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  چکیده
 با استفاده از روش میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت هاي خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره تأثیر

 تولیدکنسانتره هاي تیمار ها شامل .و کیسه هاي نایلونی مورد بررسی قرار گرفتبرون تنی شکمبه اي در شرایط تولید گاز 
میانگین  بودند. و مواد اولیه فرمولبا یک  تهیه شده در کارخانهو پلت و آردي  گاوداريشده به سه صورت آردي تهیه شده در 

و به  میکرومتر بود 9/498 ،کنسانتره آردي کارخانهمیکرومتر و در مورد  4/346 گاوداريهاي آردي اندازه ي ذرات کنسانتره 
تولید گاز در خوراك کنسانتره ي آردي ه ذرات داشت. طور کلی کنسانتره تولیدي در گاوداري توزیع نرمال تري از حیث انداز

تا کنسانتره پلت شده نرخ تولید گاز در  بود.بیشتر  سبت به سایر تیمارهامیر برون تنی نخطی مدت تدر  گاوداريتهیه شده در 
أخیري در ساعات سبب ایجاد یک فاز ت) و >p 01/0قبل از یاعت اول کشت به طور معنی داري کمتر از دو تیمار دیگر بود ( 

انکوباسیون کنساتره پلت نرخ تولید گاز بیشتري نسبت به نوع آردي تولید شده در  9اما پس از آن و تا ساعت  شداولیه تخمیر
کارهانه داشت. تفاوت ناخواسته میانگین اندازه ذرات نوع مش تولید شده در گاوداري و کارخانه که قبأل موجب تفاوت گاز 

جب بیشبود نسبی ناپدید شده ماده خشک و انرژي متابولیسمی کنسانتره تولیدي در گاوداري نسبت به تولیدي شده بود، مو
و منشأ مواد تضمین کننده شباهت  فرمول). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد تشابه >p 01/0دو تیمار دیگر گردید (

گذار مهم دیگري میتواند کیفیت کنسانتره تولیدي در گاوداري یا کارخانه را بر  تأثیرمحصول تولیدي نمی باشد و عوامل 
  خالف فرضیات تغییر دهد.

  تخمیر برون تنیاندازه ذرات،کنسانتره،اژه هاي کلیدي:و
  

 مقدمه

 5.632.600واحد بوده است که ظرفیت تولیدي بالغ بر  302تعداد کارخانه هاي خوراك دام و طیور کشور  1394تا پایان سال 
در کارخانه هاي خوراك دام کشور مورد نیاز براي کل گاو و گوساله  کنسانتره با فرض اینکه .)1( تن خوراك را دارا می باشند

هنوز اعتماد کافی بسیاري از واحد هاي دامداري  در  با این حال. به نظر میرسدتولید شود، این ظرفیت تولیدي بسیار ناچیز 
عوامل مختلفی براي این عدم . تی تولید خوراك دام وجود نداردآماده تولیدي در واحد هاي صنع کنسانترهبراي استفاده از 

 کنسانترهسیون نامناسب، نهاده هاي غیر مرغوب، قیمت باالتر فرموالآماده وجود دارد که عبارتند از:  کنسانترهاستقبال از 
   با نیاز واقعی دام. کنسانترهنسبت به تهیه آن در دامداري و عدم تطبیق کامل مواد مغذي فراهم شده از طریق 

ی و مدرن تر فناوري تولید خوراك دام در گاوداري معموال بومی و کارگاهی است در حالیکه در کارخانجات خوراك دام، صنعت
می باشد. از سوي دیگر فرایند پلت تقریبأ در تمام واحد هاي صنعتی تولید خوراك نهادینه شده است که میتواند بر قابلیت 

چنین تفاوت هایی  معنی داري را داشته باشد اما در دامداري ها چنین فناوري به ندرت به چشم میخورد. تأثیرهضم خوراك 
موجب تغییر کیفیت و احتماال تفاوت در اندازه ذرات محصول  ل تولیدي و میزان اتوماسیونبهمراه سرعت ، کیفیت محصو

  خود قرار میدهد.  تأثیرو نتیجتأ عملکرد دام را به سود یا ضرر دامدار تحت  می شودتولیدي  
کتور مهم تعیین کننده اي و مواد اولیه نقش آسیاب و میکسر و نوع آن میتواند فا فرمولدر غیاب فرایند پلت و با فرض ثبات 

اندازه ذرات کنسانتره مؤلفه ي مهمی در میزان تخمیرپذیري آن در شکمبه براي کیفیت محصول تولیدي باشد چراکه 



 

را فراهم   کنسانترهمخلوط شدن یکنواخت تر اجزاي به وسیله آسیاب کردن امکان  خوراكذرات  کاهش اندازه.)6(دمیباش
باکتري هاي اتصال افزایش باعث و همچنین  ها میگردد بهبود عمل آنزیمو در نتیجه  افزایش سطح تماسموجب  میکند،

در عین حال همواره بین فرایند هضم شکمبه اي و عبور رقابت . )5(می شوددر فرایند هضم شکمبه اي نیز شکمبه به آنها 
اندازه ذرات  کاهش شدید از طرف دیگر عبور بیشتر از شکمبه را موجب خواهد شد. وجود دارد و کاهش بیشتر اندازه ذرات،
تا خواهد شد. این مشکل با تجمیع ذرات نرم و تشکیل پلت شکمبه اي اسیدوز بروز باعث افزایش نرخ تخمیر و در نتیجه 

باعث  ، این امردنفشار و حرارت قرار میگیر تأثیرتحت در تهیه پلت، مواد خوراکی از آنجایی که حدودي جبران می گردد. 
  .  )14(افزایش میدهدکه خود ظرفیت هضم در دستگاه گوارش را  میگردد غالتژالتینه شدن نشاسته موجود در 

تولیدي در دامداري و تولید شده در کارخانه خوراك دام به شکلی  کنسانترهایت به اینکه مطالعات تطبیقی براي مقایسه با عن
به منظور احراز تفاوت هاي واقعی در دامداري و سیون و مواد اولیه اي با یک منشأ استفاده شوند وجود ندارد، لذا فرموالکه یک 

تولید  کنسانترهمش تولیدي در یک واحد گاوداري صنعتی با  کنسانترهتولید شده،  سانترهکنکارخانه خوراك دام از حیث نوع 
سیون و منشأ مواد اولیه مشابه بود) به دو شکل مش و پلت به وسیله فرموالشده در یک واحد تولیدي خوراك دام (که از نظر 

  آزمایش برون تنی شکمبه اي مورد مقایسه قرار گرفتند.
 مواد و روش ها

  هاي گاو شیري تهیه کنسانتره
به کیلو گرم   40با میانگین یکسان براي گاو هاي شیري و مواد اولیه کامال سیون فرموالسه کنسانتره (تیمار هاي آزمایشی) با 

گاوداري صنعتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مش تولیدي در  کنسانترهعبارت بودند از: که شکل زیر آماده شدند 
پلت تولیدي در واحد  کنسانترهو (MMC)تولیدي در واحد تولیدي خوراك دام بدون پخت مش  کنسانتره، (DMC)مشهد  

  .(MPC)تولیدي خوراك دام
  هاي مش کنسانترهاندازه گیري میانگین اندازه ذرات در 

گرم نمونه  توزین و  100هاي مش تولیدي در کارخانه و گاوداري، مقدار  کنسانترهبراي اندازه گیري میانگین اندازه ذرات در 
)   Restch sieve shaker,AS200 digit(میکرون 45میلی متر تا  4توري شامل  8داراي ذرات با استفاده از الک  اندازه

(هر  در دستگاه به صورت منقطع به مدت ده دقیقه تکرار 3با  کنسانترهي هر نوع نمونه هااندازه گیري شد براي این منظور، 
   د:زیر محاسبه شدن فرمولمیانگین اندازه ذرات با استفاده از همچنین  )4( رار داده شدندقثانیه مکث)  2ثانیه لرزش  10

 
 
 

 =di قطر توري iام در الک 
Wi= وزن نمونه ي باقی مانده بر روي توريi ام  
 

  آنالیز شیمیایی
  AOACاستانداردبا استفاده از روش هاي  و خاکستر چربی خامآزمایشی شامل پروتئین خام، تیمار هاي ترکیب شیمیایی 

   .)3()1(جدول شدندازه گیري ) ا2006(
  ترکیب مواد مغذي موجود در تیمار هاي آزمایشی:1جدول

Table 1.Chemical composition of experimental concentrate  
  

     Standard Error *                                                                                                                                                                            خطاي استاندارد   *  

  مورد  
Items  

  

 کنسانتره
Concentrate 

 ماده خشک(%)
Dry Matter (%)  

 چربی خام(%)
Ether extract (%)  

 پروتئین خام(%)
Crude protein (%)  

  خاکستر(%)
Ash (%) 

   DMC(  92.73±0.10*  3.581±0.12  21.943±0.25 ( مش گاوداري
7±0.13 

   MMC(   91.89±0.18  3.572±0.05  20.921±0.28 (مش کارخانه
6.49±0.41 

   MPC(  92.24±0.30  3.491±0.03  20.601±0.21 ( پلت
6.24±0.06 



 

 آزمایش برون تنی

 تکرار 4با  cc120آزمایشی توزین و به داخل بطري هاي  تیمار هاياز هریک از  گرم نیم   ،جهت اندازه گیري میزان تولید گاز
واقعی اندازه ذرات بر تخمیر شکمبه اي برخالف روش استاندارد نمونه  تأثیربه منظور بررسی منتقل شدند. ) براي هر تیمار(

به شکل زیر با تغییراتی  )10( آسیاب نشدند. سایر مراحل آزمایش برون تنی بر اساس روش منک و استینگاسهاي مجددأ 
داراي فیستوالي شکمبه اي تغذیه شده با جیره بر پایه علوفه و کنسانتره، قبل گاو خشک دو مایع شکمبه از صورت گرفت. 

درجه سانتی گراد  39الیه در داخل فالسک و در حرارت  4و پس از صاف شدن با پارچه توري  ازخوراك دهی صبح تهیه شد
و  2به  1به نسبت  از مخلوط مایع شکمبه صاف شده و بزاق مصنوعی cc 60بطري هاي کشت با به آزمایشگاه منتقل شد.

ساعت در بن ماري با  24ته و به مدت تحت گازدهی مداوم دي اکسید کربن پر و به کمک درپوش الستیکی به طور محکم بس
ثانیه  15هر  با استفاده از سیستم اتومات اندازه گیري گاز درمیزان گاز تولیدي . )10( درجه سانتیگراد قرارداده شدند 39 دماي
تکرار به عنوان  4به منظور تصحیح گاز تولید شده ناشی از ذرات باقیمانده در مایع شکمبه، . )2(ساعت اندازه گیري شد 24طی 

. مقادیر گاز تولیدي در هر زمان از میانگین گاز تولید شده در بالنک در همان زمان کسر و به عنوان بالنک در نظر گرفته شد
  بت گردید. ث کنسانتره هاشده از گاز خالص تولید 

 .محاسبه شد ریز با استفاده از فرمول سمیقابل متابول يانرژ زانیم

ME (MJ/kg DM) = 1.68 + 0.1418 GP + 0.0073 CP 

 GP پروتئین خام(گرم در کیلوگرم ماده خشک)،  CP، ،انرژي قابل متابولیسم (مگاژول درکیلوگرم)  MEدر این معادالت 
  .)10( ساعت تخمیر بود 24در  )میلی گرم ماده خشک 200گاز(میلی لیتر به ازاي تولید 

  :ناپدید شدن شکمبه اي ماده خشک
  .)7(ندازه گیري شدار شده توسط گائو و اوبا استفاده از روش ذکناپدید شدن شکمبه اي ماده خشک با 

 آنالیز آماري

در قالب یک طرح کامال تصادفی مورد  GLMبا رویه  SAS(9.4)داده هاي به دست آمده از این آزمایش توسط نرم افزار 
  :عبارت بود ازمدل آماري طرح  .بررسی قرار گرفتند

Yij = μ + Ti + eij 

 خطاي آزمایش است.  eijثر تیمار و ا Tiمیانگین کل،  μمقدار هر مشاهده،  Yijدر این مدل 
  
  و بحث ایج نت

همانطور که مشاهده می شود هیچگونه تفاوت معناداري در تیمارها .ارائه شده است 1در جدول  کنسانتره هاترکیب شیمیایی 
  مشاهده نمی شود.

 درصد وزنی کنسانتره هاي مش کارخانه و گاوداري که روي هر الک با قطر توري مشخص باقیمانده را نشان میدهد. 1شکل 
میلی متر بودند اما  1طري بیشتر از مش کارخانه داراي ق کنسانترهدرصد از  98/41 می شودمشاهده  1همانطور که در شکل 

درصد بود. این وضعیت باعث شد تا میانگین اندازه ذرات در  07/21تولیدي در گاوداري  کنسانترهاین عدد در خصوص 
میکرومتر در 94/498میکرو متر بیشتر باشد ( 53/152تولید شده در کارخانه نسبت به نوع تولیدي در گاوداري  کنسانتره

دارند به عنوان مثال نوع آسیاب و قطر توري، سرعت تغذیه  تأثیر کنسانتره. عوامل مختلفی بر اندازه ذرات )41/346برابر
. در مجموع تفاوت هاي ناخواسته موجود در سیستم آسیاب کارخانه و گاوداري باعث )9(آسیاب و نوع چکش هاي آسیاب 

 اًاندازه ذرات در گاوداري تقریب توزیعتولیدي کارخانه بیشتر شود در حالیکه  کنسانترهشده بود تا سهم ذرات درشت تر در 
 نرمال بود.

می مشاهده  1طور که در شکل همانارائه شده است.  1 ساعت انکوباسیون در شکل 24روند و میزان گاز تولیدي در طی مدت 
 کنسانترهساعت انکوباسیون مقدار گاز بیشتري را نسبت به دو نوع دیگر  24کنسانتره مش تولید شده در گاوداري در طی  شود

تولید در  کنسانترهمش تولید در گاوداري نسبت به  کنسانترهمهمترین دلیل این تفاوت، کمتر بودن اندازه ذرات  تولید نمود.
که در نهایت باعث بهبود  شدهمشخص شده است که کاهش اندازه ي ذرات باعث افزایش سطح مواد کارخانه می باشد چون 



 

مش  ساعت اولیه کشت از کنسانتره 2ر عالوه بر این تولید گاز کنسانتره پلت د .)5( هضم می شود افزایشعمل آنزیم و 
طی تحقیقاتی پلت نسبت به مش کارخانه بیشتر بود.  کنسانترهتولیدي در کارخانه کمتر بوده است اما بعد از آن تولید گاز در 

انجام دادند مشخص شد که تولید گاز در ساعت اول انکوباسیون در خوراك آردي  2010در سال  )5( که برتیپاگلیا و همکاران
مواد که در حین تولید  سختی افزایش انباشتگی، تراکم و بود که مشابه نتایج این تحقیق بود. به عبارتیبیشتر از خوراك پلت 

اي  ایجاد یک فاز تاخیري در تخمیر شکمبهمیکروارگانیسم ها و آنزیم هاي آنها به مواد و  عدم دسترسیباعث  پلت رخ میدهد
  ه است اما با گذشت زمان حدودا دو ساعت،  و به اصطالح باز شدن پلت شرایط تغییر کرده بود.دیگرد آن
  

  
 هاي مش بر اساس درصد باقیمانده روي هر الک با توري مشخص کنسانتره: توزیع 1شکل 

Figure 1.Distribution of mesh concentrates based on the weight percentage remained on different sieve. 

  
 اندازه ذرات و فرم فیزیکی کنسانتره بر میزان گاز تولیدي (میلی لیتر در یک گرم ماده خشک) کنسانتره هاي مش و پلت تأثیر: 2شکل 

Figure 2.The effect of particle size and concentrate form on the amount of gas produced by mesh and pellet 
concentrates 

ساعت اولیه انکوباسیون، نرخ تولید  8در طی  مشخص شده است.نیز نرخ تولید گاز در کنسانتره هاي مورد آزمایش  3در شکل 
این تفاوت معنادار نبوده ساعت  5/6ها بوده است اما بعد از گذشت  کنسانترهگاز در کنسانتره مش گاوداري بیشتر از سایر 
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پلت نسبت به مش کارخانه کمتر بوده است که با گذشت آن  کنسانترهرخ تولید گاز در است. در یک ساعت اولیه انکوباسیون، ن
  .می شودبرعکس  کنسانترهمدت، وضعیت در خصوص این دو نوع 

میلی متر نسبت به پلت هایی با سایز کوچکتر در طی ساعات اولیه ي انکوباسیون گاز  10خوراك پلت با سایز  مشخص شده
وراك ساعت میزان گاز تولیدي در بین خوراك هاي پلت با سایز متفاوت و خ 24ر نهایت بعد از گذشت کمتري تولید کرد اما د

گرما و فشار در حین پلت کردن باعث ژالتینه شدن نشاسته و افزایش پتانسیل تخمیر آن . )5(آردي تفاوت معنی داري نداشت 
پلت  کنسانترهپلت مقدار و نرخ تولید گاز در  کنسانترهپس از فاز تاخیري ذکر شده در تخمیر . به همین دلیل  )14(می شود

با بخار موجب   یحرارت يراورف قتیدر حق). 3و  2نسبت به مش پخت نشده تولیدي در گاوداري بیشتر شده بود (شکل 
تحقیقات نشان داده  .)11(دهدیم شیرا افزا یکروبیاتصاالت م يو سطح قابل دسترس برا )13(شدن نشاسته شده  نهیژالت

افزایش می  یبه طور قابل توجه یکیتیلولیهضم آم تینشاسته قابل یستالیرفتن ساختار کر نیاز ببا شدن  نهیژالتاست که در 
 شیافزا هضم  در کل دستگاه گوارش را تیقابل تیو  در نها يو روده ا يهضم  شکمبه ا تیقابل  جهیدر نتو  )12( یابد

  .)8(دهدیم

  
  .)MPCو کنسانتره پلت( )MMC(، کنسانتره مش کارخانه)DMC(: نرخ تولید گاز در کنسانتره هاي مش گاوداري3شکل 

  )>01/0P( بین میانگین هاي با حروف متفاوت،اختالف معنی داري وجود دارد زمان،در هر 1
Figure 3.The rate of gas production in dairy farm mesh concentrate (DMC), mill mesh concentrate (MMC) 

and mill pellet concentrate (MPC) 
Means in same incubation time with different superscripts differ (P<0.01). 

  
خالصه شده است.  2جدول  دری و ناپدید شدن ماده خشک شکمبه اي بر تولید گاز، انرژي متابولیسم کنسانترهنوع  تأثیر

نوع مش تولید شده در گاوداري و کارخانه که قبأل موجب تفاوت گاز تولیدي شده بود، تفاوت ناخواسته میانگین اندازه ذرات 
ماده خشک و انرژي متابولیسمی کنسانتره تولیدي در گاوداري نسبت به دو تیمار دیگر  باعث بیشبود نسبی ناپدید شدن

و منشأ مواد تضمین کننده شباهت محصول تولیدي نمی باشد و  فرمولگردید. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد تشابه 
  ا کارخانه را بر خالف فرضیات تغییر دهد.گذار مهم دیگري میتواند کیفیت کنسانتره تولیدي در گاوداري ی تأثیرعوامل 
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 1بر تولید گاز، انرژي متابولیسمی و ناپدید شدن ماده خشک شکمبه اي کنسانترهنوع  تأثیر: 2جدول 

Table 2. The in vitro fermentation parameter of mesh mill and dairy concentrate and pellet concentrate 
  متغیر  

Parameter  
  

 کنسانتره
Concentrate 

  یگاز تجمع
Gas production (ml/200 mg/24h)   

   متابولیسمی نرژيا
ME (Mj/kg DM)  

  ناپدید شدن ماده خشک در شکمبه(%)
Ruminal DM Disappearance (%/ 7h) 

 DMC(  47.72 8.61 57.91a ( مش گاوداري

 MMC(   42.11 7.80 51.43b (مش کارخانه

 MPC(  43.46 7.99 51.02b ( پلت

SEM 0.92 0.13 0.34 
P 0.08 0.07 <0.01 

  )>01/0P(در هر ردیف بین میانگین هاي با حروف متفاوت،اختالف معنی داري وجود دارد1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.01). 
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Abstract 
Despite remarkable growth in the capacity and quality of feed industry during the last two 
decades and its potential to supply compound feeds for dairy farms worldwide, many farmers 
still prefer to prepare concentrate mixture within the farm and there is a lack of conclusion 
or clear results to decode this distrust or misunderstanding. Three concentrate mixture 
similar in the formula and origin of the ingredients, but prepared in mash form in the farm or 
in a feed plant with two forms of mash (without conditioning) or pellet were prepared. 
Concentrate produced in the farm had 346.4 µm average particle size and normal 
distribution for wieght % remained on the seives but, those manufactred in the feed plant 
showed an average particle size of 498.9 µm. Ruminal gas production of the above 
concentrates and in situ DM disappearance were also studied using an automated in vitro 
gas production system and nylon bag technique, respectively. Reduction of 152.5 µm in the 
average particle size of concentrate decreased 24 h in vitro ruminal gas production, which 
could not be compensated by the pelleting of concentrate and rate of gas production also 
reduced significantly during first 9 h of incubation (p<0.01) in concentrate made by feed 
mill. Mash form of the concentrate mixture prpared in the farm had significantly greater 7h 
Dm disappearance than compound feeds manufactured in feed plant. In conclusion, using 
similar feeds and their origin do not gaurantee similar end products and unintentionally 
differences may exist and alter final rumen and animal performance.Quality control 
assessment is necessary to always check hummer mills performance for observing positive 
effects of pelleting on both feed intake and starch digestibility. 
Key words:In vitro rumen Fermentation, Concentrate, Particle size 
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