
 ۲۱   ...و اندازه قطعات يونجهاثر پوسته پنبه دانه : عبدي بنمار و همکاران  

 

  
    ايرانيدامعلوم مجله 

  )۲۱‐ ۲۸(  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰وره د

  

  
  ونجه خشک بر عملکردياثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات 

  نيرده هلشتاي شيگاوها
  

  ۳کخواهي ني عل و*۲يزدي، کامران رضا۱ بنمارين عبديحس
   دانشگاه تهرانيعينابع طب و ميس کشاورزي، پرد استاد،اريانش ارشد، دي سابق کارشناسيدانشجو، ۳، ۲، ۱

  )۹/۱۲/۸۵:  تاريخ تصويب‐۲۶/۱۰/۸۴: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

 اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات يونجه خشك بر عملكرد گاوهاي پژوهش مطالعههدف از اين 

 رأس گاو شيرده هلشتاين در اواسط دوره شيردهي در يك آزمايش ١٢تعداد . شيرده هلشتاين بود

ک طرح چرخشي با سه دورة آزمايش، چهار تيمار و سه گاو در هر تيمار تحت ي در قالب ٢×٢يل فاكتور

 درصد ٦٣/٩عامل اول دو اندازه بلند و كوتاه يونجه و عامل دوم دو سطح صفر و . آزمايش قرار گرفتند

وها در هر  روزه انجام گرفت که گا٢٨ دوره ٣ روز بود که در ٨٤زمان آزمايش . پوسته پنبه دانه بود

ج بدست آمده نشان داد که ميزان الياف مؤثر فيزيكي با ينتا. دوره يكي از چهار جيره را دريافت كردند

ولي جايگزيني پوسته پنبه دانه با ) P>٠٥/٠( دا کردي پيداريونجه كاهش معنيكاهش اندازه ذرات 

ونجه كاهش يندازه ذرات ز با كاهش ايميانگين هندسي طول ذرات ن. يونجه باعث افزايش آن گرديد

مصرف ماده خشك،  . ولي توسط پوسته پنبه دانه تحت تأثير قرار نگرفت) P>٠٥/٠(  يافتيداريمعن

ر ي درصد چربي، درصد چربي و درصد پروتئين ش٤، توليد شير تصحيح شده بر اساس يديشيرخام تول

كل فعاليت جويدن توسط اندازه . دونجه و پوسته پنبه دانه قرار نگرفتنيتحت تأثير كاهش اندازه ذرات 

ذرات علوفه و استفاده از پوسته پنبه دانه تحت تأثير قرار نگرفت ولي اندازه ذرات علوفه و پوسته پنبه 

ديواره سلولي ازاي كيلوگرم ماده خشك مصرفي و كيلوگرم ه دانه اثر معني داري بر فعاليت جويدن ب

 ين بخشيتواند به منظور تأميدست آمده، پوسته پنبه دانه مج بيبا توجه به نتا). P>٠٥/٠(مصرفي داشتند

  . ره گردديونجه در جين يگزي علوفه، جايا گرانيره درمواقع کمبود ياف جياز ال

  

  .ردهي، گاو شيکيزياف موثر فيونجه خشک، پوسته پنبه دانه، الي ، اندازه ذرات:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

 کند يان ميکا بيقات آمري تحقيمل  انجمنيها هيتوص
رده ي شياز گاوهاي مورد نيواره سلوليکه حداکثر غلظت د

 وارهيد ي، اثرات منفيافير الي غيهادراتيبه مقدار کربوه
 ياز گاو به انرژي باال بر مصرف ماده خشک و نيسلول

از طرف  (NRC, 2001).  داردي بستگيردهيخالص ش
ط ي شرايستيبايماز ي مورد نيواره سلوليگر، حداقل ديد

 شکمبه و سالمت يعيت طبير و فعالي تخممناسب جهت
د مطلوب و يرده جهت تولي شيگاوها. دي را فراهم نماگاو

اف با طول ذرات ي الير کافي شکمبه به مقاديعيت طبيفعال
 & Mooney)از دارندي خود نييره غذايمناسب در ج

Allen, 1997) . ش يعلوفه موجب افزاکاهش اندازه ذرات
 شکمبه، pHدن، يت جويکاهش فعال  وه خشکمصرف ماد
 شوديم يت هضم مواد مغذير و قابلي شيدرصد چرب

(Grant et al., 1990; Teimouri Yansari et al., 2004). 
 يکيزيات في و خصوصييايميب شين دو عامل ترکيبنابرا
رده را تحت ي شي توسط گاوهاييره غذايره، مصرف جيج
نده ياف حاصل از شويا الي يلولواره سيد. دهدير قرار ميتاث
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 يکند، ولي ميريگ را اندازهييايمي شيهايژگي ويخنث
 ي نمي مانند اندازه ذرات و چگاليکيزيات فيانگر خصوصيب

سم ي خوراک بر سالمت و متابوليکيزي فيهايژگيو. باشد
حيوان، مقدار مصرف، نحوه تخمير شكمبه و توليد چربي 

 Mertens در ابتدا. (Mertens, 1997) گذارند ميشير تاثير 
را به منظور ) PeNDF (يکيزياف موثر في مفهوم ال(1997)

 ي مواد خوراکييايمي و شيکيزيت فيادغام کردن ماه
ره ياف جي از الي بخشيکيزياف موثر فيال. شنهاد کرديپ

ک کرده و مسئول يدن را تحريت جوي است که فعالييغذا
 .Poppi et al. شدباي ميا تودة شناور شکمبهيريگشکل

آن قسمت از خوراک که پس از جه گرفتند که ي نت(1985)
 مانند،ي مي باقي متريلي م۱۸/۱ الک يبر روالک کردن، 
     Mertens . در مقابل عبور از شکمبه دارندياديمقاومت ز

 متر يلي م۱۸/۱شنهاد کرد که ذرات بزرگتر از ي پ(1997)
دن کوچکتر يق جويد از طريبه منظور عبور از شکمبه با

 متر ترشح يلي م۱۸/۱شوند و نسبت به ذرات کوچکتر از 
  .ک خواهند کردي را تحريشتريبزاق ب

واره ي ديير باالي مقادي دارايارعلوفهياف غي منابع ال
 يمت و نحوه دسترسيباشند که با توجه به قي ميسلول
ها مورد توجه قرار  علوفهي برانيگزيوان جاتوانند به عنيم
 يارعلوفهياف غيها، اکثر منابع السه با علوفهيدر مقا. رنديگ

 ذرات شتر، اندازهي بيواره سلوليه ديت تجزي قابليدارا
 کوچکتر، وزن مخصوص و سرعت عبور باالتر هستند

)Firkins, 1997( . پوسته پنبه دانه محصول فرعي فرآيند
 افي از منابع اليکيكشي پنبه دانه است كه روغن

 و يواره سلوليد بوده و حاوي ميزان زيادي يارعلوفهيغ
  .(Akinyode et al.,  2000) ليگنين است

مطالعات انجام گرفته نشان داده است که استفاده از 
دليل اندازه ه پوسته پنبه دانه در جيره نشخوار كنندگان ب

ذرات كوتاه آن باعث افزايش مصرف ماده خشك، افزايش 
pH واره يدماده خشك و  شكمبه و كاهش قابليت هضم
 ;Hsu et al., 1987)شود در دستگاه گوارش مييسلول

Akinyode et al., 2000; Teimouri Yansari et al., 
2004) . Weidner & Grant (1994)مشاهده کردند که  

  ه يرده تغذي شيره گاوهايافزودن علوفه بلند به ج
   يارعلوفهياف غيا به عنوان منبع اليشده با پوسته سو

  .شودي شکمبه مpHش يموجب بهبود عملکرد و افزا
Mooney &  Allen (1997)ن اندازه ذرات ي بي اثر متقابل

اف يلو شده و پنبه دانه کامل به عنوان منبع اليونجه سي

رده مشاهده ي شيدن گاوهايت جوي بر فعاليارعلوفهيغ
شنهاد کرد که منبع، مقدار و ي پGrant (1997). کردند

 با منابع ي تواند اثرات متقابلي مي علوفه مصرفاندازه ذرات
نکه يبا توجه به ا.  داشته باشدير علوفه اياف غيال
 ير علوفه اياف غي منابع ال از علوفه باي بخشينيگزيجا

 شود، علوفه يمره يج ياف علوفه اي السبب کاهش نسبت
 داشته باشد تا موجب يد اندازه ذرات مناسبي بايمصرف
 شکمبه و کاهش pHخوار شده و از افت ند نشيک فرآيتحر
  . شوديري جلوگيت هضم مواد مغذيقابل

 امکان استفاده از پوسته پنبه ين پژوهش بررسيهدف ا
 يه گاوهاي در تغذير علوفه اياف غيدانه به عنوان منبع ال

ن استفاده از پوسته پنبه دانه يرده و وجود اثر متقابل بيش
رده ي شيرد گاوهاونجه خشک بر عملکيو اندازه ذرات 

  . دبون يهلشتا
  

  هامواد و روش
دوازده رأس گاو  ي بر روييره غذاي ج٤ن پژوهش يدر ا

 يروزها(شيرده هلشتاين در اواسط دوره شيردهي 
 ٣٣±٢ر يد شين توليانگيمبا  ١٥٥ ±١٦ يردهيش
به صورت  )لوگرمي ک٦/٦١٩±٥٤و وزن بدن لوگرم يک

ک طرح چرخشي ي در قالب ٢×٢ش فاكتوريل يآزما
 دوره ٣ ره دريدر هر ج) گاو( تکرار ٣ره و ي ج٤با متوازن  

 يانتخاب طرح چرخش.  قرار گرفتنديبررسآزمايشي مورد 
 يانفراد يگاههايمحدود بودن تعداد گاوها و جال يبه دل

 يه هايره ها بر اساس توصيبوده و انتساب گاوها به ج
Kaps & Lamberson  (2004)طول مدت .  انجام گرفت

 روز بود كه ٢٨هر دوره آزمايشي  روز و ٨٤ش يآزمازمان 
 روز جهت عادت پذيري به جيره جديد و ٧هر دوره شامل 

 روز جمع آوري داده ٢١از بين رفتن اثر جيره دوره قبل و 
 روز پيش آزمايش ١٤ همچنين قبل از شروع آزمايش .بود

ي گاوها به جايگاه و جيره هاي آزمايشي جهت عادت ده
ونجه ي پوسته پنبه دانه و ييايميب شيترک .منظور گرديد

 شين آزمايدر ا . نشان داده است۱مورد استفاده در جدول 
بود که ونجه يعامل اول دو سطح اندازه قطعات علوفه 

 يلي م١٠٠ و ٤٠ يهاي با توريتوسط دستگاه علوفه خردکن
 ۶۳/۹عامل دوم دو سطح صفر و  و ديه گردي تهيمتر

هاي آزمايشي ب جيرهين ترتيبد. دانه بوددرصد پوسته پنبه
، يونجه )۱جيره(دانه شامل يونجه بلند بدون پوسته پنبه

، يونجه كوتاه بدون پوسته )۲جيره(بلند با پوسته پنبه دانه 
و يونجه كوتاه با پوسته پنبه دانه ) ۳جيره(پنبه دانه 
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ونجه خشک يع اندازه ذرات يتوز). ٢دولج( بودند) ۴جيره(
جهت .  نشان داده شده است٣مورد استفاده در جدول 

  يسينورهيافزار جها از نرمرهيمتوازن کردن ج
CPM-Dairyه گاوها به صورت يتغذ. دياستفاده گرد ١

 بار در دو وعدة ٢، روزانه ي و خوراک مصرف بوديانفراد
به صورت ) ١٤ ساعت(و وعدة بعدازظهر ) ٨ساعت (صبح 

. رة کامال مخلوط و در حد اشتها به گاوها داده شديج
بات آن، دو بار در هفته ي و ترکيدير تولين شييجهت تع
ر ي شينمونه ها و دي گرد انجاميبردار و نمونهيريرکورد گ
ش ين مورد آزماي و پروتئيدرصد چربزان ين مييجهت تع

تئين خام، پرو  مقادير ماده خشك، ماده آلي، .قرار گرفت
 AOAC ي بر اساس روشهايشي آزمايهارهيج چربي خام

 يواره سلوليد و )NDF( يسلول وارهيد ري و مقاد (1990)
 .Van Soest et alبر اساس روش  )ADF(سلولز يبدون هم
   . مورد آناليز قرار گرفت(1991)

  
   ترکيب شيميايي يونجه و پوستة پنبه دانه‐١جدول 

   پنبه دانهپوستة  يونجه  مواد مغذي
  ٩٤/٩٢  ٩٢  (%)مادة خشک 
  ٠٣/٥  ٨٦/١٤  (%)پروتئين خام 
  ٥/٢  ٦٣/١  (%)چربي خام 

NDF(%)  ٦/۵۳  ٣/٨٣  
 ADF(%) ٦٩/٦١  ٥/٤٣  
  ١٥/٠  ٥٢/١  (%) کلسيم
  ٠٩/٠  ٢٥/٠  (%)فسفر 

  ٨/٢  ٦/١٠  (%)خاکستر 

  
ره کامال مخلوط شده يع اندازة ذرات علوفه و جيتوز

   2ايلوانيذرات دانشگاه پنستوسط دستگاه جداکنندة 

ن يانگيم. (Kononoff et al., 2003)  شديريگهانداز
ره کامال يار اندازة ذرات علوفه و جي و انحراف معيهندس

 استاندارد يشنهاديمخلوط شده با استفاده از معادالت پ
ASAE )2001( ميزان الياف مؤثر فيزيكي .ديمحاسبه گرد 
  : محاسبه شدريز له معادلهبوسي

)%%(
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.  شديري هر دوره اندازه گ٢٧فعاليت جويدن در روز 
 دقيقه اي ٥ در طول يك شبانه روز در فواصل  کهيوربط

ت اعم از يگاوها مورد مشاهده قرار گرفتند و نوع فعال
                                                                                         
1. Cornell Pennsylvania Miner Dairy Software  
2. Pennsylvania Particle Size Separator 

گاو ثبت   هريبراا استراحت کردن يخوردن، نشخوارکردن 
قه ادامه ي دق٥ ت مشاهده شدهيد و فرض شد که فعاليگرد
 كل فعاليت جويدن از مجموع زمان فعاليت سپس. ابدي يم

 ,.Grant et al)ديگردخوردن و نشخواركردن محاسبه 

1990; Shaver et al., 1988) .  
 به دست آمده با استفاده از يداده هاتجزيه و تحليل 

مدل مورد . انجام گرفت )SAS )1998 نرم افزار آماري
 :ودباستفاده بصورت زير 

ijkllkijjiijkl ecowPABBAy ++++++= µ  
  

yijkl :  متغير وابسته  
µ :  ميانگين جامعه 
Ai :  ١و٢(ونجه يا اندازه ذرات ياثر عامل اول = i(   
Bj  : اف يا پوسته پنبه دانه بعنوان منبع الياثر عامل دوم
   )j = ١و٢ (يار علوفهيغ

ABij  :دوم مل اول و عاملن عاياثر متقابل ب  
Pk :  ١و٢و٣(اثر دوره=k (   

Cowl :  ١و٢و٣و....و١٢(اثر گاو =l(   
eijkl   :  اثر اشتباه آزمايشي  

 سطحو دي انجام گردPDIFFها به روشنيانگيسه ميمقا
٠٥/٠<Pدار بودن در نظر گرفته شديعنوان سطح معنه  ب.  

  

  ج و بحثينتا
  توزيع اندازه ذرات

باعث كاهش ذرات كاهش اندازه ذرات علوفه يونجه 
متري و افزايش  ميلي٨ و ١٩هاي باقي مانده برروي الك

متري و سيني  ميلي١٨/١ذرات باقي مانده بر روي الك 
دانه با جايگزيني پوسته پنبه).٤و٣جدول (زيرين شد

يونجه موجب كاهش بخش ذرات باقي مانده برروي علوفه
قي  سيني زيرين و افزايش ذرات بامتري و ميلي١٩الك 

كاهش اندازه ذرات . متري شد ميلي٨مانده برروي الك 
علوفه يونجه باعث كاهش معني دار در ميانگين هندسي 

جايگزيني ). P>٠٥/٠(ذرات و الياف مؤثر فيزيكي گرديد 
پوسته پنبه دانه به عنوان منبع الياف غير علوفه اي در اين 
پژوهش با علوفه يونجه اثري بر ميانگين هندسي ذرات 

 ولي موجب افزايش الياف موثر فيزيکي گرديد. اشتند
)٠١/٠<P ( که احتماالً به علت باال بودن غلظت ديواره

  .سلولي پوسته پنبه دانه بود
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 يره هاي جييايميب شي و ترکي مواد متشکله، انرژ‐۲ جدول
  )بر اساس ماده خشک (يشيآزما

 بدون پوسته يره هايج
  پنبه دانه

 با پوستة پنبهيهارهيج
 دانه     

  يشي آزمايره هاياجزاء ج
٤٠ 

 يمتريليم
١٠٠ 

 يمتريليم
٤٠ 

 يمتريليم
١٠٠ 

 يمتريليم
  ٩٨/١٦  ٩٨/١٦  ٥٦/٢٧  ٥٦/٢٧  ونجه خشکي

  ١٤/١٢  ١٤/١٢  ٤٨/١٢  ٤٨/١٢  لو شدهيذرت س
  ٦٣/٩  ٦٣/٩  صفر  صفر  پوستة پنبه دانه
  ٩٦/١٢  ٩٦/١٢  ٣٣/١٣  ٣٣/١٣  بلغور دانة ذرت
  ٣/١٤  ٣/١٤  ٧/١٤  ٧/١٤  بلغور دانة جو
  ١٤/٦  ١٤/٦  ٤١/٥  ٤١/٥  سبوس گندم
  ٤٨/٦  ٤٨/٦  ٤٤/٤  ٤٤/٤  ايکنجالة سو

  ٢٣/٩  ٢٣/٩  ٤٩/٩  ٤٩/٩  کنجالة تخم پنبه
  ٣/٨  ٣/٨  ٩٩/٨  ٩٩/٨  کنجالة منداب
  ٢١/١  ٢١/١  ٨٩/٠  ٨٩/٠  ميکربنات کلس

  ٢٤/٠  ٢٤/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  نمک
  ٩٧/٠  ٩٧/٠  ٩٩/٠  ٩٩/٠  مي کربنات سديب

  ٤٦/٠  ٤٦/٠  ٤٧/٠  ٤٧/٠  يعدن و مينيتاميمکمل و
  ٩٧/٠  ٩٧/٠  ٩٩/٠  ٩٩/٠  تيزئول
          ي و انرژييايميب شيترک
 يردهي خالص شيانرژ

  ) لوگرمي در کيمگاکالر(
٥٢/١  ٥٢/١  ٥٦/١  ٥٦/١  

  ٣/١٦  ٣/١٦  ٧/١٦  ٧/١٦  (%)ن خام يپروتئ
  ٠/٣  ٠/٣  ٧٥/٢  ٧٥/٢   (%) خاميچرب

NFC1(%)   ٨/٣٤  ٨/٣٤  ٦/٣٧  ٦/٣٧  
NDF2(%)   ٠/٣٩  ٠/٣٩  ٠/٣٤  ٠/٣٤  
ADF3(%)   ٤/٢٧  ٤/٢٧  ٣/٢٥  ٣/٢٥  

  ٨٠/٢١  ٨٠/٢١  ٥٠/١٧  ٥٠/١٧  ** (%)يکيزياف موثر فيال
  ٩/٦  ٩/٦  ٩/٨  ٩/٨  (%)خاکستر خام 

  ٩١/٠  ٩١/٠  ٩٣/٠  ٩٣/٠  (%)م يکلس
  ٦/٠  ٦/٠  ٥٦/٠  ٥٦/٠  (%)فسفر 
 ين المللي هزار واحد ب٦٠٠ ي داراي و معدنينيتاميلوگرم مکمل ويک کي
ن يتامي گرم ويلي م٢٠٠ ، Dن يتامي وين المللي هزار واحد ب٢٠٠ ، Aن يتاميو
E ، گرم فسفر ، ٨٠م ، ي گرم کلس١٩٥دان ، ي اکسي گرم آنتيلي م٢٥٠٠ 

 گرم آهن ، يلي م٣٠٠٠ گرم منگنز ، يلي م٢٢٠٠م ، يزي گرم منيلي م٢١٠٠٠
 ١٢٠ گرم کبالت ، يلي م١٠٠ ،ي گرم رويلي م٣٠٠ گرم مس ، يلي م٣٠٠
  .وم بود ي گرم سلنيلي م١/١د و ي گرم يليم

  CPMDairy يسيره نويمحاسبه شده توسط نرم افزار ج ريمقاد**
  

  

   توزيع اندازه ذرات و الياف مؤثر فيزيكي علوفه يونجه‐٣جدول 
  مانده ماده خشک بافي

  الک
 SEM  P  ميليمتري٤٠ ميليمتري١٠٠

  ‐  ‐ ٥/٥ ٣/١٦  ميليمتر١٩
  ‐  ‐ ٦/١٨ ٢/٢٢  ميليمتر٨‐١٩
  ‐  ‐ ٥٢ ٤٦  ميليمتر١٨/١‐٨
  ‐  ‐ ٩/٢٣ ٥/١٥  ميليمتر> ١٨/١

   ٣٤/١ ٢٤/٣٦ ٤٠ /٧(%)الياف مؤثر فيزيكي 
Xgm١١/٠ ٦٢/٣ ٠١/٦ متريلي ، م   
Sgm٠٩/٠ ٧٧/٢ ٠٩/٢ متريلي ، م ns 

Xgm :ذرات، ين هندسيانگي م Sgm : اريانحراف مع  
  . دارر معنييغ: ns ، ۰۵/۰معني دار در سطح : 

                                                                                         
1. Non Fibrous Carbohydrate 
2. Neutral Detergent Fiber 
3. Acid Detergent Fiber  

  مصرف ماده خشک 
اندازه ذرات علوفه يونجه بر مصرف ماده خشك اثر معني 

 با نتايج بدست آمده يافتهاين ). ۵جدول (داري نداشت
 Stockdale & Deavis و Schwab et al. (2002)توسط 
كاهش اندازه ذرات بر نتيجه  که اثرات مثبتي در (1994)

غايرت روي مصرف ماده خشك مشاهده كرده بودند، م
 ،Kononoff & Heinrichs (2003)ولي با نتايج . دارد

Teimouri Yansari et al. (2004) و Grant et al. (1990) 
مصرف . كه اثري مشاهده نكرده بودند، مطابقت دارد

 شکمبه و خروج ي ماده خشک توسط پر شدگيارياخت
رد و کاهش ي گير قرار مي از شکمبه تحت تاثيمواد هضم

 تواند باعث کاهش اثرات پر ي خوراک ماندازه ذرات
 ش سرعت عبور ذرات از شکمبه شودي و افزايکنندگ

)Allen, 2000.( Yang et al. (2002) با استفاده از يونجه 
ه گزارش کردند که كاهش اندازه ذرات يبعنوان علوفه پا

ان كردندكه وقتي ياثري بر مصرف ماده خشك نداشت و ب
ه مي شود، اندازه ذرات يتغذهاي با كيفيت مناسب علوفه

يك عامل محدود کننده مصرف خوراک و عبور ذرات از 
 در آن پژوهش يونجه خشک مورد .باشد شكمبه نمي

 درصد ۵/۴۲ درصد ديواره سلولي و ۳/۵۲استفاده حاوي 
و عدم تأثير كاهش حاصل از شوينده اسيدي بود  الياف

ز ياندازه ذرات بر مصرف ماده خشک در پژوهش حاضر ن
ونجه به عنوان يممکن است به دليل استفاده از علوفه 

زيرا داراي .علوفه پايه باشد كه كيفيت نسبتاً مناسبي داشت
  . درصد ديواره سلولي بود٦/٥٣

Shaver et al.  (1988) و Beauchemin et al. (1997) 
نيز دريافتند كه وقتي جيره هايي با الياف باال و علوفه با 

 مي شوند، كاهش اندازه ذرات باعث كيفيت پايين تغذيه
  .افزايش معني دار در مصرف ماده خشك مي شود

جايگزيني پوسته پنبه دانه به عنوان منبع الياف غير 
اي بر مصرف ماده خشك اثر معني داري نداشت و با علوفه

داري در اثر استفاده از منابع هايي كه تفاوت معنيپژوهش
ه خشك مشاهده كرده اي بر مصرف مادالياف غيرعلوفه

 & Kononoff & Heinrichs, 2003; Mooney)بودند

Allen, 1997) تفاوت داشت که دليل احتمالي آن متفاوت 
  بودن روزهاي شيردهي گاوهاي مورد استفاده در

  .هاي مذکور با پژوهش حاضر بوده استآزمايش
  بات آنير و ترکيش

توليد  داري بردانه و اندازه ذرات علوفه اثر معنيپوسته پنبه
   )يچرب% ۴  (شده  نشده و توليد شير تصحيح شير تصحيح



 ۲۵   ...و اندازه قطعات يونجهاثر پوسته پنبه دانه : عبدي بنمار و همکاران  

 

   توزيع اندازه ذرات و الياف مؤثر فيزيكي جيره هاي آزمايشي‐٤جدول 
  اثرات  رهيج

  الک
٤  ٣  ٢  ١  

SEM  
FS  APS  I 

  ) درصد(ماده خشك باقي مانده                                   
  ٣٤/٠    ٠٦/٠  ٠٥/١ ٥٠/٤ ٢٠/٥ ٥٠/٥ ٤٠/٧  متريلي م١٩> 
  ١٤/٠      ١٣/٢ ٤٥/٢٤٦٠/٢٩٤٠/٢٢٨٥/٢٤  ميلي متر٨‐١٩
  ٥٦/٠  ٠٧/٠  ٩/٠  ١١/٢ ٠٠/٤٥٦٠/٤٦٢٠/٤٧ ٤/٤٥  ميلي متر١٨/١‐٨
  ٦٧/٠      ٩٩/٠ ٧٥/٢٢٩٠/١٩٨٠/٢٥٤٥/٢٣  ميلي متر> ١٨/١

Xgm٦٧/٠    ١/٠  ٠٤/٠ ٨٤/٣ ٦٦/٣ ٣٨/٤ ١١/٤  متريلي ، م  
Sgm، ٦٣/٠  ٦/٠  ١٩/٠  ٠١/٠ ٨٣/٢ ٨٩/٢ ٨٣/٢ ٩٦/٢  متريلي م  

  )درصد( باقي مانده  يواره سلوليد                                 
  ‐  ‐  ‐  ‐ ٦٠/٥٣٩٠/٥٣٢٠/٥٣ ٧/٥٤  متريلي م١٩> 
  ‐  ‐  ‐  ‐ ٧٠/٣٨٢٠/٤٣ ٠٠/٣٩٥/٤٣  ميلي متر٨‐١٩
  ‐  ‐  ‐  ‐ ٠٠/٢٨٤٠/٣٦٥٠/٢٧١٠/٣٦  ميلي متر١٨/١‐٨

  ۹۸/۰      ٠٣/٢ ٢٩/٢٦٢١/٣٢٢٩/٢٤١٧/٣٠ )درصد  ( يکيزيالياف مؤثر  ف
  ونجه کوتاه با پوسته،ي: ٤ونجه کوتاه بدون پوسته، ي: ٣ونجه بلند با پوسته، ي: ٢ونجه بلند بدون پوسته، ي: ١

FS: ، منبع الياف APS : ونجه خشک، ياندازه ذراتI : اثرات متقابلFS × APS. 
  .۰۱/۰معني دار در سطح :  ،   ۰۵/۰ سطح معني دار در: 

  
  

 که يش حاضر با مطالعاتيج آزماينتا). ۵جدول( نداشتند
 ;Grant et al.,1990) نشان دادند اندازه ذرات علوفه يونجه

Shaver et al., 1988; Teimouri Yansari et al., 2004) و 
 ردهي شيره گاوهايج استفاده از پوسته پنبه دانه در

(Akinyode et al., 2000; Kononoff & Heinrichs, 
. داري بر توليد شير ندارد، مطابقت دارداثر معني (2003

ر اندازه ذرات يونجه ير تحت تاثي شيد چربيدرصد و تول
 Le Liboux & Peyraud (1999)  .خشک قرار نگرفت

شير در اثر كاهش  مشاهده كردند كه افت درصد چربي
 يواره سلوليددهد كه درصد اندازه ذرات وقتي رخ مي

 .Beauchemin et al.  درصد باشد۲۸جيره كمتر از 
 نيز گزارش كردند كه افت درصد چربي شير در اثر (1997)

كاهش اندازه ذرات، در صورتي مشاهده مي شود كه درصد 
- عدم معني. تر از حداقل احتياجات باشدره پايينياف جيال

 اندازه ذرات در دار شدن درصد چربي شير در اثر كاهش
هاي ز احتماالً به اين دليل است كه جيرهين پژوهش نيا

 بودند که يواره سلوليد درصد ۳۴آزمايشي داراي 
ن ي را تاميواره سلوليرده به دي شياز گاوهاياند ن توانسته

د ي بر درصد و توليدار ي اندازه ذرات علوفه اثر معن.ندينما
 Grant et al. (1990)ج ير نشان نداد که با نتاين شيپروتئ

 Teimouri Yansari et al. (2004) ي ول.مطابقت دارد
ونجه خشک يمشاهده کردند که کاهش اندازه ذرات 

ن ي البته ا.شودير مين شيش درصد پروتئيموجب افزا
) متريلي م۱۴/۱(ز ي ريليونجه خيش تنها در اثر يافزا

د يول بر درصد و تيپوسته پنبه دانه اثر. مشاهده شده بود
 Kononoff & Heinrichsج ير نداشت که با نتاين شيپروتئ

  . مطابقت داردAkinyode et al. (2000) و (2003)
  دنيت جويفعال

 بر زمان خوردن، يداريکاهش اندازه ذرات اثر معن
 .)۶جدول (دن نداشت يت جوينشخوار کردن و کل فعال

دن يت خوردن و جوي دار در فعالي موجب کاهش معنيول
). P>۰۵/۰( شد ي مصرفيواره سلوليلوگرم دي کيازابه 

Grant et al. (1990) و Teimouri Yansari et al. (2004) 
ونجه خشک موجب يگزارش کردند که کاهش اندازه ذرات 

 در ي ول.شود يدن ميت جويدار در کل فعاليکاهش معن
 يهارهيدن فقط در اثر جيت جويش آنها کاهش فعاليآزما
) متريلي م۱۴/۱ و ۱ب يبه ترت(ز ي ريليونجه خي يدارا

 يواره سلوليزمان نشخوار کردن با غلظت د. ديمشاهده گرد
 که نشخوار بر ي و وقت)Soita et al., 2000( داشتهارتباط 
د، کاهش اندازه يان گردي بي مصرفيواره سلولياساس د

واره ي ديذرات موجب کاهش زمان نشخوار کردن به ازا
دهد يج نشان مين نتاين، اي بنابرا).P>۰۵/۰(  شديسلول
 در بلند خشک ونجهي ذرات  موجود دريواره سلوليکه د
  .باشديم موثرتر نشخوار عمل کيتحر

اف ياستفاده از پوسته پنبه دانه به عنوان منبع ال
 بر زمان نشخوار کردن و کل يداري اثر معنيارعلوفهيغ

دن  در مورد زمان خوريول .دن نشان نداديت جويفعال
  ). P=٠٦/٠(د يدار شدن مشاهده گرديدر جهت معن يليتما



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۲۶

 

ت يبه عالوه، زمان خوردن، نشخوار کردن و کل فعال
 ي داري به طور معنيواره سلوليلوگرم دي کيدن به ازايجو

 تر بودني پوسته پنبه دانه پائي دارايهارهيدر ج
)۰۱/۰<P( .يگران مبني دگزارش ن پژوهش بايج اينتا 

   منابعينيگزيدن در اثر جايت جويل فعابرکاهش
  مطابقت يااف علوفهي با اليارعلوفهياف غيال

 & Clark & Armentano 1997; Kononoff)دارد

Heinrichs, 2003; Mooney & Allen, 1997).  
Kononoff & Heinrichs (2003)شنهاد کردند که ي پ

 ي عامل اصلي متريلي م۱۹ الک يمانده بر رويذرات باق
ز، يدر پژوهش حاضر ن.  باشديدن ميت جوي فعالموثر بر

 الک يمانده بر رويپوسته پنبه دانه موجب کاهش ذرات باق
دن يت جوين موجب کاهش فعالي و همچنيمتريلي م۱۹
د که با ي گردي مصرفيواره سلولي ماده خشک و ديبه ازا

  . مطابقت داردشنهادين پيا

  ي کليريگجهينت
 ذرات يونجه خشک از در اين آزمايش، کاهش اندازه 
مصرف داري بر متر اثر معني سانتي٤متر به  سانتي١٠
 يدنت جويفعالده خشک، توليد شير و ترکيبات آن و ما

ونجه ي اندازه ذرات علوفه  همچنين اثر متقابلي بين.نداشت
اف ي به عنوان منبع الاستفاده از پوسته پنبه دانهخشک و 

وهاي شيرده هلشتاين بر عملکرد توليدي گا ير علوفه ايغ
ر و يد شيش تولين آزماينکه در ايبا توجه به ا. مشاهده نشد

 با  دانه پوسته پنبهينيگزير جايبات آن تحت تأثيترک
 تواندي پوسته پنبه دانه ماحتماالًقرار نگرفت،  يونجه علوفه

  .گرددونجهياز يبخشنيگزيره، جاياف جين اليبه منظور تأم
  

  سپاسگزاري

 دانشگاه تهران، ين از کارکنان گروه علوم دامسندگاينو
 گروه علوم يقات دامپروريستگاه تحقيه و ايشگاه تغذيآزما
  .ندي نماي مي دانشگاه تهران تشکر و قدردانيدام

  
   اثر منبع الياف و اندازه ذرات علوفه بر توليد شير، تركيبات شير و ماده خشك مصرفي‐۵جدول 

   اثرات  رهيج
۱  ۲  ۳  ۴  SEM 

FS  APSI 
 ۳۲/۰ ۴۸/۰  ۲۱/۰  ۱۷/۱  ۲۲/۲۸  ۰/۲۸ ۴۶/۲۸  ۵۷/۲۶  )كيلوگرم در روز(توليد شير 

 ۴۶/۰ ۵۴/۰  ۳۵/۰  ۲۳/۱  ۵۲/۲۶ ۳۵/۲۶ ۶۴/۲۶  ۱۶/۲۵  ) كيلوگرم در روز ( درصد چربي ۴شير تصحيح شده بر اساس 
 ۹۷/۰ ۸۸/۰  ۷/۰  ۱۶/۰  ۱۷/۳  ۲/۳  ۱۶/۳  ۲۴/۳  (%)چربي 

 ۲۵/۰ ۱۵/۰  ۷۲/۰  ۱۲/۰  ۲۶/۳  ۱۳/۳  ۰۳/۳  ۱/۳  (%)پروتئين 
 ۶۷/۰ ۱۷/۰  ۱۲/۰  ۱۳/۱  ۸۹/۲۵ ۱۱/۲۵۹۴/۲۴   ۴۸/۲۳  )كيلوگرم در روز(ماده خشك مصرفي 

  ونجه کوتاه با پوسته،ي: ٤ونجه کوتاه بدون پوسته، ي: ٣ونجه بلند با پوسته، ي: ٢ونجه بلند بدون پوسته، ي: ۱
 FS: ، منبع الياف APS : ونجه خشک، ياندازه ذراتI :ات متقابل اثرFS × APS.  

FCM : ي درصد چرب۴ح شده بر اساس ير تصحيش  
  

   اثر منبع الياف و اندازه ذرات علوفه بر فعاليت جويدن‐ ۶جدول 
   اثرات  رهيج

۱  ۲  ۳  ۴  SEM  
FS APS I 

                  خوردن
/۰۶  ۳۶/۲۶۳  دقيقه در روز

۲۳۵  
۵/۲۴۲  ۶/۲۳۹  ۴۲/۱۱  ۰۶۳/۰  ۳۲/۰  ۱۲/۰  

  ۰۷/۰      ۵۲/۰  ۹/۸  ۳/۹  ۰/۹  ۷۷/۱۰  ده خشك مصرفيدقيقه بازاي كيلوگرم ما
        ۴۴/۱  ۱۱/۲۳  ۳۸/۲۷  ۰۸/۲۳  ۶۸/۳۱   مصرفيNDFدقيقه بازاي كيلوگرم 

                 نشخوار كردن  
  ۸۳/۰  ۳۹/۰  ۲۶/۰  ۵۵/۱۴ ۹/۴۵۸  ۳/۴۶۸  ۶/۴۶۵  ۴/۴۷۹  دقيقه در روز

  ۵۹/۰  ۰۹/۰  ۰۵۷/۰  ۹۷/۰ ۹۲/۱۷  ۹/۱۸  ۷۳/۱۸  ۴۵/۲۰   مصرفيدقيقه بازاي كيلوگرم ماده خشك
  ۵۳/۰  ۰۸/۰    ۶۳/۲  ۹۳/۴۵  ۷/۵۵  ۰۳/۴۸  ۱۴/۶۰   مصرفيNDFدقيقه بازاي كيلوگرم 

                 كل فعاليت جويدن 
  ۲۱/۰  ۹۳/۰  ۴۷/۰  ۴۴/۲۲  ۹/۷۰۸  ۰/۷۰۰  ۰/۶۹۰  ۷/۷۲۱ دقيقه در روز

  ۲۴/۰      ۲۸/۱ ۹۲/۲۶  ۲۵/۲۸  ۷۴/۲۷  ۲/۳۱  دقيقه بازاي كيلوگرم ماده خشك مصرفي
  ۱۹/۰     ۵۱/۳  ۰۴/۶۹  ۰۷/۸۳  ۱۲/۷۱  ۸۳/۹۱   مصرفيNDFبازاي كيلوگرم دقيقه 

  ونجه کوتاه با پوسته،ي: ٤ونجه کوتاه بدون پوسته، ي: ٣ونجه بلند با پوسته، ي: ٢ونجه بلند بدون پوسته، ي: ۱
 FS: ، منبع الياف APS : ونجه خشک، ياندازه ذراتI : اثرات متقابلFS × APS. 

   ۰۱/۰معني دار در سطح :  ،   ۰۵/۰ معني دار در سطح: 



 ۲۷   ...و اندازه قطعات يونجهاثر پوسته پنبه دانه : عبدي بنمار و همکاران  

 

  REFERENCES  
1. Akinyode, A. M., Hall, M. B., Staples, C. R., Head, H. H. & Kunkle, W. E. (2000). Effects of cottonseed 

hulls in the diets of dairy cows. Journal of Dairy Science, 83 (Suppl. 1), 296. (Abstract) 
2. Allen, M. S.(2000). Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. Journal 

of Dairy Science. 83,1598–1624.  
3. AOAC.(1990). Official Methods of Analysis, Arlington, V.A., U.S.A. 
4. ASAE. (2001). Method of determining and expressing particle size of chopped forage materials by sieving. 

S424, Standards American Society of  Agricultural Engineering, Page 562. 
5. Beauchemin, K. A., Rode, L. M. & Eliason, M. J. (1997). Chewing activities and milk production of dairy 

cows fed alfalfa as hay, silage, or dries cubes of hay or silage. Journal of Dairy Science, 80, 324-333. 
6. Clark, P. W. & Armentano, L. E. (1997). Influence of particle size on the effectiveness of beet pulp fiber. 

Journal of Dairy Science, 80, 898 - 904. 
7. Firkins, J. L. (1997) Effects of feeding nonforage fiber sources on site of fiber digestion. Journal of  Dairy 

Science, 80,1426–1437. 
8. Grant, R. J. (1997). Interaction among forage and nonforage fiber sources. Journal of Dairy Science, 80, 

1438-1446.  
9. Grant, R. J., Colenbrander, V. F. & Mertens, D. R. (1990). Milk fat depression in dairy cows: role of 

particle size of alfalfa hay. Journal of Dairy Science, 73, 1823-1833. 
10. Hsu, J. T., Faulkner, D. B., Garleb, K. A., Barclay, R. A., Fahey, G. C. & Berger, L. L. (1987). Evaluation 

of corn fiber, cottonseed hulls, oat hulls and soybean hulls as roughage sources for ruminants. Journal of 
Animal Science, 65, 244–255. 

11. Kaps, M. & Lamberson, W. R. (2004). Biostatistics for animal science, United Kingdom: CABI Publishing 
Company.  

12. Kononoff, P. J.  & Heinrichs, A. J. (2003).  The effect of corn silage particle size and cottonseed hulls on 
cows in early lactation. Journal of. Dairy Science, 86, 2438–2451. 

13. Kononoff, P. J., Heinrichs, A. J. & Buckmaster, D. A. (2003). Modification of the pennstate forage and 
TMR separator and the effects of moisture content on its measurements. Journal of Dairy Science, 86, 
1858-1863. 

14. Le Liboux, S. & Peyraud, J. L. (1999). Effect of forage particle size and feeding frequency on fermentation 
patterns and sites and extent of digestion in dairy cows fed mixed diets. Animal Feed Science and  
Technology, 76, 297–319. 

15. Mertens, D. R. (1997). Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cattle. Journal of  
Dairy Science, 80, 1463–1482. 

16. Mooney, C. S. & Allen, M. S. (1997). Physical effectiveness of the neutral detergent fiber of whole linted 
cottonseed relative to that of alfalfa silage at two lengths of cut. Journal of Dairy Science, 80, 2052–2061. 

17. NRC. (2001) Nutrient requirements of dairy cattle. (7th ed.)  National Academy of Science, Washington, 
DC, U.S.A. 

18. Palmquist, D. L. & Conrad, H. R. (1978). High fat rations for dairy cows: effects on feed intake, milk and 
fat production and plasma metabolites. Journal of Dairy Science, 61, 890–901. 

19. Poppi, D. P., Hendrickson, R. E. & Minson, D. J. (1985). The relative resistance to escape of leaf and stem 
particles from the rumen of cattle. Journal of  Agricultural Science, 105,9–14. 

20. SAS. (1998) User’s guide: statistics. Version 8.2. SAS Institute,  Cary, NC, U.S.A. 
21. Schwab, E. C., Shaver, R. D., Shinners, K. J., Lauer, J. G. & Coors, J. G. (2002). Processing and chop 

length effects in brown-midrib corn silage on intake, digestion, and milk production by dairy cows. Journal 
of  Dairy Science, 85, 613 - 623. 

22. Shaver, R. D., Nytes, A. J., Satter, L. D. & Jorgenson, N. A. (1988). Influence of feed intake, forage 
physical form and forage fiber content on particle size of masticated forage, ruminal digesta and feces of 
dairy cows. Journal of Dairy Science, 71, 1566–1577. 

23. Soita, H. W., Christensen, D. A. & McKinnon, J. J. (2000). Influence of particle size on the effectiveness 
of the fiber in barley silage. Journal of Dairy Science, 83, 2295 - 2300. 

24. Stockdale, C. R. & Beavis, G. W. (1994). Nutritional evaluation of whole plant maize ensiled at three chop 
lengths and fed to lactating dairy cattle. Australian  Journal of Experimental Science, 34, 709-716. 

25. Teimouri Yansari, A., Valizadeh, R., Naserian, A., Christensen, D. A., Yu P. & Eftekhari Shahroodi F. 
(2004). Effects of alfalfa particle size and specific gravity on chewing activity, digestibility, and 
performance of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 87, 3912–3924. 

26. Torren, J., Johnson, D. E. & Kujawa, M. A. (1994). Co-product fiber digestibility: kinetic and in vivo 
assessment. Journal of Animal Science, 72,790-800. 

27. Van Horn, H. H., Harris, B., Taylor, M. J., Bachman, K. C. & Wilcox, C. J. (1984). By-product feeds for 
lactating dairy cows: effects of cottonseed hulls, sunflower hulls, corrugated paper, peanut hulls, sugarcane 



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۲۸

 

bagasse and whole cottonseed with additives of fat, sodium bicarbonate and aspergillus oryzae product on 
milk production. Journal of Dairy Science, 67,2922–2938. 

28. Van Soest, P. J., Robertson, J. B. & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber 
and non starch polysaccharide in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597.  

29. Varga, G. A., Dann, H. M. & Ishler, V. A. (1998). The use of fiber concentration for ration formulation. 
Journal of Dairy Science, 81, 3063-3074. 

30. Weidner, S. J. & Grant, R. J. (1994) Altered ruminal mat consistency by high percentages of soybean hulls 
fed to lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 77, 522-532. 

31. Yang, W. Z., Beauchemin, K. A. & Rode, L. M. (2002) Effects of particle size of alfalfa based dairy cow 
diets on site and extent of digestion. Journal of Dairy Science, 85, 1958–1968. 

 
 

 


