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ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به های تخمیر شکمبهپذیری مواد مغذی، فراسنجهگوارش

 در جیره گاوهای شیری هلشتاینذرت  بهو جدانه غله نسبت تغییر دادن 

 

 3و محمد خوروش 2رضا قربانیغالم*، 1شهریار کارگر
 1دانشآموخته دکتری تغذیه دام، 2استاد و 3دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان 

 22/13/02 یرش:ذ؛ تاریخ پ33/30/02 تاریخ دریافت:
 

 1چکیده

د پذیری موابر گوارش ها، دانه ذرت و یا مخلوط یکسانی از آنی بر پایه دانه جویهاجیره اثر

رأس گاو  نههای تخمیر شکمبه و عملکرد تولیدی گاوهای شیری با استفاده از مغذی، فراسنجه

ارزیابی شدند. روزه  21های با دورهبار تکرار شده  سهطرح مربع التین زا در قالب هلشتاین چند شکم

 در( و =33/3P) و ماده آلی به صورت درجه دوم تغییر کرد پذیری ظاهری ماده خشکگوارش

یی بر پایه دانه هاجیره نسبت به گاوهای تغذیه شده بای بر پایه دانه جو یهاجیرهگاوهای تغذیه شده با 

پذیری ظاهری پروتئین خام در کل دستگاه گوارش در گاوهای . گوارش(P<35/3)تر بود بیش ذرت

افزایش یافت یی بر پایه دانه ذرت هاجیرهنسبت به  ی بر پایه دانه جویهاجیره تغذیه شده با

(331/3P= .) غلظت اسیدهای چرب فرار وpH  .مایع شکمبه در بین تیمارهای آزمایشی تغییری نکرد

تولید شیر خام و شیر تصحیح شده (. <35/3Pانرژی و ماده خشک مصرفی بین تیمارها یکسان بود )

 کتوز و کل مواد جامدمانند پروتئین، البرای انرژی تغییر نکرد. میانگین درصد و تولید ترکیبات شیر 

طور خطی  ها درصد چربی شیر نیز بهبین تیمارها یکسان بود. با افزایش نسبت دانه ذرت در جیره

دانه مخلوط ی بر پایه یهاجیره نسبت به یی بر پایه دانه ذرتهاجیره( و در =32/3Pافزایش پیدا کرد )

به هر حال، تولید چربی شیر با افزایش دانه تر بود. بیش ی بر پایه دانه جویهاجیره اما نه رتذو  جو
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این که کاهش چربی شیر در (. بدون توجه به=30/3Pها تمایل به افزایش خطی داشت )ذرت در جیره

کمینه اثر را بر عملکرد همه تیمارهای آزمایشی اتفاق افتاد، تغییر دادن نسبت دانه جو به دانه ذرت 

 تولیدی گاوهای شیری داشت.
 

 گاو شیری ،پذیریگوارش ،دانه ذرت، دانه جو کلیدی:های واژه

 

 مقدمه

شان نیازمند مقادیر زیادی کنسانتره غنی منظور تأمین نیازهای مواد مغذیگاوهای شیری پرتولید به

منظور افزایش دادن تراکم طور معمول بهاز انرژی و پروتئین هستند. دانه غالت و مکمل چربی به

، 2313)کارگر و همکاران،  گیرندده به گاوهای شیری مورد استفاده قرار میهای تغذیه شانرژی جیره

دلیل نرخ سریع تخمیر های پر غله، خوراندن دانه جو بههای تغذیه شده با جیره. در دام(2313، 2312

 درصد 03-03شده است. بین  گوارشیهای آن در مقایسه با دانه ذرت باعث افزایش بروز ناهنجاری

که این میزان در مورد دانه غالتی شود، در حالیمی گوارشالتی مانند جو و گندم در شکمبه نشاسته غ

(. بنابراین، در مقایسه با 1001 ،باشد )نوسک و تامینگامی درصد 55-03مانند سورگوم و ذرت بین 

یرفته تری از نشاسته دانه ذرت ممکن است به روده باریک برسد. از نظر تئوری پذدانه جو سهم بیش

عبارتی بازدهی مصرف انرژی قابل سوخت و ساز از منبع نشاسته در روده باریک و به گوارششده که 

 ،تر است )رینولدزشود، بیشکه نشاسته در شکمبه به اسیدهای چرب فرار تبدیل مینسبت به زمانی

یه شده با تولید شیر در گاوهای تغذ رود ماده خشک مصرفی و(. بر این اساس، انتظار می2332

های پیشین منبع دانه غله )دانه جو در تر باشد. به هر حال، در پژوهشبر پایه دانه ذرت بیش ایجیره

های به پاسخپذیری مواد مغذی منجررغم تحت تأثیر قرار ندادن گوارشمقایسه با دانه ذرت( علی

مختلف دانه جو به  در پژوهشی پنج نسبتمتفاوت در ماده خشک مصرفی و تولید شیر شده است. 

دانه ذرت در جیره گاوهای شیری مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش شد که با افزایش نسبت دانه جو 

(. 1005ن و همکاران، طور خطی کاهش یافت )اورتدر جیره ماده خشک مصرفی و تولید شیر به

گزینی دانه جو به ( گزارش کردند که جای2331چنین، در پژوهشی دیگر خراسانی و همکاران )هم

به پاسخ درجه دوم در ماده خشک مصرفی و تولید شیر شد. در پژوهش اخیری جای دانه ذرت منجر

که ما انجام دادیم، جایگزینی کامل دانه جو به جای دانه ذرت در جیره گاوهای شیری باعث شد که 
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طور لید شیر نیز بهماده خشک مصرفی در گاوهای تغذیه شده با جو تمایل به افزایش داشته و تو

پذیری ظاهری ماده خشک و در این پژوهش گوارش(. 2313عددی بهبود یابد )کارگر و همکاران، 

ی بر پایه جو یهای بر پایه ذرت در مقایسه با جیرهیهاعصاره اتری در کل دستگاه گوارش در جیره

تر بود ی بر پایه جو بیشیهاچنین، به غیر از غلظت موالری پروپیونات که در جیرههم تر بودند.بیش

های ی در نتایج پژوهشیسوبا توجه به عدم همای تحت تأثیر قرار نگرفتند. های شکمبهسایر فراسنجه

های دانه ذرت بر پاسخبه دانه جو سه نسبت متفاوت پیشین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 

 ای گاوهای شیری هلشتاین بود.کمبههای تخمیر شپذیری مواد مغذی و فراسنجهعملکردی، گوارش

 

 كار مواد و روش

رأس گاو هلشتاین چند  0در این آزمایش از : های آزمایشیجیرهو  ها، طرح آزمایشدام (الف

در قالب طرح مربع التین سه بار تکرار  2/05±3/11( با میانگین روزهای شیردهی 0/2±0/3زا )شکم

جو دانه درصد  133ای بر پایه ( جیره1عبارت بودند از  آزمایشی هایجیرهاستفاده شد. تیمار  3شده با 

و ؛ در بخش کنسانترهدرصد دانه ذرت  53و جو دانه درصد  53ای بر پایه ( جیره2؛ رهدر بخش کنسانت

افزار ها با نسخه پنجم نرم(. جیره1ذرت در بخش کنسانتره )جدول دانه درصد  133ای بر پایه ( جیره3

منابع غله )دانه جو و ذرت( متوازن شدند.  یستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنلس نویسیجیره

مقدار انرژی کنجاله سویا در مقایسه با های خارجی بودند. استفاده شده در این پژوهش از واریته

ت تر بوده بنابراین کنجاله سویا و دانه ذرکنجاله کانوال و نیز دانه ذرت در مقایسه با دانه جو بیش

(. 2331، های ملیانجمن پژوهشکنند )تری برای تولید شیر فراهم میانرژی قابل سوخت و ساز بیش

ی بر پایه یهاتر باشند از کنجاله سویا در جیرهها از نظر میزان انرژی به هم نزدیکخاطر این که جیرهبه

ده استفاده شد )کارگر و همکاران، طور عمی بر پایه دانه ذرت بهیهادانه جو و از کنجاله کانوال در جیره

چنین، هیچ اثر متقابلی بین منبع غله و مکمل پروتئینی بر خوراک مصرفی، تولید شیر و (. هم2313

(. بنابراین، 1000پذیری مواد مغذی وجود نداشته است )کاسپر و همکاران، ترکیبات آن و نیز گوارش

بتواند ناشی از تفاوت در مقدار مکمل پروتئینی دست آمده از این پژوهش که تأثیرپذیری نتایج به

ها نسبت علوفه به کنسانتره در تمامی جیرهرسد. ها باشد به کمینه میزان خود میاستفاده شده در جیره

شدند. داری میمتر مربع نگه 0×0انفرادی به ابعاد  هایگاوها در جایگاهبود.  23به  03ثابت و برابر 

پیش از شروع شد. اک اره و تراشه چوب بود و دو بار در روز تعویض میها پوشیده از خبستر آن
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ها در طول آزمایش گاومدت دو هفته به جایگاه انفرادی عادت داده شدند. های آزمایشی گاوها بهدوره

صبح و  30: 33تغذیه ) کامالً مخلوط هایصورت جیرهبه دسترسی آزاد به آب داشته و در حد اشتها

ی هاجیرهدهی اول به عادت ده روزشانزروز بود که  21طول هر دوره شدند. از ظهر( می بعد 15: 33

 گیری اختصاص داده شدند.به نمونه روز آخر پنجو  آزمایشی

منظور تعیین ماده خشک مصرفی به: گیری از خوراک و مدفوع و تجزیه آزمایشگاهینمونه (ب

تعیین ماده خشک و  شد. جهتنه برای هر گاو ثبت میمقدار خوراک عرضه شده و باقیمانده آن روزا

ی از خوراک و باقیمانده خوراک مربوط به هر گاو بالفاصله پیش از وعده یهای نمونهیترکیبات شیمیا

ی هر دوره آزمایشی گرفته شدند و تا انجام تجزیه آزمایشگاهی در یدهی صبح در پنج روز انتهاخوراک

ها و باقیمانده ی، میزان ماده خشک جیرهیگشاداری شدند. پس از یخنگهگراد درجه سانتی -23فریزر 

های خشک شده ساعت تعیین شد. نمونه 00گراد و زمان درجه سانتی 23خوراک در آونی با دمای 

متر آسیاب شدند. پنج روز آخر هر دوره، نمونه میلی 1توسط آسیاب وایلی با غربالی با قطر منافذ 

گراد منتقل شد. پس از درجه سانتی -23طریق مقعد گرفته شده و بالفاصله به فریزر مدفوع هر گاو از 

خشکانده شده و توسط  ساعت 02مدت گراد بهدرجه سانتی 23ها در آونی با دمای ی، نمونهیگشایخ

نده شوی متر آسیاب شدند. پروتئین خام، الیاف نامحلول درمیلی 1آسیاب وایلی با غربالی با قطر منافذ 

گرم نمونه( و  5/3میکرولیتر به ازای  133خنثی )با استفاده از آنزیم آلفا آمیالز مقاوم به حرارت )

تکرار تعیین شدند )کارگر و  3ها در سولفیت سدیم( و اسیدی، عصاره اتری و خاکستر همه نمونه

 (.2312 ،همکاران

خام، الیاف نامحلول در شوینده میزان کربوهیدرات غیرالیافی نیز با تفریق حاصل جمع پروتئین 

عنوان نشانگر محاسبه گردید. از خاکستر نامحلول در اسید به 133خنثی، عصاره اتری و خاکستر از 

کولن و پذیری ظاهری مواد مغذی در کل دستگاه گوارش استفاده شد )ونداخلی جهت تعیین گوارش

 (.1000 ،یونگ
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 بر اساس ماده خشک. های آزمایشیجیرهی یشیمیاترکیب اقالم خوراکی و  -1 جدول

 )درصدی از ماده خشک( اجزاء خوراکی
 1تیمار آزمایشی

 سوم دوم  اول

 33/10 33/10 33/10 سیالژ ذرت

 33/21 33/21 33/21 علف یونجه

 00/0 00/0 00/0 تفاله چغندر قند

 - 02/15 32/33 دانه جو

 33/20 02/15 - دانه ذرت

 00/0 20/11 35/10 کنجاله سویا

 00/12 30/0 51/2 کنجاله کانوال

 52/1 20/1 33/1 کنجاله گلوتن ذرت

 20/1 20/1 20/1 روغن سویا

 33/3 33/3 33/3 روغن ماهی

 05/3 05/3 05/3 کربنات سدیمبی

 20/3 20/3 20/3 کربنات کلسیم

 20/3 20/3 20/3 مونو کلسیم فسفات

 35/1 35/1 35/1 2معدنی -پیش مخلوط ویتامینی

 25/3 25/3 25/3 نمک

    )درصدی از ماده خشک( ترکیب شیمیایی

 35/50 02/53 00/53 ماده خشک )درصد(

 53/10 32/10 22/10 پروتئین خام

 20/30 50/30 20/30 کربوهیدرات غیرالیافی

 33/20 03/20 30/31 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 00/10 20/10 23/10 اسیدیالیاف نامحلول در شوینده 
 50/0 11/0 00/3 عصاره اتری

 32/0 30/0 00/0 خاکستر

 00/1 03/1 01/1 3انرژی خالص شیردهی)مگاکالری بر کیلوگرم ماده خشک(

درصد دانه ذرت  53درصد دانه جو و  53ای بر پایه = جیره2جو در بخش کنسانتره؛ دانه درصد  133ای بر پایه جیره= 1 1
 درصد دانه ذرت در بخش کنسانتره 133ای بر پایه = جیره 3در بخش کنسانتره؛ 

 ،3Dالمللی ویتامین واحد بین A ،323333المللی ویتامین واحد بین 133333بر اساس ماده خشک هر کیلوگرم حاوی 2
آهن و  گرم 0/3کبالت،  12/3گرم ید،  15/3گرم مس،  0گرم روی،  12گرم منگنز،  E ،13المللی ویتامین واحد بین 15333

 گرم سلنیوم بود.میلی 30/3
 محاسبه شد. 2331سال  های ملیجداول انجمن پژوهش اساس بر3
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گیری از مایع شکمبه و نیز تعیین نمونه: گیری از مایع شکمبه و تعیین اسیدهای چرب فرارنمونه (پ

ایع شکمبه چهار طور خالصه، مبه( انجام شد. 2312اسیدهای چرب فرار مطابق روش کارگر و همکاران )

دهی صبح در روز آخر هر دوره آزمایشی گرفته شد. نمونه با پارچه متقال چهار ساعت بعد از وعده خوراک

درصد  53میکرولیتر اسید سولفوریک  23لیتر آن منظور توقف تخمیر به هر میلیالیه صاف گردید و به

. اسیدهای چرب شد دارینگهگراد سانتی درجه -23فریزر  درسی سی 53اضافه شده و داخل لوله فالکون 

 سازی توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی تعیین شد.ی و آمادهیگشاها پس از یخفرار نمونه

عصر و  10: 33صبح،  13: 33بار در روز در ساعات  3گاوها : تولید شیر و تعیین ترکیبات آن (ج

گیری ه و از آن نمونهشدثبت دوشی هر وعده شیرشیر تولیدی در ند. شدمیشب شیردوشی  32: 33

شد. میسی از پیش بر چسب زده شده حاوی دی کرومات پتاسیم( سی 53)داخل ظروف پالستیکی 

همان روز مخلوط شده و برای تعیین میزان  یتولیدمیزان شیر های مربوط به هر گاو بر اساس نمونه

به آزمایشگاه با دستگاه میلکواسکن جامد پروتئین، چربی، الکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد 

تولید پروتئین، چربی، الکتوز، مواد جامد بدون چربی و  شد.شیر دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال می

 .ترکیبات در شیر محاسبه گردید کل مواد جامد بر اساس شیر تولیدی و درصد آن

با رویه مدل مختلط  یریگیانگینپس از مهای مربوط به هر دوره داده: هاتجزیه آماری داده (چ

 مدل آماری طرح عبارت بود از:قرار گرفتند. و تحلیل مورد تجزیه )نسخه نهم(  SASافزار آماری نرم
 

,ijkl+ e k(l)+ C (S) k+ T j+ S i+ P μ=  ijklY 
 

، اثر ثابت kT، اثر ثابت مربع؛ Sj، اثر ثابت دوره؛ iP، میانگین جامعه؛ μ، متغییر وابسته؛ ijklYکه در آن 

 اتبرای تخمین میانگین حداقل مربعباقیمانده است.  ijkleتصادفی گاو داخل مربع و ، اثر k(l)C (S)تیمار؛ 

ای نیز با رویه مدل مختلط تجزیه چند جمله استفاده شد. ی محدود شدهیحداکثر درست نما از روش

ها با ها و همگنی واریانس برای باقیماندههتوزیع نرمال دادمورد آزمون قرار گرفت.  SASافزار آماری نرم

تر یا مساوی اثرات عوامل مذکور در مدل در سطح احتمال کم مورد آزمون قرار گرفت. همبسته رویه

 بحث شد. 35/3-13/3داری در سطح احتمال دار تلقی شدند و تمایل به معنیمعنی 35/3
 

 نتايج و بحث

ه خشک پذیری ظاهری مادگوارش: کل دستگاه گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی در گوارش (الف

های آزمایشی قرار نسبت دانه جو به دانه ذرت در جیرهدر کل دستگاه گوارش تحت تأثیر  و ماده آلی
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ای بر پایه دانه پذیری ظاهری ماده خشک و ماده آلی در جیرهطوری که گوارش، به(2)جدول گرفت 

پذیری ظاهری های پیشین، گوارشدر پژوهش .(P<35/3) ذرت بودای بر پایه دانه تر از جیرهجو بیش

کارتی و مک؛ 1000د و ستر، رمواد مغذی در کل دستگاه گوارش یا تحت تأثیر منبع غله قرار نگرفته )

افزایش پیدا نسبت به دانه ذرت جو دانه هائی بر پایه داری در جیرهطور معنی( و یا به1000همکاران، 

در پژوهشی استفاده از سطوح یکسان  (.2330 ،صدری و همکاران؛ 1000و بامن،  کرده است )سربر

پذیری ماده خشک هائی بر پایه دانه جو و ذرت تأثیری بر گوارشکنجاله سویا و کنجاله کانوال در جیره

به پذیری ماده خشک و ماده آلی گوارشروند (. 2312لهی و همکاران، لو ماده آلی نداشت )نصرا

( 2331سو با یافته خراسانی و همکاران )( که هم=33/3Pجه دوم تحت تأثیر قرار گرفت )صورت در

های مختلف دانه جو به دانه ( بود که در آن پژوهش نسبت1005ن و همکاران )اورتسو با یافته و ناهم

 .پذیری ماده خشک را تحت تأثیر قرار ندادذرت گوارش

تر از سایر تیمارها بود ای بر پایه دانه ذرت کمهپذیری ظاهری پروتئین خام در جیرگوارش

(331/3P= .)ی بر پایه دانه جو یهاپذیری ظاهری پروتئین خام در جیرهگوارشهای پیشین، در پژوهش

؛ نصراللهی 1000ر، رد و ست؛ 1005، لورتیو  ترزدپیدر مقایسه با دانه ذرت یا تحت تأثیر قرار نگرفته )

ن و ورتاجو افزایش پیدا کرده است )دانه ی بر پایه یهااین که در جیره( و یا 2312و همکاران، 

پذیری دلیل افزایش گوارش (.2330؛ صدری و همکاران، 2331؛ خراسانی و همکاران، 1005همکاران، 

ی بر پایه دانه جو در مقایسه با ذرت نامعلوم است اما ممکن است تا یهاظاهری پروتئین خام در جیره

چنین به و هم( 1000)یانگ و همکاران، پذیری پروتئین خام این دو غله ت در تجزیهحدی به تفاو

ها )کنجاله سویا در مقابل کنجاله کار رفته در جیرههای پروتئینی بهپذیری مکملتفاوت در تجزیه

در  هر چند در پژوهشی استفاده از سطوح یکسان کنجاله سویا و کنجاله کانوال کانوال( نسبت داده شود

هی و لپذیری پروتئین خام نداشت )نصرالی بر پایه دانه جو و ذرت تأثیری بر گوارشیهاجیره

های پروتئوالیتیک به تواند ناشی از افزایش دسترسی آنزیماز طرفی این افزایش می. (2312همکاران، 

وده باریک فرار تر نشاسته دانه ذرت در روده بزرگ که از گوارش در شکمبه و ردانه جو و تخمیر بیش

باشد. افزایش تخمیر نشاسته در روده بزرگ ساخت پروتئین میکروبی را در این محل کرده است، 

پذیری ظاهری پروتئین تر نیتروژن میکروبی در مدفوع و کاهش گوارشبه دفع بیشافزایش داده و منجر

 .(1005ن و همکاران، )اورت شودمیخام 
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صورت پذیری ظاهری کربوهیدرات غیرالیافی بهنه ذرت، گوارشبا افزایش نسبت دانه جو به دا

پذیری ظاهری کربوهیدرات های پیشین، گوارشدر پژوهش(. =30/3Pخطی تمایل به افزایش داشت )

( و یا در 1002؛ کانگ و همکاران، 1005یلور، ترز و تافی یا تحت تأثیر قرار نگرفته )دپیغیر الی

؛ 1000و بامن،  ؛ سربر1005فزایش یافته است )اورتن و همکاران، جو ادانه هائی بر پایه جیره

پذیری ظاهری کربوهیدرات غیرالیافی با افزایش (. برای نمونه، گوارش2312نصراللهی و همکاران، 

ای بر پایه دانه در جیره درصد 0/03طور خطی افزایش پیدا کرده و از نسبت دانه جو به دانه ذرت به

پذیری باالی کربوهیدرات غیرالیافی در گوارش (.1005ن و همکاران، اورترسید ) درصد 2/02ذرت به 

پذیری خاطر تفاوت ذاتی در نرخ تجزیهتواند بهی بر پایه دانه جو در مقایسه با دانه ذرت مییهاجیره

و نیز تفاوت در سایر ( 1000؛ یانگ و همکاران، 1000کارتی و همکاران، )مکنشاسته این دو غله 

ای تغذیه شده با جیرهکل فعالیت جویدن در گاوهای آیندهای هضمی از جمله فعالیت جویدن باشد. فر

ذرت بوده )کارگر و همکاران،  ای بر پایه دانهگاوهای تغذیه شده با جیرهتر از بر پایه دانه جو بیش

ت دانه جو شده و تر در اندازه ذراتواند باعث کاهش بیشت جویدن میو این افزایش در فعالیّ (2313

)نصراللهی و همکاران،  تر نشاسته آن در مقایسه با دانه ذرت شوداز این طریق باعث گوارش بیش

ی دارد که در آن پژوهش تفاوت در یسو( هم1000این فرضیه با گزارش یانگ و همکاران ). (2312

 تر بود.ن اندازه ذرات بیشای نشاسته بین دانه جو و دانه ذرت با ریزتر کردمیزان ناپدید شدن شکمبه

تواند مرتبط با ای بر پایه ذرت میجیره کربوهیدرات غیرالیافیتر پذیری کمبر این، دلیل گوارش عالوه

ای فرار کرده تری از نشاسته دانه ذرت از تخمیر شکمبهنشاسته آن باشد. بر خالف دانه جو، سهم بیش

(. فعالیت محدود 2333و همکاران،  شود )آفنرمیشاسته به سمت روده و منجربه افزایش جریان ن

( توأم با تخمیر محدود میکروبی 2331تی و همکاران، کی در روده باریک گاوهای شیری )مآمیلوالیتی

( ممکن است دفع مدفوعی نشاسته ذرت را افزایش 2330نشاسته در روده بزرگ )هارمون و همکاران، 

سو بوده، ( هم2312اصل از پژوهش نصراللهی و همکاران )های درون تنی ح. این فرضیه با دادهدهد

پذیری ای بر پایه دانه ذرت نسبت به دانه جو توان تجزیهطوری که گاوهای تغذیه شده با جیرهبه

پذیر )به ی از سوبسترای بالقوه تجزیهیحضور مقادیر باالداللت به تری داشتند که این امر مدفوعی بیش

توان فرض کرد چنین، این طور میدارد. هم گاوهاهمین زیه نشده( در مدفوع احتمال زیاد نشاسته تج

در روده بزرگ قادر به استفاده از نشاسته عبوری نبوده یا حداقل این که مورد که جمعیت میکروبی 
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کربوهیدرات پذیری استفاده قرار گیری نشاسته عبوری در حدی نبوده که بتواند توازنی در گوارش

 ر بین تیمارها ایجاد نماید.د الیافیغیر

و اسیدی و نیز عصاره اتری تحت تأثیر  پذیری ظاهری الیاف نامحلول در شوینده خنثیگوارش

خراسانی و ؛ 1002کانگ و همکاران، ؛ 1000کارتی و همکاران، )مکتیمار آزمایشی قرار نگرفت 

 بود. درصد 0/01و  درصد 2/00، درصد 5/02ترتیب برابر با طور میانگین و بهو به( 2331همکاران، 

ی بر پایه دانه جو در مقایسه با دانه ذرت در هایتری در جیرهقت که نشاسته بیشرغم این حقیعلی

(. این یافته دال بر این 3مایع شکمبه در این پژوهش متأثر نشد )جدول  pHشود اما شکمبه گوارش می

طور منفی تحت پذیری الیاف رو بهوارشای باالی نشاسته همیشه گحقیقت است که تخمیر شکمبه

های سلولوالیتیک مایع شکمبه در سطح مناسبی برای فعالیت میکروب pHدهد اگر تأثیر قرار نمی

گران بود که پژوهش سایرسو با یافته پژوهش حاضر ناهمیافته (. 1002)کانگ و همکاران، حفظ شود 

ی بر پایه دانه ذرت گزارش کردند یهاری را برای این مواد مغذی با تغذیه جیرهتپذیری بیشگوارش

صدری  (. به هر حال،2312؛ نصراللهی و همکاران، 1005ن و همکاران، ورت؛ ا1005، یلورترز و تدپی)

ی بر پایه دانه جو یهاپذیری این مواد مغذی را با تغذیه جیره(، افزایش در گوارش2330و همکاران )

پذیری الیاف گران منبع علوفه جیره را در تأثیرگذاری منبع غله بر گوارشاین پژوهش شاهده کردند.م

 ی بر پایه دانه جو دانستند.یهاپذیری الیاف در جیرهمهم دانسته و یکی از دالیل افزایش گوارش

تغییر دادن  اند.آورده شده 3های تخمیر شکمبه در جدول فراسنجه: های تخمیر شکمبهفراسنجه (ب

؛ کانگ و 1000کارتی و همکاران، مایع شکمبه نداشت )مک pHنسبت دانه جو به دانه ذرت تأثیری بر 

بود. به هر حال،  13/2طور میانگین ( و بین تیمارها به2331؛ خراسانی و همکاران، 1002همکاران، 

pH قایسه به ار گرفته و در مطور منفی تحت تأثیر دانه جو قرهای پیشین بهمایع شکمبه در پژوهش

(. پاسخ 1000و بامن، ؛ سربر 1005ن و همکاران، ؛ اورت1000دانه ذرت کم شده است )رد و ستر، 

توان به واریته دانه غله، میزان فرآوری مایع شکمبه به جایگزینی دانه جو با دانه ذرت را می pHمتغییر 

 (.2331 دانه غله و منبع علوفه نسبت داد )خراسانی و همکاران،
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در کل  مواد مغذیظاهری پذیری اثر نسبت دانه جو به دانه ذرت در جیره گاوهای شیری بر گوارش -2 جدول

 .دستگاه گوارش

 ها )درصد(فراسنجه

 1تیمار آزمایشی

 خطای معیار

 داریسطح احتمال معنی

 درجه دوم خطی تیمار 3 2 1

 b2/01 ab0/20 a0/20 01/1 33/3 13/3 33/3 خشک ماده

 b5/03 ab3/01 a2/20 20/1 30/3 11/3 33/3 ماده آلی

 b5/01 b0/20 a3/21 02/1 331/3 31/3 332/3 خام نیپروتئ

 22/3 30/3 13/3 00/3 0/03 0/02 3/03 یافیال ریغ دراتیکربوه

 20/3 00/3 52/3 33/3 0/05 0/00 2/00 خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 01/3 05/3 22/3 50/2 0/00 0/00 0/53 یدیاس شوینده در نامحلول الیاف

 51/3 02/3 50/3 00/3 0/03 3/02 2/02 یاتر عصاره
درصد دانه ذرت  53درصد دانه جو و  53ای بر پایه = جیره 2جو در بخش کنسانتره؛ دانه درصد  133ای بر پایه جیره= 1 1

 خش کنسانترهدرصد دانه ذرت در ب 133ای بر پایه = جیره 3در بخش کنسانتره؛ 

 

غلظت موالری کل اسیدهای چرب فرار تولید شده، (، 1002سو با یافته کانگ و همکاران )هم

. تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتندتحت تأثیر  و نسبت استات به پروپیونات بوتیراتپروپیونات، استات، 

تغییر نسبت دانه جو های تخمیری در شکمبه به های پیشین پاسخ فراسنجهاما به هر جهت در پژوهش

ن و ؛ اورت1000کارتی و همکاران، ست )مکبه دانه ذرت یا تغییر منبع غله کامالً متفاوت بوده ا

توان به تفاوت در ها را میدالیل این تفاوت در پاسخ(. 2331؛ خراسانی و همکاران، 1005همکاران، 

ورتن و همکاران، ها )اکار رفته در جیره(، مقدار دانه غله به1005، یلورترز و تدپیماده خشک مصرفی )

(، روش 1000ر، (، اندازه ذرات علوفه )رد و ست1005، یلورترز و تدپیها )(، فرآوری جیره1005

( به =30/3Pغلظت نیتروژن آمونیاکی تمایل داشت )( نسبت داد. 1000)کاسپر و همکاران، گیری نمونه

طوری که ها پاسخ بدهد بهبه دانه ذرت در جیرهصورت درجه دوم به تغییر دادن نسبت دانه جو 

خاطر افزایش تخمیر احتماالً بهی بر پایه دانه ذرت بود. یهاباالترین غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره

تری برای مورد استفاده در مقایسه با دانه ذرت انرژی بیش ی بر پایه دانه جویهاماده آلی در جیره

کی در جهت ساخت پروتئین میکروبی فراهم شده و از غلظت آن در شکمبه گیری نیتروژن آمونیاقرار

 5شود. به هر حال، میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی در مایع شکمبه برای همه تیمارها باالی کاسته می
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ن و بیشینه رشد میکروبی کافی باشد )اورتتواند برای لیتر بود که این میزان میگرم بر دسیمیلی

 (.1005همکاران، 

 
 های تخمیر شکمبهشیری بر فراسنجهاثر نسبت دانه جو به دانه ذرت در جیره گاوهای  -3 جدول

 هافراسنجه
خطای  1تیمار آزمایشی

 معیار

 داریسطح احتمال معنی

 درجه دوم خطی تیمار 3 2 1

pH 00/3 01/3 02/3 32/3 12/2 15/2 12/2 مایع شکمبه 

 52/3 25/3 01/3 05/3 3/133 0/135 2/135 والر(مکل اسیدهای چرب فرار )میلی

 20/3 30/3 23/3 23/2 0/50 0/22 5/22 موالر(استات )میلی

 52/3 50/3 01/3 35/1 0/20 1/22 0/25 موالر(پروپیونات )میلی

 00/3 35/3 53/3 55/3 0/13 1/13 3/13 موالر(بوتیرات )میلی

 20/3 32/3 25/3 22/3 25/2 33/2 22/2 نسبت استات به پروپیونات

 30/3 53/3 15/3 02/3 2/12 0/11 5/13 لیتر(گرم بر دسینیتروژن آمونیاکی )میلی
درصد دانه  53درصد دانه جو و  53ای بر پایه = جیره 2جو در بخش کنسانتره؛ دانه درصد  133ای بر پایه جیره=  1 1

 ه ذرت در بخش کنسانترهدرصد دان 133ای بر پایه = جیره 3ذرت در بخش کنسانتره؛ 
 

بر اثر نسبت دانه جو به دانه ذرت در جیره گاوهای شیری : مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر (ج

آورده شده است. تغییر دادن  0تولید و ترکیبات شیر و بازده خوراک در جدول ماده خشک مصرفی، 

انرژی خالص مصرفی نداشت  نسبت دانه جو به دانه ذرت تأثیری بر ماده خشک مصرفی و به تبع آن
طور و بین تیمارها به( 2330؛ صدری و همکاران، 1002؛ کانگ و همکاران، 1005، یلورترز و تدپی)

به هر حال، در مگاکالری بر روز بود.  1/00کیلوگرم بر روز و  2/25ترتیب برابر با میانگین و به
کارتی و ته )مکجو کاهش یافانه دی بر پایه یهاهای پیشین ماده خشک مصرفی در جیرهپژوهش

( یا تمایل به افزایش داشته 2312؛ نصراللهی و همکاران، 1005ورتن و همکاران، ؛ ا1000همکاران، 

ی بر پایه دانه جو یهادهی گاوها به جیرهعادت (.2313؛ کارگر و همکاران، 2332است )رینولدز، 
رسد با نظر میبسیار امر ضروری است و بهشود مخصوصاً وقتی که منبع دانه غله در جیره عوض می

روزه برای دیدن عدم اثر منفی دانه جو بر ماده خشک  12دهی توجه به ترکیب جیره زمان عادت
خاطر های پیشین ممکن است بهمصرفی کافی بوده است. کاهش ماده خشک مصرفی در پژوهش

واریته سطح غله جیره، زه قطعات آن، نوع علوفه و انداشرایط متفاوت آزمایشی، شکل فیزیکی جیره، 
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و سایر عوامل باشد شیر و میزان تولید  سطح ماده خشک مصرفی آن، پذیری نشاستهمیزان تجزیه و جو

 (.1005ن و همکاران، اورت)

شیر خام تولیدی و نیز شیر تصحیح شده برای انرژی خاطر عدم تفاوت در ماده خشک مصرفی، به
های گزارش شده پیشین سو با یافتهقرار نگرفتند که همدانه ذرت  نسبت دانه جو بهتحت تأثیر 

ن و همکاران اورتهای سو با یافته( و ناهم2313کارگر و همکاران، ؛ 2330 ،)صدری و همکاران
شیر گزارش کردند که گران طوری که این پژوهشاست، به( 2331خراسانی و همکاران ) و (1005)

با افزایش نسبت دانه . ذرت پاسخ داددانه جو به دانه تغییر دادن نسبت  صورت درجه دوم بهبهتولیدی 
( و تمایل به P=32/3افزایش یافته )طور خطی بهترتیب درصد و تولید چربی شیر بهها ذرت در جیره

این در حالی بود که گاوهای تغذیه  .(2331)خراسانی و همکاران،  (P=30/3داشت )خطی افزایش 

یی بر پایه دانه هاجیره نسبت به گاوهای تغذیه شده باو ذرت  دانه جومخلوط ی بر پایه یهاهجیر شده با
( ولی تفاوتی در درصد درصد 50/2در مقابل  درصد 20/2تری داشتند )کمشیر درصد چربی ، ذرت

در پژوهش  وجود نداشت. و دانه ذرت ی بر پایه دانه جویهاجیرهچربی شیر گاوهای تغذیه شده با 
صورت درجه دوم به تغییر نسبت ( درصد چربی شیر به1005ن و همکاران )انجام یافته توسط اورت

 3به  133های ها حاوی نسبتطوری که درصد چربی شیر وقتی جیرهدانه جو به دانه ذرت پاسخ داد به

انه جو به که مخلوطی از دترین بود. درصد چربی شیر زمانی، بیشدانه جو به ذرت بودند 133به  3و 
ها این اثر را به کاهش نسبت استات به پروپیونات در این آنترین بود. ذرت به گاوها تغذیه شدند، کم

های آزمایشی قرار ها نسبت دادند. به هر حال، در پژوهش حاضر این نسبت تحت تأثیر تیمارجیره
و  دانه جومخلوط بر پایه ی یهاجیرهنگرفت. شاید بتوان کاهش در چربی شیر گاوهای تغذیه شده با 

را به کاهش مصرف ذرات  یی بر پایه دانه ذرتهاجیره گاوهای تغذیه شده بادر مقایسه با  ذرت
کیلوگرم بر روز( و نیز تولید عددی  3/3در مقابل  0/2متر )میلی 10خوراک باقیمانده بر روی الک 

های آزمایشی همه جیره ها نسبت داد.( در این گاوکیلوگرم بر روز 2/00در مقابل  3/00باالتر شیر )

 خاطر حضور اسیدهای چرب غیر تواند بهباعث القاء سندرم کاهش چربی شیر شدند که این امر می
لینولئیک( و روغن ماهی )منبع اسیدهای  اشباع با چند پیوند دوگانه از منبع روغن سویا )منبع اسید

طوری که ثابت شده ها باشد. بهوئیک اسید( در این جیرهکوزا هگزا انچرب ایکوزا پنتا انوئیک اسید و د
ای اسیدهای چرب به سمت تولید در حضور این اسیدهای چرب مسیر زیست هیدروژنه شدن شکمبه

های ییری که در بیان ژناسیدهای چرب ترانس تغییر کرده و از این طریق ساخت پستانی چربی با تغ
درصد و تولید  .(2313و  2312)کارگر و همکاران،  کنددا میآید، کاهش پیوجود میدرگیر در آن به
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نسبت دانه جو به دانه ذرت در ترکیبات شیر مانند پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد شیر متأثر از سایر 

؛ صدری و 2331 ،گران است )خراسانی و همکارانهای سایر پژوهشسو با یافتهجیره نشدند که هم

صورت کیلوگرم شیر تصحیح شده بازده خوراک که به(. 2313و همکاران،  ؛ کارگر2330 ،همکاران
نسبت دانه جو به برای انرژی بر ماده خشک مصرفی یا انرژی خالص مصرفی محاسبه شد، تحت تأثیر 

 قرار نگرفت. هادانه ذرت در جیره
 

ی، تولید و ترکیبات شیر و اثر نسبت دانه جو به دانه ذرت در جیره گاوهای شیری بر ماده خشک مصرف -4 جدول

 .بازده خوراک

 هافراسنجه
 1تیمار آزمایشی

 خطای معیار
 داریسطح احتمال معنی

 دومدرجه خطی تیمار 3 2 1

 30/3 00/3 22/3 20/3 0/25 0/25 3/25 ماده خشک مصرفی )کیلوگرم بر روز(

 13/3 20/3 20/3 20/1 0/00 0/00 1/03 کالری بر روز( مگا)انرژی خالص مصرفی 

        تولید )کیلوگرم بر روز(

 32/3 53/3 51/3 20/1 2/00 3/00 3/00 شیر خام

 30/3 20/3 12/3 23/1 2/01 0/03 3/30 شیر تصحیح شده برای انرژی

 10/3 30/3 30/3 32/3 202/1 120/1 132/1 چربی شیر

 10/3 20/3 32/3 30/3 302/1 300/1 301/1 پروتئین شیر

 00/3 53/3 21/3 13/3 020/2 002/2 031/2 الکتوز شیر

 12/3 03/3 30/3 10/3 000/5 020/5 332/5 کل مواد جامد شیر

        ترکیب شیر )درصد(

 ab31/2 a20/2 b50/2 12/3 33/3 32/3 25/3 چربی شیر

 00/3 02/3 05/3 32/3 00/2 00/2 01/2 پروتئین شیر

 50/3 02/3 05/3 30/3 23/5 23/5 22/5 الکتوز شیر

 33/3 32/3 30/3 10/3 32/11 30/11 30/11 کل مواد جامد شیر

        بازده خوراک

 55/3 53/3 22/3 30/3 22/1 50/1 50/1 شیر تصحیح شده بر ماده خشک مصرفی

 02/3 55/3 03/3 32/3 03/3 01/3 02/3 شیر تصحیح شده بر انرژی مصرفی
رت ذ درصد دانه 53درصد دانه جو و  53ای بر پایه = جیره 2ر بخش کنسانتره؛ جو ددانه درصد  133ای بر پایه جیره= 1 1

 درصد دانه ذرت در بخش کنسانتره 133ای بر پایه = جیره 3در بخش کنسانتره؛ 
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 گیرینتیجه

ای بر پایه دانه جو پذیری ظاهری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام در جیرهچه گوارشاگر

 رم تغییر ددپذیری الیاف تحت تأثیر قرار نگرفت که عفزایش پیدا کرد، گوارشنسبت به دانه ذرت ا

ای بر آن صحه گذاشت. این نتایج ممکن است به این نکته اشاره داشته های تخمیر شکمبهفراسنجه

ها در شکمبه ای جهت از بین بردن تفاوت در تخمیرپذیری بین جیرهباشد که مصرف الیاف علوفه

های تولیدی کمینه تأثیر را بر پاسختغییر دادن نسبت دانه جو به دانه ذرت کل،  . درکافی بوده است

خاطر حضور مکمل روغن در تمامی تیمارهای آزمایشی کاهش گاوهای شیری داشت هر چند که به

 چربی شیر اتفاق افتاد.
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Abstract 2 
The effect of diets based on barley or corn, or their equal blend on nutrient 

digestibility, rumen fermentation characteristics, and production performance of 

lactating dairy cows were evaluated using nine multiparous Holstein cows in a 
triplicated 3×3 Latin square design with 21-d periods. Apparent total-tract 

digestibility of dry- and organic matter changed quadratically (P=0.03) and was 

greater in cows fed barley-based diets than cows fed corn-based diets (P<0.05). 

Apparent total-tract digestibility of crude protein increased in barley-based diets vs. 
corn-based diets fed cows (P=0.001). Ruminal fluid pH and volatile fatty acids 

concentrations were remained unchanged among treatments. Dry matter- and 

energy intakes were similar among treatments (P>0.05). Both actual and energy 
corrected milk yield were unchanged across treatments. Average percentage and 

yield of milk constitutes including milk protein, lactose, and total solids were 

similar across treatments (P>0.05). Milk fat percentage increased linearly (P=0.02) 
with increasing ratio of the corn in the diets and was greater in corn-based diets 

relative to barley- and corn-based diets but not barley-based diets. However, milk 

fat yield tended to show a linear increase as the ratio of corn included in the diet 

increased (P=0.07). Regardless of occurred milk fat depression in all dietary 
treatments, changing dietary ratio of barley to corn grain had minimal effect on 

production performance of dairy cows. 
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