/37    52/35  ماده خشک

NDF 76/0  17/0  09/0  27/5  00/123    95/113    80/111    03/106  کل  

  پنبه     

  دانه

دانه       

  کلزا

  سطح      

  معنی داري 

  

  جو  اجزاء

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

  جو  

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

انحراف 

  معیار

منبع 

  چربی

  روش

  فرآوري جو

  اثر

  متقابل

pH  32/0  04/0  09/0  07/0  26/6    50/6    20/6    29/6  مایع شکمبه  

میلی (ازت آمونیاکی 

  )گرم بردسی لیتر

12/18    19/17    45/18    24/17  58/0  74/0  08/0  80/0  

نرخ عبور فاز جامد 

  )درصد بر ساعت(

93/4    79/4    90/4    73/4  16/0  77/0  35/0  91/0  
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Abstract
The effect of barley grain processing and source of supplemental fat on chewing activity and 
fermentation characteristics of lactating dairy cows were studied in a replicated 4 × 4 Latin square 
design with 21-d periods and a 2 × 2 factorial arrangement. Eight Holstein cows with mean body weight 
(BW) of 572 ± 71 kg and 45 ± 10 days in milk were allocated to 4 dietary treatments including 1) 
ground barley with cottonseed 2) pelleted barley with cottonseed 3) ground barley with canola seed 4) 
pelleted barley with canola seed. Ruminal pH was affected by method of barley grain processing (P <
0.05). Ruminal NH3-N concentration tended to be lower for cows fed pelleted barley in comparison with 
those fed ground barley. The time spent eating, ruminating and total chewing activity were not 
influenced by different treatments. The results indicated that interactions between barley grain 
processing and source of supplemental dietary fat can improve the performance of lactating dairy cows.

Key words: supplemental dietary fat  - processed barley  - chewing activity – dairy cow


