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 چکیده

تواند می ای حیوان بوده، کهبر مصرف خوراک و رفتارهای تغذیه شکل فیزیکی جیره یکی از عوامل مهم زمینه مطالعاتی:

تره در اثرات شکل فیزیکی کنساناین آزمایش به منظور بررسی  هدف: عملکرد و سالمتی حیوان را تحت تاثیر قراردهد.

س أر 20داد تع روش کار:ای، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده انجام شد. مخلوط بر رفتارهای تغذیه های کامالًجیره

تحت  215± 20کیلوگرم و متوسط روزهای شیردهی  5/23 ± 3گاو شیری نژاد براون سوئیس با میانگین تولید شیر 

 ه کامالً( جیر1روز استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل  45تصادفی به مدت  یک طرح کامالًشرایط یکسان در قالب 

 12زظهر و بعدا 4صبح،  8عات مخلوط باکنسانتره پلت بود. تغذیه گاوها در سا ( جیره کامال2ًمخلوط باکنسانتره آردی 

-شب صورت می 11بعدازظهر و  3صبح،  7گرفت. همچنین شیردوشی سه نوبت در روز در ساعات شب انجام مینیمه

 21زهای ای و ترکیبات شیر صورت گرفت، یکی در روگیری از رفتارهای تغذیهگرفت. در کل دوره آزمایش دو بار نمونه

نشخوار  فعالیت خوردن )بصورت دقیقه در روز(، کل فعالیت :نتایجدوره آزمایش.  45تا  41و دیگری در روزهای  25تا 

زمان  رت خوابیده و ایستاده، کل فعالیت جویدن، زمان ایستادن و دراز کشیدن بصورت بیکار و کل مدتو نشخوار بصو

صد های آزمایشی قرار نگرفتند. همچنین میزان تولید شیر ودرجیره تأثیرایستادن )بصورت دقیقه در روز(، تحت 

د جامد در حالیکه درصد چربی،الکتوز، موا تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تأثیرپروتئین و کل مواد جامد شیر تحت 

ثر های آزمایشی ادر جیره آردی بیشتر از پلت بود. جیره (>05/0P)داری بدون چربی و اوره شیر، به طور معنی

 های چرب غیر استریفیه خون نداشت.بوتیرات خون و اسیدمعناداری بر اوره خون، کلسترول خون، بتاهیدروکسی

علوفه و تشکیل  تن ذرات بلندترجیره آردی بعلت داشکند که تایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد مین گیری نهایی:نتیجه

 باعث افزایش درصد چربی شیر شد. تله فیبری بهتر

 

 ای، گاو شیردهجیره کامالً مخلوط، رفتار تغذیه کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

های فیزیکی ثر در سالمتی دام ویژگیؤیکی از عوامل م

است که همراه با خصوصیات شیمیایی خوراک خوراک 

ای بسیار قوی با سالمت دستگاه گوارش دام و رابطه

ای آن دارد. چنانچه تحقیقات متنوع نشان رفتارهای تغذیه

اند گاوتمایل زیادی برای مصرف اجزای ریز خوراک داده

تر جیره مصرف انتخابی دارد و بر علیه اجزای درشت

که اجزای درشت جیره و قطعات دهد، در حالیانجام می

بلند آن برای سالمت حیوان ضروری است، چرا که باعث 

شود که افزایش نشخوار و فعالیت جویدن در حیوان می

این دو نیز در راستای سالمت حیوان هستند. با اعمال 

توان از مصرف انتخابی اجزای روشهای مختلف می

له به خوراک توسط گاوهای شیری جلوگیری کرد. از جم

هم زدن مداوم جیره، افزودن آب یا محصوالت فرعی 

های کامالً مخلوط خوراکی حاوی ماده خشک کم به جیره

و فرآوری مناسب علوفه یعنی استفاده از اندازه قطعات 

(. در تغذیه گاوهای شیری عالوه 2004مناسب )استون 

بر اینکه جیره باید از نظر میزان مواد مغذی باالنس و 

ها از جمله اندازه ذرات اشد، شکل فیزیکی جیرهمتوازن ب

ها نیز عامل مؤثری بر عملکرد صحیح شکمبه و در آن

نتیجه عملکرد تولیدی حیوان خواهد بود. بنابراین 

کنند که تنها صصین تغذیه گاوهای شیری توصیه میمتخ

تأمین کمیت مواد مغذی برای حیوان کافی نبوده و شکل 

ای خوراک دادن باید به گونه ها و سیستمجیره فیزیکی

ای مطلوب را ایجاد نماید تا به باشد که عملکرد شکمبه

 تبع آن سالمتی و عملکرد تولیدی حیوان نیز تأمین شود

(NRC2001.) 

نشخوارکنندگان بسته به سطح مصرف خوراک )بیوچمن 

(، اندازه حیوان و طبیعت فیزیکی و شیمیایی جیره 1992

ساعت در روز  9تا  2(، حدود 1997)بیوچمن و همکاران 

ساعت در روز را صرف  10تا  2صرف خوردن و 

کنند. نشخوارکنندگان خوراک را در نشخوارکردن می

جوند تا اندازه ذرات طول خوردن و نشخوار کردن می

خوراک کاهش و نسبت سطح به حجم ذرات افزایش یابد 

(. تغییرات خصوصیات فیزیکی 1980)پاپی و نورتن 

ها و در سبب افزایش دسترسی میکروارگانیسمخوراک 

آلیستر و همکاران نتیجه تجزیه بیشتر خوراک شده )مک

( و عبور بخش تجزیه نشده خوراک را از شکمبه 1994

(.نشخوار کردن بخش مهمی از 1982کند )ولچ تسهیل می

دهد که در مجموع حدود طول روز گاوها را تشکیل می

بین  و معموالً کشد شش تا هشت ساعت طول می

گیرد. زمان روزانه های خوردن صورت میوعده

 511دقیقه در روز )میانگین  579تا  464نشخوار بین 

( عنوان 1982(. ولچ )1993دقیقه در روز( بود )آلبرایت 

ساعت نشخوار  9نمود که گاوها به ندرت بیش از 

ساعت به عنوان حد محدودیت فیزیولوژیک  10کنند و می

شود. گاوهای تغذیه شده با کنسانتره زیاد در شناخته می

مقایسه با کنسانتره کم یا متوسط، نشخوار کمتری به 

اگر کنسانتره  هر واحد الیاف دارند، مخصوصاً ءازا

یتا و همکاران ئسرعت تخمیر زیادی داشته باشد)سو

کل جیره  NDF(.نشان داده شده که افزایش سطح 2000

دهد و ار را افزایش میو اندازه قطعات آن، زمان نشخو

کند، شکمبه را بافر می pHبه دنبال آن جریان بزاق که 

 (. 1986یابد )کاسیدا و استوکس افزایش می

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است، افزایش سطوح 

ثری عمل جویدن، ترشح ؤالیاف و اندازه قطعات به طور م

 (.1997)آلن دهندافزایش میمایع شکمبه را  pHبزاق و 

ای با هایی که مقدار کافی الیاف علوفهاستفاده از جیره

شود که فرآیند شکل فیزیکی مناسب ندارند، باعث می

؛ 2000)آلن و گرنت تخمیر در شکمبه دچار اشکال گردد

 (.1988وودفورد و مورفی

 

 هامواد و روش

 ی آزمایشیهاحیوان و جیره

میانگین  س گاو شیرده نژاد براون سوئیس باأر 20تعداد 

کیلوگرم، متوسط روزهای شیردهی  5/23± 3تولید شیر 

در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.  20±215
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س أر 10آزمایش شامل دو تیمار بود که در هر تیمار 

 گاو چند شکم زایش قرار داشتند. 

 

های ترکیب مواد خوراکی و شیمیایی جیره -1جدول 

 آزمایشی)درصد ماده خشک(
Table 1- Food and chemical composition of the 

experimental diets (% DM) 
 

 اجزا جیره
Components of diet 

 (%درصد )

 سیالژ ذرت
Corn silage 

25 

 یونجه

Alfalfa 
15 

 کاه گندم
Wheat straw 

10 

 جو
Barley 

15 

 ذرت
Corn 

8 

 سبوس گندم
Wheat bran 

4.5 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

4.5 

 تفاله چغندرقند
Beet pulp 

3.5 

 کنجاله تخم پنبه
Cottonseed meal 

3 

 کنجاله کلزا
Rapeseed meal 

3 

 مالس چغندرقند
Molasses 

3 

 پودر گوشت
Ground meat 

2.75 

 بیکربنات سدیم
Sodium Bicarbonate 

0.7 

 مکمل مواد معدنی و ویتامینی
Mineral and vitamin supplements 

0.5 

 ت کلسیمکربنا
calcium carbonate 

0.5 

 نمک
Salt 

0.3 

 اکسید منیزیوم
Magnesium oxide 

0.3 

 دی کلسیم فسفات
Di-calcium phosphate 

0.25 

 اوره

Urea 
0.1 

 و سلنیوم Eویتامین 
Vitamin E and selenium 

Chemical composition 

0.1 
 
 
 

NEL (M/kg DM) 1.63 

CP 16.10 

NDF 36.50 

NFC 37.00 

  

 گاوها بطور تصادفی به تیمارها اختصاص داده شدند.

های استفاده شده در آزمایش عبارت بودند از: جیره

 مخلوط با کنسانتره آردی و جیره کامالً  جیره کامالً

-میلی 16مخلوط با کنسانتره پلت کنسانتره پلت با قطر 

های فوق توسط کارخانه خوراک دام صالح متر در جیره

یه شد، برای تولید کنسانتره آردی نیز کاشمر ته

کنسانتره پلت توسط آسیاب کوبیده شد و تبدیل به 

های مواد خوراکی و ترکیب جیره شد.کنسانتره آردی 

های آزمایشی آزمایشی و همچنین ترکیب شیمیایی جیره

 آمده است. 1 در جدول بترتیب

جیره مورد استفاده هردو تیمار از لحاظ مواد مغذی 

بود اما از لحاظ شکل فیزیکی یکسان نبود،  یکسان

که تیمار اول گاوهایی بودند که کنسانتره آردی بطوری

کردند و تیمار دوم مخلوط دریافت می در جیره کامالً

نسبت  .کردندگاوهایی بودند که کنسانتره پلت دریافت می

برای هر دو بود.  50به  50ها علوفه به کنسانتره جیره

گرفت )در دهی صورت میر روز خوراکتیمار سه بار د

 شب(، کلنیمه 12بعدازظهر و  4صبح،  8های ساعت

 قابل هایفاکتور وکلیه بود روز 45 آزمایش دوره

 .شد انجام روز 20 فاصله به و دونوبت در گیریاندازه

 در دوم نوبت و 25 تا21 روزهای فاصله در اول نوبت

مخلوط هر  بود. جیره کامالً 45تا  41 روزهای فاصله

مخلوط  شد. جیره کامالًروز برای هر دو تیمار تهیه می

عرضه  شد.ای در کنار آخورها تهیه میبه صورت وعده

خوراک گاوها به صورت آزاد و درحد اشتها صورت 

درصد از خوراک ریخته  5که به اندازه گرفت، بطوریمی
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شده در آخور باقیمانده باشد. گاوها در طول دوره 

در هر روز سه بار برای شیردوشی از جایگاه  آزمایش

 23، 15، 7شدند. شیردوشی همه روزه ساعات خارج می

انجام و تولید شیر روزانه در هر وعده ثبت و کنترل 

 گردید.

 برداری و ثبت نتایجنمونه

گیری، از هر دو آخور در روز چهارم از دوره دوم نمونه

از تحویل مربوط به دو تیمار، در ساعات صفر )قبل 

گیری به نمونه 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 5/0خوراک تازه(، 

گیری، خوراک باقی مانده در آخور عمل آمد. قبل از نمونه

بطور کامل مخلوط شد و سپس نمونه خوراکی از سه 

نقطه مختلف آخور گرفته شده و سپس این سه نمونه با 

هم مخلوط شده و یک نمونه از آن حاصل شد که جهت 

های پنسیلوانیامورد یین اندازه ذرات توسط الکتع

استفاده قرار گرفت.فعالیت خوردن و نشخوار کردن 

 24گاوها به روش چشمی، برای تمام گاوها در مدت 

دقیقه و در روزهای اول تا  5ساعت به فاصله هر 

برداری ثبت شد. کل فعالیت جویدن از ی نمونهدومدوره

ن و نشخوار مجموع زمان صرف شده برای خورد

(. مدت زمان 2003محاسبه گردید )بیوچمن و همکاران 

گیری دقیقه اندازه 10خوابیدن بیکار در فواصل زمانی 

 (.2004شد )فرگونسی و همکاران 

در کل دوره آزمایش بطور ثبت و کنترل تولید شیر 

روزانه بعد از شیردوشی انجام شد. رکوردهای مورد 

ی آزمایشی بر تولید تیمارها تأثیرنیاز جهت بررسی 

 گیریشیر روزانه، از اطالعات ثبت شده در دوره نمونه

های روزه( بدست آمد. نمونه 21روز آخر هر دوره 6)

ی ثبت نتایج گرفته شد و شیر در روز چهارم هر دوره

ترکیبات شیر شامل درصد چربی، پروتئین، الکتوز، مواد 

ن جامد بدون چربی و اوره توسط دستگاه میلکواسک

(Milko scan 605, Fass Electric, Hiller, 

Denmark.های شیر در هر وعده به نمونه(، تعیین شد

مقدار مساوی گرفته شده و به نسبت تولید، با هم مخلوط 

 شدند.

ساعت پس از مصرف  4در روز پایانی نمونه برداری 

خوراک در وعده صبح از سیاهرگ دمی گاوها یک نمونه 

)نیتروژن  های خونیمتابولیت خون جهت تعیین برخی

ای خون، کلسترول، بتاهیدروکسی بوتیرات و اوره

های خون اسیدهای چرب غیر استریفیه( تهیه و بعد نمونه

ریخته شد و در  EDTAهای آغشته شده به در لوله

یافت، سپس  انتقالداخل یخ قرار گرفت و به آزمایشگاه 

های خون نهبالفاصله نمو های پالسما،جهت تهیه نمونه

دور در دقیقه به  3000ا سرعت یفیوژ بتوسط سانتر

گردید و پالسمای حاصل شده یفیوژ مدت ده دقیقه سانتر

گراد فریز درجه سانتی -20در داخل فریزر در دمای 

های تجاری به های پالسما توسط کیتفراسنجهگردید. 

روش اسپکتروفتومتری توسط دستگاه اتوآناالیزر آنالیز 

بوتیرات و اوره خون، کلسترول، بتاهیدروکسی و غلظت

  اسیدهای چرب غیراستریفیه پالسما مشخص گردید.

  تجزیه و تحلیل آماری

تصادفی با استفاده  نتایج بدست آمده در قالب طرح کامالً

 GLMو  Mixedو رویه  SASافزار آماری از نرم

ها با آزمون ی میانگینو مقایسه تجزیه و تحلیل آماری

 کرامر انجام شد. یتوک

 :ازبود  عبارتطرح ی آمارهای مدل

برای صفات رفتاری )نشخوار کردن، تغدیه  Mixedرویه

کردن و استراحت(، رکورد و ترکیبات شیر مورد استفاده 

 قرار گرفت.

ijk+ ej× pi+Tj+p i=µ + TijkY 

ijkY مستقل، ر ی= متغµجامعه،ن یانگی= مiT  اثر =

 = اثر خطا ijke= اثر دوره و Pjتیمار،

های ترکیبات خونی و هنیز برای آنالیز داد Glmرویه

 های پنسیلوانیا استفاده شد.الک

ij+ e i= µ + TijY 
ijY مستقل، ر ی= متغµجامعه،ن یانگی= مiT   تیمار و = اثر

ije اثر خطا = 
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 نتایج و بحث

 تولید و ترکیبات شیر

کرد شکل فیزیکی کنسانتره بر عمل تأثیر 2در جدول 

 شیردهی نشان داده شده است.

 

 ترکیبات شیردرصد اثر شکل فیزیکی کنسانتره در جیره کامالً مخلوط بر تولید و  -2 جدول
Table 2- Effect of physical form concentrates in TMR on the production and Percentage milk compositions 

بین میانگین تولید شیر گاوهای تغذیه شده  تولید شیر:

داری وجود نداشت های آزمایشی اختالف معنیبا جیره

(. 2های آزمایشی قرار نگرفت )جدولجیره تأثیرو تحت 

های نشان داد اندازه ذرات کنسانتره (1389شمسایی )

معناداری  رتأثیمخلوط  های کامالًآردی و پلت در جیره

( 2006بر روی تولید شیر ندارد. نتایج یانگ و بیوچمین )

 1/19نشان داد که کاهش طول علوفه ذرت سیلو شده از 

مخلوط شده تولید شیر  متر در جیره کامالًمیلی 5/5به 

 همکاراندهد. همچنین کونونوف و را افزایش نمی

( یونجه خشک سیلو شده با طول قطعات مختلف 2003)

جیره گاوهای اوایل دوره شیردهی، مورد مطالعه  را در

قرار دادند. نتایج این آزمایش نشان داد که کاهش طول 

ی بر تولید شیر و ترکیب آن تأثیرقطعات علوفه 

( نشان دادند که تولید 2001یانگ و همکارانش )ندارد.

شیر برای گاوهای تغذیه شده با علوفه با طول قطعات 

های بلندتر ایی بود که از علوفهتر، کمتر از گاوهکوتاه

دار نبود. استفاده کرده بودند ولی این کاهش معنی

( دریافتند که با 1390همچنین باشتنی و همکاران )

مخلوط  های کامالًکاهش اندازه ذرات کنسانتره در جیره

 گیرد. قرار نمی تأثیرتولید شیر تحت 

 بر اساس نتایج حاصل بین میانگین درصد چربی شیر:

چربی شیر و مقدار چربی شیر تولید شده توسط 

های آزمایشی اختالف گاوهای تغذیه شده با جیره

(. باالترین درصد چربی >05/0Pدار وجود داشت )معنی

 شیر مربوط به گاوهای تغذیه شده با جیره آردی بود

درصد( و کمترین درصد چربی شیر مربوط به 3/4)

 درصد( بود.65/3) گاوهای تغذیه شده با جیره پلت

کاهش درصد چربی شیر پاسخ عملکردی حیوان است 

P- value SEM 

  

0.9 0.8 23.65 23.62 
 ولید شیر )کیلوگرم در روز(ت

Milk production (kg/day) 

0.02 0.2 a 4.3 3.65 b 
 چربی شیر )درصد(
Fat (%) 

0.07 0.06 3.88 3.75 
 پروتئین شیر )درصد(
Protein (%) 

0.05 0.09 a 5.01 b 4.72 
 الکتوزشیر )درصد(
Lactose (%) 

0.02 0.14 a 10.58 b 9.97 
 (رصدمواد جامد بدون چربی شیر )د
(%) 1SNF 

0.06 0.24 13.89 13.20 
 کل مواد جامد شیر )درصد(
Solids (%) 

0.02 0.004 0.06 0.05 
 اوره )درصد(
Urea (%) 

 (P<0.05)باشنددار میهای هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 

Solid Not Fat 1 

 ترکیبات شیرتولید و 
Production andmilk compositions 

 

 شکل فیزیکی
Physical form 

 آردی
Flour 

 ء

 پلت
Pellet 
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 (.1997)مرتنز  ثر فیزیکی جیره مرتبط استؤم NDFکه اغلب با 
 

 )کیلوگرم در روز(ترکیبات شیرروزانه اثر شکل فیزیکی کنسانتره در جیره کامالً مخلوط بر تولید  -3 جدول
Table 3- The effects the physical form of concentrate in Mixed rations on Daily production of milk composition 

(kg per day) 

P- value SEM 

  

0.02 0.05 a 1.02 b 0.85 
 چربی شیر
Fat 

0.39 0.03 0.92 0.88 
 پروتئینشیر
Protein 

0.28 0.04 1.18 1.11 
 الکتوز شیر
Lactose 

0.24 0.09 2.50 2.35 
 مواد جامد بدون چربی

1SNF 

0.3 0.16 3.29 3.11 
 مواد جامد کل
Solids 

 (P<0.05)باشنددار میهای هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
1 Solid Not Fat 

 

( و کالسمایر و همکاران 2004مورداک و هدگسن )

( اثر دو جیره مکعبی )مخلوط علوفه و کنسانتره( 1990)

و جیره کامل مجزا )علوفه و کنسانتره مجزا از هم( بر 

تولید و ترکیبات شیر گاوها را بررسی نمودند. این 

محققان گزارش نمودند که درصد و تولید چربی شیر در 

گاوهای تغذیه شده با جیره مکعبی نسبت به دیگر گاوها 

در این گاوها کاهش اندازه ذرات  الًاحتماکاهش داشت. 

شکمبه، کاهش هضم فیبر و کاهش  pHباعث کاهش 

 هنسبت استات به پروپیونات در مایع شکمبه گاوهایی شد

کردند. بنابراین با که جیره فشرده مکعبی دریافت می

سازهای چربی شیر زمینه برای کاهش مین ناکافی پیشأت

و همکاران چربی شیر فراهم شده است )کالسمایر 

(. درصد چربی شیر در جیره گاوهایی که 1990

اند نسبت به گاوهایی که کنسانتره پلت دریافت کرده

اند کمتر بود )والدرن و کنسانتره آردی مصرف کرده

(. در آزمایش حاضر هم ممکن است 1969سدنو 

مکانیسم مشابهی باعث شده که درصد چربی شیر در 

 اشد.جیره پلت کمتر از جیره آردی ب

در یک بررسی که در آن اندازه قطعات بلند سیالژ ذرت 

منجر به افزایش میزان مصرف انتخابی اجزای خوراک و 

های گردید، چربی شیر در جیره NDFکاهش مصرف 

بیشتر بود )بال و  حاوی اندازه قطعات کوتاه، عمالً

های (.در آزمایش حاضر هرچند جیره2000همکاران 

یشترعمل جویدن نشد اما چون آزمایشی باعث تحریک ب

حیوان ازتیمار پلت بهتر توانسته عمل جدا کردن و 

انتخاب خوراک را انجام دهد، بنابراین از تیمار مذکور 

کنسانتره بیشتری مصرف نموده استو این احتمال که 

کاهش نسبت استات به پرپیونات، باعث کاهش درصد 

یافت چربی شیر در جیره گاوهایی که کنسانتره پلت در

اند نسبت به گاوهایی که کنسانتره آردی مصرف کرده

اند،وجود دارد. نتایج این آزمایش همچنین با نتایج کرده

( که اثر اندازه ذرات کنسانتره )آردی و 1389شمسایی )

 فیزیکی شکل
Physical form 

 

 ترکیبات شیر )کیلوگرم در روز(
milk compositions (kg/day) 

 آردی
Flour 

 ء

 پلت
Pellet 
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مخلوط را مورد بررسی قرار  های کامالًپلت( در جیره

 داده بود مطابقت دارد.

ی بر تأثیرمایشی های آزدر آزمایش حاضر نیز جیره

غلظت الکتوز تولیدی نداشتند اما درصد الکتوز تحت 

( 1389های غذایی قرار گرفت. اما شمسایی )جیره تأثیر

مخلوط  اندازه ذرات کنسانتره در جیره کامالً دریافت که

 ی بر الکتوز شیر ندارد. تأثیر

اندازه ذرات علوفه بر ترکیب شیر از چند جنبه قابل  تأثیر

ها به طور ت. کاهش اندازه ذرات علوفهبررسی اس

مشخص فعالیت جویدن را کاهش داده و باعث کاهش 

درصد چربی شیرحتی در گاوهایی که با مقدار کافی 

NDF 1986)وودفورد و همکارانگرددشوندمیتغذیه می 

کاهش درصد چربی شیر  (.1988وودفورد و مورفی و

ر پاسخ عملکردی حیوان است که اغلب با فیبر مؤث

(. بیوچمین و 1997فیزیکی جیره مرتبط است)مرتنز 

گیری کردند که اثر ( نتیجه1997مرتنز ) ،(1994همکاران)

اندازه ذرات بر مقدار چربی شیر، احتماالً وقتی که سطح 

NDF  زیر حداقل احتیاجاتNDF  توصیه شده به وسیله

NRC(2001باشد، مشاهده می ) شود. همچنین کافی

ت علوفه باعث کاهش نسبت استات به نبودن اندازه ذرا

پروپیونات شده که با کاهش درصد چربی شیر همراه 

 است. 

بین دیگر ترکیبات شیر که در : از سایر ترکیبات شیر

های دهند که جیرهآمده است نتایج نشان می 2جدول 

آزمایشی بر درصد و مقدار کل مواد جامد شیر اثر 

آزمایشی از نظر های معنادار آماری نداشت.اما جیره

درصد مواد جامد بدون چربی شیر اختالف معنادار 

ولی بر میزان تولید مواد جامد  (P<05/0آماری داشتند)

ی نداشت.از آنجا که میزان تولید تأثیربدون چربی شیر 

الکتوز شیر با مواد جامد بدون چربی شیر همبستگی 

مثبت دارد، افزایش مواد جامد بدون چربی شیر در جیره 

ردی ممکن است به دلیل افزایش میزان الکتوز در جیره آ

 مذکور باشد.
 

 های خونیمتابولیت

های خون گاوهای تغذیه شده با میانگین برخی متابولیت

های آزمایشی شامل اوره، بتاهیدروکسی بوتیرات، جیره

 4کلسترول، اسیدهای چرب غیر استریفیه، در جدول 

 آمده است.

 

 های پالسمای خونکی جیره کامالً مخلوط بر متابولیتاثر شکل فیزی -4 جدول
Table 4-The effects the physical form of concentrate in Mixed rations on Metabolite blood plasma 

 

P- value SEM 

 
 های خونمتابولیت

Blood metabolites 

0.71 2.53 26.47 27.77 
 دسی لیتر(گرم بر ای خون )میلینیتروژن اوره

(mg/dl) 1BUN 

0.06 0.04 0.47 0.60 
 مول بر لیتر(بتاهیدروکسی بوتیرات )میلی

(mg/dl) 2BHB 

0.45 16.24 332.31 314.4 
 گرم بر دسی لیتر(کلسترول )میلی

Cholesterol (mg/dl) 

0.17 0.06 0.23 0.35 
 مول بر لیتر(اسیدهای چرب غیر استریفیه )میلی

(mmol/l) 3NEFA 
1 Blood urea nitrogen 
2  beta hydroxy butyrate 

3 Non-esterified fatty acid 

 

 آردی
Flour 

 شکلفیزیکی
Physical form 

 
 

 پلت
Pellet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid
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بین اوره خون  4براساس نتایج بدست آمده در جدول 

در بین دو جیره آزمایشی اختالف معنی دار وجود 

های ( گزارش کرد که در جیره2010نداشت. محرری )

درصد یونجه جیره به صورت  50مخلوط که  کامالً

درصد مابقی به صورت ذرات بلند یونجه  50آردی و 

مقدار تولید اوره خون بیشتری نسبت به  ،بوده است

هایی که دارای صد در صد یونجه آردی یا جیره

هایی با اندازه ذرات بلند یونجه بودند، داشت. جیره

( گزارش کرد که میزان اوره در گاوهایی 1389ایی)شمس

کردند مخلوط با کنسانتره پلت دریافت می که جیره کامالً

مخلوط با کنسانتره  نسبت به گاوهایی که جیره کامالً

ه کردند بیشتر بود که با نتایج این مطالعآردی دریافت می

مطابقت داشت. میزان بتاهیدروکسی بوتیرات در جیره 

 47/0) مول بر لیتر( بیشتر از جیره آردیمیلی 60/0) پلت

 دار نبود.مول بر لیتر( بود اما این تفاوت معنیمیلی

محققان مختلف ارقام مختلفی را در مورد میزان 

اند، به طوری که بتاهیدروکسی بوتیرات سرم ذکر کرده

مول در لیتر را به عنوان میلی 2/1-7/1از غلظت بیشتر 

)رادوستیتس و  اندکتوز تلقی کردهگاو مبتال به 

(. در این آزمایش هیچ نمونه مثبتی از کتوز 2000همکاران

تحت درمانگاهی مشاهده نگردید. استورم و کریستنسن 

( نشان دادند که کاهش اندازه ذرات علوفه در 2010)

داری بر بتاهیدروکسی مخلوط اثر معنی های کامالًجیره

 بوتیرات خون ندارد.

صله از کلسترول خون گاوهای تغذیه شده با نتایج حا

دهد که اختالف نشان می 4های آزمایشی در جدول جیره

داری در کلسترول خون گاوهای تحت آزمایش معنی

وجود نداشته است. میزان کلسترول خون درگروه 

گاوهایی که کنسانتره آردی مصرف کرده بودند بیشتر 

ین بررسی همچنین دار نبود. نتایج ابود اما تفاوت معنی

نشان داد که در هر دو گروه میزان اسیدهای چرب غیر 

دار آماری نداشته است. استریفیه خون اختالف معنی

در  1NEFAشود مشاهده می 4همانطور که در جدول 
                                                           
1.Non Esterified Fatty Acid. 

جیره پلت نسبت به آردی بیشتر بوده اما اختالف 

 باالنس مثبت در گاوی که دار نبود. درصورتیمعنی

در  خون غیراستریفیه چرب اسیدهای میزان باشد، انرژی

است، در طی  درهرلیترخون واالنمیکرواکی200حدود

ابد و به یدوره خشکی این مقدار به آهستگی افزایش می

واالن در هفته پایانی میکرواکی1000تا  500دامنه بین 

رسد و شش هفته پس از زایش میزان قبل از زایش می

NEFA  رسد می واالنمیکرواکی 300به حدود

 میزان که کردند گزارش پژوهشگران (.2000)دراکلی

 معکوسی ارتباط زایش از پس NEFAغلظت در افزایش

دارد )هولتنیوس و  زایش از پیش مصرفی خشک ماده با

( گزارش 2003) همکاران(. کونونوف و 2003همکاران

 های کامالًکردند که کاهش اندازه ذرات علوفه در جیره

خون شد اما این NEFAکاهش عددی در مخلوط باعث 

 دار نشد.کاهش معنی

 ایرفتارهای تغذیه

مدت زمان خوردن، نشخوارکردن، جویدن و استراحت 

های آزمایشی به صورت گاوهای تغذیه شده با جیره

 .آمده است 5ساعت در جدول 24دقیقه در 
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 ی کامالً مخلوط )دقیقه در روز(ردی در جیرهای گاوهای تغذیه شده با کنسانتره پلت و آنوع رفتارتغذیه-5 جدول
Table 5- The effect the physical form of concentrate in Mixed rations on nutritional behaviors 

P- value SEM 

 

 نوع رفتار
Behavior 

 فعالیتخوردن 407 425.75 12.57 0.17
Eating activity  

شخوارفعالیتن 362.25 341.25 12.72 0.10  

Ruminatingactivity 
 کلفعالیتجویدن 769.25 767 9.44 0.86

Total activity of chewing  
 ایستادهنشخوار 69.25 66.5 4.99 0.6

Ruminating (standing) 
 درازکشیدهنشخوار 292.75 274.75 11.72 0.12

Ruminating (lying down) 
 استراحت 674 672 9.78 0.88

Sleeping 
 درازکشیدهبیکار 393.50 383.50 12.23 0.56

lyingdownasidle 
 ایستادهبیکار 280.50 288.50 10.53 0.6

Standing as idle 

 

نشان داده شده است  5همانطور که در جدول 

 تأثیرتغذیه و نشخوار تحت  های استراحت،فعالیت

فعالیت تغذیه در  های آزمایشی قرار نگرفتند.جیره

عمده در طول روز صورت گاوهای شیری به طور 

( عنوان 1995(. گرانت و آلبرایت )1992گیرد )گراوس می

ی مقدار نمودند که مصرف خوراک روزانه در بر گیرنده

طول هر یک از  های مصرف خوراک در روز،وعده

( 1993باشد. آلبرایت )ها و سرعت خوردن میوعده

تا  248نشان داد که گاوهای شیری روزانه زمانی بین 

کنند. دقیقه را صرف خوردن خوراک می 392

نشخوارکنندگان بسته به سطح مصرف خوراک، اندازه 

 2-9حیوان و طبیعت شیمیایی و فیزیکی جیره تقریباً 

ساعت در روز  2-10ساعت در روز صرف خوردن و 

کنند )بایورت و همکاران صرف نشخوار کردن می

ز داد گاوهایی که ا ( نشان1992بیوچمین ) (.2000

کردند در مقایسه با های خوراک فشرده تغذیه میبسته

های غیرفشرده خوراک ومجزا تغذیه گاوهایی که از بسته

کرده بودند، مدت زمان کمتری را صرف خوردن هر 

مخلوط  های کامالًخوراک کردند. جیره NDFکیلوگرم 

مکعبی شده به دلیل اینکه فضای کمتری را در دستگاه 

د موجب افزایش مصرف خوراک کنگوارش اشغال می

 کندمایع شکمبه نیز کاهش پیدا میpHشود و می

( 2001(. یانگ و همکاران )1990)کالسمایر و همکاران 

نیز در آزمایشات خود افزایش فعالیت خوردن را به 

 هنگام افزایش اندازه ذرات جیره گزارش نمودند. 

ساعت  24کل زماننشخوار کردن به صورت دقیقه در 

و  )آردی های آزمایشیگاوهای تغذیه شده با جیره برای

های جیره 5های جدولپلت( ثبت شد. با توجه به داده

ی بر فعالیت نشخوار نداشتند. کمترین تأثیرآزمایشی 

مدت زمان نشخوار در گاوهای تغذیه شده با جیره 

دقیقه( و بیشترین مدت زمان نشخوار  25/341آردی)

 25/362) با جیره پلت مربوط به گاوهای تغذیه شده

 آردی
Flour 

 پلت
Pellet 

 شکل فیزیکی
Physical form 
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های در خوراکدار نبود. دقیقه( بود اما این اختالف معنی

مخلوط حاوی کنسانتره آردی و پلت چون اندازه  کامالً

تری نسبت به خوراک فشرده ذرات علوفه در قطعات بلند

 رو گاوهای تغذیه شده با دو جیرهمکعبی بود، از این

ن بیشتری برای دارای کنسانتره آردی و پلت مدت زما

عمل خوردن و نشخوار کردن نسبت به خوراک فشرده 

 (.1390مکعبی صرف کردند )باشتنی و همکاران 

ان ( گزارش کردند که کل زم1994بیوچمین و همکاران)

ساعت یا بیشتر  6ساعت در روز که  10جویدن بیشتر از 

از آن نشخوار باشد، برای حفظ شرایط سالمتی شکمبه 

 16فی است. این عدد معادل حداقل گاوهای شیری کا

دقیقه نشخوار به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک برای 

باشد. کیلوگرم در روز ماده خشک می 22سطح مصرف 

ساعت در  6در این آزمایش نیز تمامی گاوها بیش از 

بیوچمین و همکاران روز نشخوار نمودند، که با نتایج 

 ( مطابقت دارد. 1994)

که کل فعالیت  ( بیان داشتند2003)بیوچمن و همکاران 

باشد. های خوردن و نشخوار میجویدن، مجموع فعالیت

دهد، میانگین کل مدت نشان می 5همانطور که جدول 

ساعت در دو جیره  24زمان جویدن بر حسب دقیقه در 

دار نبود. کمترین مدت )آردی و پلت( معنی آزمایشی

 ره آردیجویدن مربوط به گاوهای تغدیه شده با جی

 ن زمان آن در جیره پلتیدقیقه( و بیشتر767)

در این دار نبود.دقیقه( بود که این اختالف معنی25/769)

 ها از لحاظ ترکیب شیمیایی به ویژه میزان تحقیق جیره

NDF  و نسبت علوفه به کنسانتره مشابه بودند، لذا به

-)آردی و پلت( در جیره کنسانتره رسد تنها فرمنظر می

ثرترین عامل بر کل فعالیت جویدن ؤآزمایشی مهای 

تفاوت است. که در این تحقیق نتوانسته  ها بودهدام

داری را در کل فعالیت جویدن بوجود آورد.کاهش معنی

اندازه ذرات جیره باعث کاهش فعالیت جویدن، کاهش 

pH شکمبه، کاهش هضم فیبر و کاهش درصد چربی شیر

یانگ  و 1992 بیوچمین ؛1993شود )آلبرایت می

( گزارش نمودند 2003کراز و کمبز ) (.2001وهمکاران 

هایی با دیواره سلولی یکسان، با که با مصرف جیره

کاهش طول قطعات ذرت سیلو شده در جیره، ماده 

با یابد.خشک مصرفی افزایش و فعالیت جویدن کاهش می

کاهش اندازه ذرات علوفه کل فعالیت جویدن در هر 

مصرفی کاهش یافت NDFده خشک و کیلوگرم از ما

 (. 2003 همکاران)کونونوف و 

مهمترین عامل مرتبط با خوراک که بر روی فعالیت 

ساختار فیزیکی و طبیعت  ،گذار استتأثیرجویدن 

 تحقیقات(. 1384باشد )فروغی شیمیایی خوراک می

 عنوانه ب جویدن برای شده صرف زمان که اندنشانداده

و  وودفورد( باشدمی صرفیثرمؤفیبرم یاز نشانگر

( که اثر سه نوع جیره 1389شمسایی) (.1988 مورفی

)مکعبی، آردی و پلت( را بررسی کرده بود بیان داشت 

تیمارهای پلت و آردی که باعث افزایش فعالیت جویدن 

اند. اند، افزایش فعالیت نشخوار را نیز در پی داشتهشده

مورد وی متوسط فعالیت جویدن را برای گاوهای 

دقیقه گزارش کرده است که نزدیک به  732آزمایش خود 

 باشد. دقیقه( می 768نتایج این آزمایش )

ساعت  24میانگین زمان استراحت به صورت دقیقه در 

کردند در گاوهایی که جیره با کنسانتره پلت دریافت می

بیشتر از تیمار دیگر بود و اختالف میانگین این زمان 

 ( بیان1993آلبرایت ) دار نبود.معنی برای این دو تیمار

داشت که استراحت برای جلوگیری از خستگی ضروری 

( مدت زمان استراحت برای 1980است. آریو و والترزر )

ساعت در روز بیان  10تا  7گاوهای شیرده را بین 

داشت که گاوهای این تحقیق مدت زمان استراحت 

داد  پیشنهاد (2007حالیکه گرانت )اند، در بیشتری داشته

احت ساعت استر 12-14که گاوها روزانه به حداقل 

که این زمان مطابق با زمان صرف  ،کردن نیاز دارند

 .باشدشده برای استراحت، برای گاوهای این تحقیق می
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 Abstract 

BACKGROUND: Ration physical form is one of the most important factors on feed intake and 

animal feeding behavior, which can affect performance and animal health. OBJECTIVES: This 

experiment was conducted to investigate the effects the physical form of concentrate in Mixed 

rations on nutritional behaviors, production and milk composition of dairy cows. METHODS: 

twenty Brown Swiss dairy cattle with milk production average of 23.5± 3 kg and milk days average 

of 215 ± 20 under identical conditions were used in the mold of completely randomized design for 

45 days. Treatments included: 1) Mixed rations with flour concentrate; 2) Total mixed rations was 

with the concentrate pellets. Cows fed was done the hours of 8 am, 4 pm and 12 midnights. The 

milking three times a day during the hours of 7 am, 3 pm and 11 pm, took place. samples were 

measured twice during the entire experiment, once on days 21 to 25 days and the other 41 to 45 of 

the experiment. RESUALTS: The results showed that eating activities (as minutes per day) total 

activity of ruminating and ruminating as sleeping and standing, total activity of chewing standing 

time and lying down asidle, total duration of standing (as minutes per day) were not affected by the 

experimental diets, also amount of milk production, precedent of protein and total solids of milk 

were not affected by treatments. While the fat, lactose, solids-non-fat and urea of milk significantly 

(P<0.05) in flour ration were more than pelleted ration. Experimental diets not significant effect on 

blood urea, serum cholesterol, betafatty acid butyrate and non estrified blood. Physical form of 

concentrate had no effect on feeding behavior, If the mash concentrate milk fat and SNF was 

increased. CONCLUSIONS: It is concluded, mash diet increased milk fat percentage, caused it has 

forage higher particle size, therefore ruminal mat formatted.  

 

Keywords: Total mixed ration, Feeding behavior, Dairy cow 

 


