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 2 ،1و  .3استادیار ،کارشناس ارشد و استاد ،دانشگاه زنجان
 .4دانشجوی سابق دکتری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج و محقق ارشد
(دکتری تغذیه نشخوارکنندگان) ،شرکت زانیار آریایی ،تهران
(تاریخ دریافت - 1313/12/11 :تاریخ تصویب)1314/7/4 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر دفعات تحویل جیرۀ کامالً مخلوطشده روی قابلیت هضم در کل
دستگاه گوارش ،تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روشهای متاآنالیز و متارگرسیون
بود .در این مطالعه از  14آزمایش شامل  22مقایسۀ آماری بین گروههای آزمایشی (دفعات خوراکدهی
بیشتر) و شاهد (دفعات خوراکدهی کمتر) که شرایط الزم برای متاآنالیز را داشتند ،استفاده شد .دادهها
با استفاده از روش اندازۀ اثر در نرمافزار  STATA/SEآنالیز شدند .افزایش دفعات خوراکدهی در
روز ،مادۀ خشک مصرفی را کاهش داد (تفاوت میانگین وزندادهشده =  ‒0/134کیلوگرم در روز) ،اما
اثری روی تولید شیر نداشت .سطح علوفۀ جیره و روزهای شیردهی ،منابع ناهمگنی تفاوت میانگین
استانداردشدۀ مادۀ خشک مصرفی بودند .در این متاآنالیز دفعات خوراکدهی بیشتر اثری بر غلظت
چربی شیر و غلظت و تولید پروتئین شیر نداشت .افزایش دفعات خوراکدادن ،قابلیت هضم الیاف را
بهبود داد (تفاوت میانگین وزندادهشده =  2/663درصد) .نتایج متارگرسیون تکمتغیره نشان داد که
افزایش دفعات خوراکدهی در جیرههای با سطح غالت باال باع
شیرده شد ،اما در جیرههای با سطح علوفۀ باال باع

بهبود قابلیت هضم الیاف گاوهای

کاهش هضم الیاف شد .بهطورکلی ،تحویل جیرۀ

کامالً مخلوطشده با سطوح مساوی از کنسانتره و علوفه ،سه بار در روز در مقابل یک بار ،مادۀ خشک
مصرفی را کاهش داد ولی روی تولید شیر اثری نداشت.
واژههای کلیدی :دفعات خوراکدهی ،گاو شیرده ،متاآنالیز.
مقدمه
جهت کاهش هزینۀ خوراکدهی در گاوداری شیری،
جیرة کامالً مخلوطشده یک بار در روز آماده شده و
بهطور معمول یک یا دو بار در روز به گاوها داده میشود؛
اگرچه در گاوداریهای مدرن خوراکدهندههای رباتیک
موجود است و میتوان با حداقل نیروی کارگری دفعات
خوراکدادن را افزایش داد ( Mäntysaari et al.,
 .)2006افزایش دفعات خوراکدهی بهخصوص در مورد
گاوهای پرتولید که مصرف خوراک زیادی دارند ،مهم
* تلفن03494464194 :

است ،زیرا با یکبار خوراکدهی ممکن است فضای
آخور عامل محدودکننده باشد .عالوه بر اهمیت دفعات
خوراکدادن در هزینههای تغذیهای و مدیریتی ،این
مسئله میتواند روی عملکرد و سالمتی گاوهای شیرده
نیز مؤثر باشد .از آنجا که تحویل خوراک تازه به
حیوان ،محرک قوی برای شروع فعالیت خوراک
خوردن است ،افزایش دفعات خوراکدهی میتواند
روی رفتار خوراکخوردن ،سالمتی و تولید شیر نیز
مؤثر باشد ( .)DeVries & vonKeyserlingk, 2005با
E-mail: alamoutih@znu.ac.ir
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افزایش دفعات خوراکدهی گاوها خوراک را در طول
روز بهطور یکنواخت مصرف میکنند و درنتیجه نوسان
 pHشکمبه کمتر میشود ( French & Kennelly,
 )1990و ممکن است با بهبود چربی شیر ( Rottman
 ،)et al., 2014قابلیت هضم الیاف ( Dhiman et al.,
 )2002و بازده تولید شیر ()Mäntysaari et al., 2006
نیز همراه شود .در مقابل یک بار خوراکدهی در روز
فعالیت خوراک خوردن را بهشدت بالفاصله پس از
تحویل خوراک تحریک کرده ()DeVries et al., 2005
و گاوها را مستعد به اسیدوز تحت حاد شکمبهای به
دلیل تغییرات شدید روزانۀ  pHشکمبه میکند
( .)Shabi et al., 1999با وجود این برخی گزارشها
بیان میکنند که دفعات بیشتر خوراکدهی تأثیرات
منفی روی رفتار خوابیدن و استراحت کردن،
خوراکخوردن و نشخوارکردن دارد ( & Phillips
 ،)Rind, 2001; Mäntysaari et al., 2006بهطوریکه
تمام این فعالیتها برای تولید شیر ،سالمتی و آسایش
گاو حیاتی است ( .)Haley et al., 2000در 34
آزمایشی که  )4396( Gibsonدر مطالعهای مروری
برای بررسی افزایش دفعات خوراکدهی در گاوهای
شیرده استفاده کرده بود ،تولید شیر در  6آزمایش
افزایش یافت ،در  96آزمایش تغییر نکرد و در 1
آزمایش کاهش دیده شد؛ البته در بیشتر آزمایشهایی
که در مطالعۀ  )1984( Gibsonاستفاده شدند،
کنسانتره و علوفه جداگانه تغذیه شده بود ،از این رو
این نتایج نمیتواند بهطور مستقیم برای گاوهای
پرتولید که امروزه که با جیرة کامالً مخلوطشده تغذیه
میشوند ،کاربرد داشته باشد .اثر دفعات خوراکدهی
جیرههای کامالً مخلوطشده روی عملکرد گاوهای
شیرده متفاوت است و به عوامل حیوانی مانند تعداد
زایش ( ،)Hart et al., 2014مدیریتی مانند نوع جایگاه
( )Phillips & Rind, 2001و تغذیهای ( Klusmeyer et
 )al., 1990; Dhiman et al., 2002بستگی دارد.
بهطور معمول مطالعات متاآنالیز 4در علوم
کشاورزی و دامپزشکی استفاده میشوند که در جهت
رفع تناقضهای نتایج موجود در منابع علمی است .با

1. Meta-analysis

استفاده از متاآنالیز که یک مطالعۀ مروری آماری و
کمّی است ،با ترکیب دادهها از چند آزمایش مختلف و
در نتیجه افزایش حجم نمونه میتوان توان آماری
باالتری را در جهت کمّیکردن اثر کلی تیمار (در این
مطالعه یعنی دفعات خوراکدهی) ایجاد کرد ( Lean et
 .)al., 2009یکی از اهداف مطالعۀ حاضر بررسی اثر
دفعات خوراکدهی جیرة کامالً مخلوطشده روی
قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش ،مادة خشک
مصرفی و تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده با
استفاده از متاآنالیز و روش آنالیز اندازة اثر 9بود.
متارگرسیون 3روشی است برای ارزیابی اینکه چگونه
پاسخ متغیرها( 6در این مطالعه یعنی قابلیت هضم در
کل دستگاه گوارش ،مادة خشک مصرفی و تولید و
ترکیب شیر) به تیمار با عوامل 4دیگر (عوامل مختلف
تغذیهای ،محیطی و غیره) پیچیده و درگیر شده است
و به سؤاالتی پاسخ داد که نمیتوان با آزمایشهای
انفرادی به آنها رسید ( .)Lean et al., 2009یکی
دیگر از اهداف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر در
ناهمگنی 4پاسخ متغیرها به تیمار افزایش دفعات
خوراکدهی با استفاده از روش متارگرسیون بود.
مواد و روشها
مرور منابع

مروری جامع بر مجلههای معتبر (ارزیابیشده توسط
داوران متخصص) انگلیسیزبان در زمینۀ علوم دامی
( Journal of Dairy Science, Journal of Animal
Science, Canadian Journal of Animal Science,
Animal Feed Science and Technology, Livestock
Science, Agricultural System, Animal, Animal
Science, Journal of Dairy Research, Journal of
Agricultural Science, Animal Physiology and
Animal Nutrition, and Acta Agriculturae
 )Scandinavica-Section Aبرای یافتن مقالههای

پژوهشی صورت پذیرفت که در آنها اثر دفعات
خوراکدهی بر عملکرد گاوهای شیرده بررسی شده
بود .همچنین از منابع مقاالت جمعآوریشده برای
2. Effect size analysis
3. Meta-regression
4. Outcomes
5. Covariate
6. Heterogeneity
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یافتن سایر مطالعات استفاده شد .در نهایت مخزن
داده که واجد شرایط الزم برای این متاآنالیز بود،
شامل  43مقالۀ پژوهشی 46 ،آزمایش و  94مقایسۀ
آماری بین گروههای آزمایشی (دفعات خوراکدهی
بیشتر) و شاهد (دفعات خوراکدهی کمتر) بود .هر
مشاهده در مخزن داده برابر با حداقل میانگین
مربعات 4یک تیمار آزمایشی بود.

مغذی در کل دستگاه گوارش ،تولید شیر ،غلظت یا
تولید چربی شیر و غلظت یا تولید پروتئین شیر) و
همچنین مقدار واریانس (خطای استاندارد) آن متغیر
گزارش شده باشد .معیار حذف مقالهها یا تیمارهای
آزمایشی داخل مقالهها در این مطالعه متاآنالیز به
همراه نمونهای برای هر معیار در جدول ضمیمۀ 4
آورده شده است.

معیار انتخاب مقاالت و تیمارهای آزمایشی داخل مقاالت

استخراج و تلفیق دادهها

آزمایشهایی که اثر دفعات خوراکدهی جیرة کامالً
مخلوطشده را روی عملکرد گاوهای شیرده بررسی
کرده بودند ،برای این متاآنالیز انتخاب شدند.
آزمایشهای انتخابشده باید حداقل دو سطح مختلف
خوراکدهی را در روز ( 4در مقابل  9یا چند بار در
روز 9 ،در مقابل  3یا چند بار در روز و غیره) بررسی
کرده بوده باشند .دفعات خوراکدهی کمتر بهعنوان
گروه شاهد و دفعات خوراکدهی بیشتر بهعنوان گروه
آزمایشی درنظر گرفته شد .در این متاآنالیز تعداد
دفعات خوراکدهی در روز ( ×3 ،×9 ،×4و غیره)
ارزیابی شد؛ بنابراین مطالعاتی که گاوها را بهصورت
پیوسته یا یک روز در میان تغذیه کرده بودند ،از
متاآنالیز حذف شدند .همچنین از مقاالتی استفاده شد
که گاوها را با جیرة کامالً مخلوطشده تغذیه کرده
بودند و آن دسته از آزمایشهایی که علوفه و کنسانتره
را جداگانه تغذیه کرده بودند ،از متاآنالیز حذف شدند.
مقاالتی که از حیوانات دیگر به غیر از گاوهای شیرده
(مثل گاوهای در حال رشد ،گوسفند و غیره) استفاده
کرده بودند یا در ترکیب جیرة غذایی بین گروه
آزمایشی و شاهد تغییر ایجاد کرده بودند ،از این
مطالعه حذف شدند .در این مطالعه از مقاالتی استفاده
شد که تمام مواد خوراکی جیرههای آزمایشی را
گزارش کرده بودند و همچنین گاوها را به صورت
انفرادی (نه بهصورت خوراکدهی گروهی) و داخل
جایگاه (نه در مرتع بهصورت آزاد) تغذیه کرده بودند.
همچنین در مقالهها الزم بود حداقل یکی از متغیرهای
مورد نظر (مادة خشک مصرفی ،قابلیت هضم مواد

الگویی برای استخراج دادهها از مقاالت به ازای هر
متغیر در صفحات اکسل تشکیل شد که شامل نام
نویسنده و سال انتشار مقاله و حداقل میانگین مربعات،
مقدار واریانس و تعداد گاوها برای گروه آزمایشی و
شاهد بود .همچنین برای اجرای آنالیز متارگرسیون و
بررسی منابع ناهمگنی پاسخ متغیر به تیمار ،هرکدام از
دادههای زیر که در مطالعات گزارش شده بودند،
استخراج و با دادههای اصلی تلفیق شدند که شامل
نژاد حیوان ،روزهای شیردهی در شروع آزمایش ،تعداد
زایش (یکبار زایش کرده ،چندبار زایش کرده یا
مخلوط آنها) ،طرح آزمایشی (پیوسته یا مربع التین)،
نوع جایگاه حیوان (بسته 9یا آزاد )3طول دورة آزمایشی
(به روز) ،تعداد دفعات شیردوشی ،نوع و مقدار مواد
خوراکی جیرهها ،استفاده از مکمل بافری (بله یا خیر) و
مکمل چربی در جیره (بله یا خیر) بود .بنابراین برخی
عوامل کواریت بهصورت عامل گسسته 6و برخی بهصورت
پیوسته 4درنظر گرفته شد .قبل از شروع آنالیز آماری
دادهها ،کل مقدار غالت و علوفه (بر اساس گرم در
کیلوگرم مادة خشک) در هر جیرة آزمایشی محاسبه شد.

1. Least squares means

آنالیز آماری

متاآنالیز اثر دفعات خوراکدهی روی مادة خشک
مصرفی ،قابلیت هضم مواد مغذی و تولید و ترکیب
شیر با استفاده از نرمافزار ( Stata (Stata/SE version
 11.1, StataCorp., LP, College Station, TXانجام
گرفت .دادهها برای هر متغیر با استفاده از مدلهای
2. Individual tie-stall
)3. Loose housing (free-stalls
4. Class
5. Continuous
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اثرات تصادفی برای تخمین اندازة اثر 34 ،درصد دامنۀ
اطمینان 4و سطح معناداری آماری 9اندازة اثر ،آنالیز
آماری شدند .تمام متغیرها در این مطالعه بهصورت
دادههای پیوسته بودند .اندازة اثر برای دادههای
3
پیوسته ،تفاوت میانگین استانداردشده است ( Lean et
 .)al., 2009استفاده از مدل اثرات تصادفی برای
متاآنالیز صحیحتر است ،زیرا این مدل اثرات مدیریت،
واریانس بین حیوانات و سایر تفاوتهای موجود در
اجرای هر مطالعه را که با اثرات تیمار آزمایشی تداخل
میکنند ،درنظر میگیرد ( St-Pierre, 2001; Rabiee
 .)et al., 2012تفاوت میانگین وزن دادهشدة 6هر
متغیر برای گزارش میانگین خام مقدار هر پاسخ
محاسبه شد« .نمودار جنگلی »4با استفاده از دستور
« »metanرسم شد تا بتوان تفاوت میانگین
استانداردشدة مربوط به هر مقایسه را مشاهده کرد .در
نمودار جنگلی نقطۀ زردرنگ داخل هر مربع
نشاندهندة میانگین اندازة اثر هر مقایسه است و خط
افقی روی هر مربع نشاندهندة دامنۀ اطمینان 34
درصد اندازة اثر است ( Lean et al., 2009; Rabiee et
 .)al., 2012آزمون خطای انتشار 4برای بررسی اهمیت
حضورنداشتن مطالعات کوچک (مطالعاتی که دارای اثر
معنادار دفعات خوراکدهی روی عملکرد گاو شیرده
نبودهاند و در مجالت علمی انتشار نیافتهاند و در
نتیجه در این متاآنالیز وارد نشدهاند) در این متاآنالیز
روی نتایج مطالعه اجرا شد .این آزمون با استفاده از
دستور « »meta biasو نمودار قیفی 1ارزیابی شد
( .)Lean et al., 2009; Rabiee et al., 2012با توجه
به اینکه عوامل حیوانی ،خوراکی و مدیریتی متفاوتی
میتوانند روی متغیرها اثرگذار باشند ،بررسی تداخل
این عوامل با اثر تیمار آزمایشی مهم است؛ بنابراین
آنالیز متارگرسیون با استفاده از دستور «»metareg
برای ارزیابی منبع ناهمگنی پاسخ هر متغیر به تیمار
آزمایشی انجام گرفت .در این روش «اندازة اثر» مربوط
)1. Confidence interval (CI
2. P-value
)3. Standardized mean differences (SMD
)4. Weighted mean differences (WMD
5. Forest plot
6. Publication bias test
7. Funnel plot

به هر مقایسه بهعنوان متغیر وابسته 9در نظر گرفته
شد .متارگرسیون ابتدا بهصورت تکمتغیره روی تمام
عوامل و با درنظر گرفتن سطح معناداری کمتر از
 0/30انجام گرفت .سپس تمام متغیرهایی که در
متارگرسیون تکمتغیره معنادار شدند ،برای ارزیابی
متارگرسیون چندمتغیره استفاده شدند .در این روش
از حذف مرحلهای عقبگرد 3تا زمانیکه تمام متغیرهای
باقیمانده در سطح  0/04معنادار شوند ،استفاده شد
(.)Lean et al., 2009; Rabiee et al., 2012
نتایج
مخزن دادهها

دادههای عوامل حیوانی و خوراکی و نوع تیمارهای
آزمایشی مربوط به هر مطالعۀ استفادهشده در این
متاآنالیز در جدول  4خالصه شدهاند .در برخی مقاالت
چندین آزمایش گزارش شده بود و برخی آزمایشها
چندمقایسهای بودند (یک گروه شاهد در مقایسه با دو
یا چند گروه آزمایشی) .در بیشتر مطالعات یک بار
خوراکدهی در روز با بیش از یک بار مقایسه شده بود
و در چند مطالعه ،دو بار در روز با بیش از دو بار
مقایسه شده بود .بنابراین در این متاآنالیز بهطور
میانگین ( ×4/0گروه شاهد) با ( ×3/3گروه آزمایشی)
مقایسه شد .در بیشتر مطالعاتی که یک بار
خوراکدهی ارزیابی شده بود ،گاوها در صبح (قبل از
 )49:00خوراک داده شده بودند؛ اگرچه در مطالعۀ
 )2014( Niu et al.یک بار خوراکدهی در دو زمان
مختلف (صبح یا عصر) ارزیابی شده بود ،بهطوریکه
نشان داده شد که زمان تحویل خوراک روی عملکرد
گاوهای شیرده میتواند مؤثر باشد ( Nikkhah et al.,
 .)2008; Niu et al., 2014در آن دسته از تیمارهای
آزمایشی که خوراکدهی بیش از یک بار بود،
وعدههای خوراک به مقدار مساوی به گاو داده شده
بود .در تمام آزمایشها از گاوهای هلشتاین استفاده
شده بود ،بهجز مطالعۀ  )2006( Mäntysaari et al.که
از ایرشایر فنالندی استفاده کرده بودند .همچنین در
بیشتر آزمایشها گاوهای چندبار زایش و در برخی
8. Dependent variable
9. Backward elimination

میرزایی الموتی و همکاران :اثر دفعات خوراکدهی روی قابلیت هضم ،تولید و ترکیب شیر ...

یکبار زایش یا مخلوطی از گاوهای یک و چندبار زایش
استفاده شده بود .مرحلۀ شیردهی گاوها در شروع
آزمایش بهطور میانگین ( ±انحراف معیار) 444±66/9
روز بود .در بیشتر آزمایشها گاوها در جایگاههای بسته
نگهداری شده بودند و در مطالعات Mäntysaari et al.
( )2006و  )2014( Hart et al.گاوها آزاد در فری-استال
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نگهداری شده بودند .نوع و مقدار علوفه و غالت بین
جیرههای آزمایشی و شاهد (داخل مقایسهها) تغییر
نکرده بود که این موضوع یکی از معیارهای انتخاب
مقاالت بود .میانگین ( ±انحراف معیار) سطح علوفه و
غالت در جیرههای آزمایشی بهترتیب  433±93/3و
 916±406/9گرم در کیلوگرم مادة خشک بود.

جدول  .4حیوانات ،طرح آزمایشی ،مدیریت و مواد خوراکی عمدة جیرههای شاهد و آزمایشی مطالعات استفادهشده در متاآنالیز
4

تیمار
طول دوره آزمایشی
(روز)

مطالعه

گاوها

طرح آزمایشی

روزهای شیردهی

تعداد زایش

نوع جایگاه

تعداد دفعات
دوشش

گروه شاهد

گروه آزمایشی

6

مربعالتین 99

434

_

Le Liboux
& Peyraud
)(1994

6

Shabi et al.
)(1999

6

مربعالتین

46

403

چندبار

بسته

9

6

Dhiman et
)al. (2002

90

مربعالتین

94

400

چندبار

بسته

9

90

Thivierger
)et al. (2002

9

9

مربعالتین

46

444

چندبار

بسته

9

زیر تیمار

بسته

9

90

مربعالتین 99

409

_

9

بسته

9

& Robinson
Sniffen
)(1985
Klusmeyer
)et al. (1990

3

مربعالتین 90

30

علوفه

چندبار

بسته

9

& Nocek
Braund
(1985)-E2

44

پیوسته 99

 433یکبار

3

بسته

_

غالت

6

،0300 ،0400 = ×9 = ×4
،4900 ،4400 ،4900 0400
9600 ،9400و 0300
،4000 ،0400 = ×6 = ×4
 4400و 9400
4000

6

6

= ×4
0400

،4900 ،0400 = ×6
 4900و 9600

& Nocek
Braund
(1985)-E1

6

مربعالتین 46

،4900 ،0400 = ×6 = ×4
 4900و 9600
4900
،4400 ،0400 = ×6 = ×9
 4100و 9300
 4400و
9300
 ،4000 ،0144 = ×4 = ×9یونجۀ خرد
 0144و  4400 ،4300و 4300
4100
یونجۀ
،4000 ،0144 = ×4 = ×9
 0144و  4400 ،4300و  4300آسیاب
(پلت)
4100
 ،4900 ،0400 = ×6 = ×9مخلوط
ذرت
 4900و 9600
 0400و
اکسترود و
0400
آسیاب
ذرت
،4900 ،0400 = ×6 = ×9
آسیاب
 4900و 9600
 0400و
0400
 ،4900 ،0100 = ×6 = ×4ذرت کامالً
آسیاب
 4400و 9400
0100
ذرت
،4900 ،0100 = ×6 = ×4
بخاردیدة
 4400و 9400
0100
پولکی
بدون
،0364 ،0444 = ×1 = ×9
 0400و  ،9044 ،4444 ،4364مکمل
پروتئین-
 9360و 0300
4300
انرژی
 ،0364 ،0444 = ×1 = ×9با مکمل
 0400و  ،9044 ،4444 ،4364پروتئین-
انرژی
 9360و 0300
4300

مکمل چربی،
4
بافری

40

یکبار

بسته

9

= ×4
0400

 0400 = ×9و 4900

_
سیالژ ذرت +سیالز
محصوالت زراعی
( 4به 600 ،)4
_
سیالژ ذرت +سیالز
محصوالت زراعی
( 4به 600 ،)4
_
سیالژ ذرت +سیالز
محصوالت زراعی
( 4به 600 ،)4
_
سیالژ ذرت +سیالز
محصوالت زراعی
( 4به 600 ،)4
_
مخلوط گراس و لگوم
خشک440 ،
جیرة پلت یونجۀ خشک440 ،

ذرت،
394

نه ،نه

ذرت،
394

نه ،نه

ذرت،
394

نه ،نه

ذرت،
394

نه ،نه

ذرت،
940
ذرت،
900

نه ،نه

سیالژ ذرت +مخلوط گندم،
یونجه و گراس خشک 946
( 6به 430 ،)3
سیالژ ذرت +مخلوط گندم،
یونجه و گراس خشک 946
( 6به 430 ،)3
سیالژ ذرت +علف ذرت،
مرغی خشک ( 3به 600
699 ،)4

نه ،نه

نه ،بله

نه ،بله

نه ،بله

سیالژ ذرت +علف
مرغی خشک ( 3به
699 ،)4
یونجۀ خشک +سیالژ
ذرت ( 6به 640 ،)4
یونجه خشک +سیالژ
ذرت ( 6به 640 ،)4

ذرت،
600

نه ،بله

ذرت،
340
ذرت،
340

بله ،بله

سیالژ ذرت +سیالژ
گراس ( 4به 440 ،)4

جو،
341

نه ،نه

سیالژ ذرت +سیالژ
گراس ( 4به 440 ،)4

جو،
341

نه ،نه

بله ،بله

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

304
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4

تیمار
مطالعه

گاوها

طرح آزمایشی

طول دورة آزمایشی
(روز)

روزهای شیردهی

تعداد زایش

نوع جایگاه

4

13

چندبار

آزاد

3

= ×4
4600

 9900 ،4600 = ×3و
0400

گاوهای
چندبار
زایش

سیالژ ذرت +سیالژ
گراس
( 4به 496 ،)4

403

چندبار

بسته

9

= ×4
0930

 0930 = ×9و 9030

= ×4
9030

 0930 = ×9و 9030

= ×4
0900
=×4
0900

،4900 ،0400 = ×6
 4900و 9600
 4600 ،0900 = ×3و
9000

_
سیالژ ذرت +مخلوط
یونجه و گراس خشک
( 9به 404 ،)4
_
سیالژ ذرت +مخلوط ذرت 11 ،بله ،نه
یونجه و گراس خشک
( 9به 404 ،)4
_
سیالژ ذرت +یونجۀ ذرت 409 ،بله ،نه
خشک ( 3به 400 ،)4
با مکمل سیالژ ذرت +یونجۀ جو 444 ،بله ،بله
روغن خشک ( 3به 400 ،)4

=×4
0900

 4600 ،0900 = ×3و
9000

3

6

9

4

Niu et al.
)(2014

3

مربعالتین

46

گروه شاهد

4

13

یکبار

آزاد

3

= ×4
4600

 9900 ،4600 = ×3و
0400

گاوهای
یکبار
زایش

سیالژ ذرت +سیالژ
گراس
( 4به 496 ،)4

گروه آزمایشی

4

13

چندبار

آزاد

3

= ×4
4600

 4600 = ×9و 9900

گاوهای
چندبار
زایش

زیر تیمار

Hart et al.
)(2014

4

مربعالتین

94

13

یکبار

آزاد

3

علوفه

Mantysaari et
)al. (2006

90

پیوسته

434

4

مخلوط

آزاد

9

غالت

تعداد دفعاتدوشش

مکمل چربی ،بافری

Alzahal et al.
)(2006

49

چرخشی

94

449

مخلوط

بسته

9

 4300 ،0100 = ×3 = ×9و
4100
 0100و
4300
،4390 ،0900 = ×4
= ×4
 4900 ،4630 4400و 4360
 4600 = ×9 = ×4و 9900
4600

3

Rottman et al.
)(2014

41

چرخشی

94

444

چندبار

بسته

9

& Akbari
MirzaeiAlamouti
)(2014

4

پیوسته

99

434

مخلوط

بسته

9

4

_

سیالژ ذرت +یونجۀ
خشک
( 6به 449 ،)3
سیالژ گراس630 ،

گاوهای
یکبار
زایش

سیالژ ذرت +سیالژ
گراس
( 4به 496 ،)4
سیالژ ذرت +سیالژ
گراس
( 4به 496 ،)4

_

بدون
مکمل
روغن

سیالژ ذرت +یونجۀ
خشک ( 3به 400 ،)4

ذرت900 ،

نه ،نه

جو303 ،

نه ،نه

ذرت +
مخلوط گندم
و جو ( 4به
993 ،)4
ذرت +
مخلوط گندم
و جو ( 4به
993 ،)4
ذرت +
مخلوط گندم
و جو ( 4به
993 ،)4
ذرت +
مخلوط گندم
و جو ( 4به
993 ،)4
ذرت11 ،

بله ،نه

جو444 ،

بله ،نه

بله ،نه

بله ،نه

بله ،نه

بله ،بله

 .4دفعات خوراکدهی در روز ،زمان ارائه هر وعده خوراک پس از مساوی آمده است.
 .9زیر تیمار که در مورد آزمایشها فاکتوریل است.
 .3نوع علوفه در جیره ،نسبت هر مادة خوراکی در پرانتز نشان داده شده است ،مقدار علوفه در جیره (بر اساس گرم در کیلوگرم مادة خشک) بعد از کاما آمده است.
 .6نوع غالت در جیره ،نسبت هر مادة خوراکی در پرانتز نشان داده شده است ،مقدار غالت در جیره (بر اساس گرم در کیلوگرم مادة خشک) بعد از کاما آمده است.
 .4استفاده یا عدم استفاده از مکمل چربی یا بافری در جیره.
آزمایش اول ( ،)E1آزمایش دوم ()E2؛ پیوسته ( ،)continuousچرخشی ()cross-over؛ یکبار زایش ( ،)primiparous cowsچندبار زایش ()multiparous cows؛ بسته (tie-
 ،)stallآزاد ()loose housing or free-stall؛ شاهد ( ،)controlآزمایشی ()treatment؛ زیر تیمار ()subtreatment؛ غالت ()grain؛ سیالژ ذرت ( ،)corn silageسیالژ محصوالت
زراعی ( ،)hay crop silageگراس و لگوم خشک ( ،)grass and legume hayعلف مرغی خشک ( ،)vetch hayسیالژ گراس ( ،)grass silageیونجۀ خشک (.)alfalfa hay

قابلیت هضم ،مادۀ خشک مصرفی ،تولید و ترکیب شیر

در این متاآنالیز افزایش دفعات خوراکدهی (بهطور
میانگین  ×4/6در مقابل  )×3/9قابلیت هضم الیاف در کل

دستگاه گوارش را بهبود داد ( ،)P>0/004اما اثری روی
هضم مواد آلی نداشت (P>0/40؛ جدول  .)9نتایج
متارگرسیون نشان داد که تفاوت در مقدار علوفه و غالت

میرزایی الموتی و همکاران :اثر دفعات خوراکدهی روی قابلیت هضم ،تولید و ترکیب شیر ...

جیرهها ،منابع ناهمگنی تفاوت میانگین استانداردشدة
قابلیت هضم الیاف بودند (جدول  .)3در این متاآنالیز4 ،
آزمایش (شامل  40مقایسه) قابلیت هضم الیاف را ارزیابی
کرده بودند (جدول  )9و میانگین ( ±انحراف معیار) مقدار
علوفه و غالت در جیرههای آنها  444±34/0و
 960±494/9گرم در کیلوگرم مادة خشک بود .آزمون
خطای انتشار برای دادههای قابلیت هضم معنادار نبود
(جدول  .)9شکل  4خالصۀ نتایج  46آزمایش و 94
مقایسۀ آماری بین گروههای آزمایشی و شاهد را بهترتیب
روی مادة خشک مصرفی و تولید شیر نشان میدهد.
افزایش دفعات خوراکدادن (بهطور میانگین  ×4/0در
مقابل  )×3/3مادة خشک مصرفی را به مقدار  436گرم
در روز کاهش داد (P>0/004؛  34درصد دامنۀ اطمینان
=  -0/404تا  0/934کیلوگرم در روز) ،اما اثری روی
تولید شیر نداشت (P>0/40؛ جدول  .)9میانگین
(±انحراف معیار) مادة خشک مصرفی و تولید شیر در
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گروه شاهد بهترتیب  99/6±6/36و 39/9±3/09
کیلوگرم در روز بود (جدول  .)9آزمون خطای انتشار برای
نتایج مادة خشک مصرفی ،تولید شیر و چربی شیر
معنادار نبود ،ولی شواهدی از خطای انتشار برای نتایج اثر
دفعات خوراکدهی روی پروتئین شیر مشاهده شد
(جدول .)9نتایج متارگرسیون چندمتغیره نشان داد که
مقدار علوفۀ جیره و روزهای شیردهی منابع ناهمگنی
تفاوت میانگین استانداردشدة مادة خشک مصرفی بودند
(جدول  .)3نتایج متارگرسیون تکمتغیره نشان داد که
افزایش دفعات خوراکدهی در جیرههایی با سطح غالت
باال میتواند تولید شیر را افزایش دهد (جدول .)3در این
متاآنالیز سه بار خوراکدهی در مقابل یک بار
خوراکدهی تولید چربی شیر را به مقدار  44/09گرم در
روز افزایش داد ( ،P>0/004اما اثری روی غلظت چربی
شیر ،غلظت و تولید پروتئین شیر نداشت (P >0/40؛
جدول .)9

جدول  .9اندازة اثر (تفاوت میانگین استانداردشده) دفعات خوراکدهی روی مادة خشک مصرفی ،قابلیت هضم در کل دستگاه
4

گوارش ،تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده
تعداد

دفعات

آزمایشها

خوراکدهی

(تعداد

(شاهد مقابل

میانگین  ±انحراف معیار

مقایسهها)

تیمار)

(حداقل – حداکثر)

اطمینان)

مواد آلی

)3( 4

 4/6مقابل 3/9

NDF

)40( 4

 4/6مقابل 3/9

مادة خشک مصرفی،

)94( 46

 4/0مقابل 3/3

متغیر
4

پاسخدهنده

9

متغیر پاسخدهنده

تفاوت میانگین

تفاوت میانگین استانداردشده

در گروه شاهد،

وزندادهشده

( 34درصد دامنۀ اطمینان)

( 34درصد دامنۀ

مدل اثرات تصادفی

P-value

9/40 ± 43/6

4/433

0/939

0/49

()13/4 ‒ 44/4

()6/491 ، -4/944

()4/391 ، -0/163

آزمون خطای انتشار
خطا (P-value )SE

قابلیت هضم ،درصد

کیلوگرم در روز

6/94 ± 64/9

4/443

0/446

()49/4 ‒ 33/9

()40/43 ،0/434

()9/496 ، -4/014

6/36 ± 99/6

-0/436

-0/963

()39/4 ‒ 44/4

()0/934 ، -0/404

()0/341 ، -0/969

0/69

9/43
()9/363

>0/004

0/63

-3/04
()6/906

>0/004

0/40

9/44
()4/430

تولید ،گرم در روز یا بهصورت بیان شده
شیر ،کیلوگرم در روز

)94( 46

 4/0مقابل 3/3

چربی شیر

)90( 44

 4/0مقابل 3/0

پروتئین شیر

)90( 44

 4/0مقابل 3/0

چربی شیر

)93( 43

 4/0مقابل 3/0

پروتئین شیر

)93( 43

 4/0مقابل 3/0

3/09 ± 39/9

0/034

0/494

()40/4 ‒ 94/4

()0/343 ، -0/434

()0/410 ، -0/909

363/4 ± 4449

44/09

0/369

()4190 ‒ 414

()60/34 ، -40/33

()0/144 ، -0/040

994/3 ± 4049

6/663

0/639

()4630 ‒ 443

()41/43 ، -9/134

()4/064 ، -0/414

3/99 ± 36/9

0/944

0/093

()64/4 ‒ 91/4

()4/093 ، -0/449

()0/391 ، -0/360

0/96

0/46

0/44
()4/034

0/006

0/61

0/36
()4/916

0/43

0/099

3/46
()4/499

غلظت ،گرم در کیلوگرم

4/44 ± 34/1

0/946

0/649

()36/9 ‒ 93/4

()0/499 ، -0/404

()0/349 ، -0/003

0/94

0/34

0/34
()4/004

0/69

0/009

3/94
()0/309

 .4واحدهای گزارششده ،به مقدار متغیر در گروه شاهد و تفاوت میانگین وزندادهشده مربوط هستند.
 .9میانگین دفعات خوراکدهی در گروه شاهد در مقابل تیمار.
اندازة اثر ( ،)effect sizeدفعات خوراکدهی ( ،)feeding frequencyتفاوت میانگین استانداردشده ( ،)standardized mean differenceمتغیر پاسخدهنده
 ،)variableتفاوت میانگین وزن دادهشده ( ،)weighted mean differencesخطا ( ،)biasآزمون خطای انتشار (.)publication bias test
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Control Treatment
FF
FF

Nocek and Braund.,1985-E1a
1
Nocek and Braund.,1985-E1b
1
Nocek and Braund.,1985-E1c
1
Nocek and Braund.,1985-E2
1
Robinson & Sniffen, 1985
1
Klusmeyer et al., 1990
2
Le Liboux and Peyraud, 1994-a
2
Le Liboux and Peyraud, 1994-b
2
Shabi et al., 1999-a
2
Shabi et al., 1999-b
2
Dhiman et al., 2002-a
1
Dhiman et al., 2002-b
1
Thivierger et al., 2002-a
2
Thivierger et al., 2002-b
2
Alzahal et al., 2006
2
Mantysaari et al., 2006
1
Hart et al., 2014-a
1
Hart et al., 2014-c
1
Hart et al., 2014-b
1
Hart et al., 2014-d
1
Niu et al., 2014
1
Niu et al., 2014
1
Rottman et al., 2014
1
Akbari-Pabandi & Mirzaei-Alamouti, 2015 1
Akbari-Pabandi & Mirzaei-Alamouti, 2015 1
I-V Overall (I-squared = 86.2%, p = 0.000)
D+L Overall
with estimated predictive interval
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SMD (95% CI)

2
4
8
4
4
4
6
6
4
4
4
4
7
7
3
5
2
2
3
3
2
2
4
3
3

-0.08 (-1.46, 1.31)
-0.08 (-1.46, 1.31)
0.54 (-0.88, 1.96)
-0.88 (-1.63, -0.12)
-0.70 (-2.37, 0.97)
-0.50 (-1.13, 0.13)
2.00 (0.21, 3.79)
3.67 (1.17, 6.16)
-1.50 (-3.13, 0.13)
7.50 (3.04, 11.96)
-2.00 (-2.77, -1.23)
-1.00 (-1.66, -0.34)
2.50 (1.15, 3.85)
-3.00 (-4.48, -1.52)
-2.00 (-2.99, -1.01)
-3.33 (-4.31, -2.36)
0.00 (-1.13, 1.13)
-1.00 (-2.21, 0.21)
0.11 (-1.02, 1.24)
0.56 (-0.60, 1.71)
-0.78 (-1.74, 0.18)
0.56 (-0.39, 1.50)
2.20 (1.34, 3.06)
-0.33 (-1.47, 0.81)
-1.33 (-2.61, -0.06)
-0.53 (-0.74, -0.31)
-0.24 (-0.84, 0.36)
.
(-3.15, 2.67)

-12

0

12

Standardized mean difference of dry matter intake

Study

Control Treatment
FF
FF

Nocek and Braund.,1985-E1a
1
Nocek and Braund.,1985-E1b
1
Nocek and Braund.,1985-E1c
1
Nocek and Braund.,1985-E2
1
Robinson & Sniffen, 1985
1
Klusmeyer et al., 1990
2
Le Liboux and Peyraud, 1994-a
2
Le Liboux and Peyraud, 1994-b
2
Shabi et al., 1999-a
2
Shabi et al., 1999-b
2
Dhiman et al., 2002-a
1
Dhiman et al., 2002-b
1
Thivierger et al., 2002-a
2
Thivierger et al., 2002-b
2
Alzahal et al., 2006
2
Mantysaari et al., 2006
1
Hart et al., 2014-a
1
Hart et al., 2014-c
1
Hart et al., 2014-b
1
Hart et al., 2014-d
1
Niu et al., 2014
1
Niu et al., 2014
1
Rottman et al., 2014
1
Akbari-Pabandi & Mirzaei-Alamouti, 2015 1
Akbari-Pabandi & Mirzaei-Alamouti, 2015 1
I-V Overall (I-squared = 71.3%, p = 0.000)
D+L Overall
with estimated predictive interval

SMD (95% CI)

2
4
8
4
4
4
6
6
4
4
4
4
7
7
3
5
2
3
2
3
2
2
4
3
3

-6.09

0.00 (-1.39, 1.39)
0.89 (-0.59, 2.36)
0.89 (-0.59, 2.36)
0.55 (-0.18, 1.28)
0.00 (-1.60, 1.60)
-0.50 (-1.13, 0.13)
0.37 (-1.03, 1.77)
-2.97 (-5.15, -0.79)
2.25 (0.37, 4.13)
0.75 (-0.70, 2.20)
-1.33 (-2.01, -0.64)
1.10 (0.44, 1.77)
2.36 (1.05, 3.68)
2.10 (0.85, 3.35)
0.00 (-0.80, 0.80)
0.00 (-0.62, 0.62)
0.31 (-0.83, 1.45)
-0.15 (-1.29, 0.98)
-0.15 (-1.29, 0.98)
0.15 (-0.98, 1.29)
0.41 (-0.53, 1.34)
0.15 (-0.77, 1.08)
-0.16 (-0.83, 0.52)
0.00 (-1.13, 1.13)
-4.00 (-6.09, -1.91)
0.12 (-0.08, 0.31)
0.18 (-0.21, 0.57)
.
(-1.52, 1.88)
0

6.09

Standardized mean difference of milk yield

) روی مادة خشک مصرفی (باال) و تولیدfeeding frequency, FF( ) اثر دفعات خوراکدهیforest plot(  نمودار جنگلی.4 شکل
.) نشان داده شده استD+L  خالصهای از تخمین اثر تیمار با استفاده از مدل اثرات تصادفی (روش.شیر (پایین) در گاوهای شیرده
 اندازة مربعات به نسبت وزن مربوط به هر مطالعه است و مقدار عددی.ها تفاوت میانگین استانداردشده را نشان می دهدX محور
 درصد دامنۀ اطمینان تفاوت34 ) طول خطوط افقی (که روی مربعات قرار گرفته است.آنها نیز در همان خط بیان شده است
. مقایسه) را نشان میدهد94( میانگین استانداردشدة دفعات خوراکدهی روی مادة خشک مصرفی و تولید شیر در هر مقایسه
 اثر،الماسی (لوزی) که در انتها در سمت چپ (برای مادة خشک مصرفی) یا سمت راست (برای تولید شیر) خط صاف آمده است
.کلی افزایش دفعات خوراکدهی را روی مادة خشک مصرفی و تولید شیر در بین تمام مقایسهها نشان میدهد

 از آنجا که.)Mäntysaari et al., 2006( درنظر گرفته شود
گاوداران بهطور معمول و متناوب جیرههای مختلفی در
 دانستن اثر دفعات،طول دورة شیردهی به حیوان میدهند
خوراکدهی جیرههای کامالً مخلوطشده با ترکیب متفاوت
(مثالً نسبتهای متفاوت کنسانتره به علوفه) روی عملکرد
.گاوهای شیرده مهم است

بحث
 به،بسیاری از گاوداران جهت کاهش هزینههای کارگری
گاوها یکبار در روز خوراک میدهند؛ اگرچه افزایش
دفعات خوراکدهی به حیوان در برخی شرایط مانند تغییر
در ترکیب جیره میتواند بهعنوان روش مدیریتی راحت و
قابل اجرایی جهت افزایش بازده استفاده از جیرة جدید
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جدول  . 3منابع ناهمگنی نتایج مادة خشک مصرفی ،قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش ،تولید و ترکیب شیر در پاسخ به افزایش
دفعات خوراکدهی در گاوهای شیرده حاصل از آنالیز متارگرسیون
عرض از مبدأ
متغیر

ضریب

پاسخدهنده

معادله

(خطای

عوامل مداخلهکننده
ضریب

Pvalue

مورد

استاندارد)

(خطای

Pvalue

TauSquare

2

I residual,
%

Adjusted RSquare

استاندارد)

قابلیت هضم ،درصد
4

مواد آلی

-4/96

0/44

()4/469
9

9/69

مادة خشک جیره
0/41

()4/439
NDF

4

46/3

9

0/006
0/093

()4/914
3

-9/31

علوفه ،گرم در کیلوگرم
مادة خشک جیره

()3/43
-3/44

غالت ،گرم در کیلوگرم

علوفه ،گرم در کیلوگرم

مادة خشک مصرفی،

4

()4/401

کیلوگرم در روز
9

-9/96
()9/394

3

0/94

6

0/493

4/43

99/4

94/4

0/964 -0/44

4/34

94/3

4/06

0/944 0/004

9/93

94/3

3/33

0/999 -0/003

9/30

94/4

3/63

مادة خشک جیره

()0/004

مکمل چربی،

9/44

تعداد زایش ،یک بار
علوفه ،گرم در کیلوگرم
مادة خشک جیره
روزهای شیردهی

()4/063
-3/99

0/001

9/64

90/4

46/3

()0/003

مادة خشک جیره

مقابل چندبار زایش

0/63

0/004 -0/09

4/36

11/1

19/4

()0/004

غالت ،گرم در کیلوگرم

نه در مقابل بله

0/93

0/494 -0/04

9/31

13/4

3/11

0/09

()9/443
0/99

0/04

()0/004

0/99
0/61

0/016

4/11

14/9

39/4

()4/994
()0/464
()0/0063
()0/0094

0/46

()9/490

علوفه ،گرم در کیلوگرم

0/04

مادة خشک جیره

()0/006

روزهای شیردهی

0/069

4/43

94/1

93/6

0/066 -0/09
()0/003

تولید ،گرم در روز یا بهصورت بیان شده
شیر ،کیلوگرم در روز

4

-0/40

0/49

()0/403
9

4/43

غالت ،گرم در کیلوگرم
مادة خشک جیره
مکمل بافری،

0/46

()0/114
3

4/03

نه مقابل بله
0/46

()0/149
چربی شیر

4

پروتئین شیر

4

-0/41

تعداد زایش ،یک بار

-4/94

0/940 -0/69

0/41

10/4

-4/16

0/934

0/43

41/1

6/63

()0/0094
()0/641

مقابل چندبار زایش
مکمل بافری،

0/46

نه در مقابل بله

()0/409

()0/993
()0/394

0/491 -0/46

0/19

14/1

4/44

()0/343

0/43
0/90

0/040 0/006

0/46

43/9

49/6

غالت ،گرم در کیلوگرم

0/044 0/001

مادة خشک جیره

()0/0033

مکمل بافری،

0/49

4/46

94/9

40/3

غلظت ،گرم در کیلوگرم
چربی شیر

4

پروتئین شیر

4

-4/01

0/41

()0/146
-0/43

نه در مقابل بله
0/60

()0/903
9

4/14

غالت ،گرم در کیلوگرم
مادة خشک جیره
مکمل چربی،

0/40

()4/044
دفعات خوراکدهی
استاندارد (.)SE

(frequency

 ،)feedingمتغیر پاسخدهنده

نه در مقابل بله
( variable

0/466

0/64

49/4

49/0

0/439 0/006

4/44

16/1

43/9

0/944 -4/09

4/36

11/9

-0/10

()0/664
()0/0091
()0/964

 ،)responseعرض از مبدأ ( ،)interceptعوامل مداخلهکننده ( ،)covariatesخطای
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خوراک مصرفی

نشان داده شده است که تحویل خوراک تازه ،محرک
قوی جهت شروع فعالیت خوراکخوردن گاوهای
شیرده است و فعالترین زمان خوراکخوردن بالفاصله
پس از تحویل خوراک تازه است ( DeVries & von
 .)Keserlingk, 2005بنابراین افزایش دفعات
خوراکدهی ممکن است کل مدت زمان
خوراکخوردن را افزایش دهد ( & Le Liboux
 )Peyraud, 1999; Hart et al., 2014و میتواند باعث
افزایش مصرف خوراک نیز شود ( & Le Liboux
 .)Peyraud, 1999; Shabi et al., 1999در این
متاآنالیز ،بهطور متوسط سه بار خوراکدهی در روز در
مقابل یک بار ،مادة خشک مصرفی را کاهش داد .این
کاهش میتواند بهدلیل تفاوت در رفتار خوراکخوردن
گاوها باشد .افزایش دفعات خوراکدهی رفتار
تهاجمی 4بیشتر و آرامش کمتری در محل آخور ایجاد
کرده و به گاوها فرصت کافی برای برداشت لقمههای
دهانپرکن نمیدهد؛ بنابراین مصرف خوراک کاهش
مییابد ( Phillips & Rind, 2001; Mäntysaari et al.,
 .)2006با وجود این برخی شواهد وجود دارد که
9
دفعات بیشتر تحویل خوراک ،نرخ تخمیر ثانویۀ
خوراک را در محل آخور بهخصوص در فصل تابستان
کاهش میدهد و میتواند خوراک مصرفی را افزایش
دهد ( .)Kudrna et al., 2001در این مطالعه اثر فصل
به عنوان عامل کواریت در متارگرسیون درنظر گرفته
نشد ،زیرا هیچکدام از مطالعات (بهجز مطالعۀ
 Mäntysaari et al., 2006که آزمایش در زمستان اجرا
شده بود) این داده را گزارش نکرده بودند.
در نتایج متارگرسیون مقدار علوفۀ جیره و روزهای
شیردهی ،ناهمگنی اثر دفعات خوراکدهی روی مادة
خشک مصرفی را توضیح دادند (ناهمگنی در نتایج بین
مقایسهها در شکل  4مشاهده میشود) .رابطۀ مثبت
بین مقدار علوفۀ جیره و تفاوت میانگین استانداردشدة
مادة خشک مصرفی بیان میکند که در جیرههای با
علوفۀ باال ،افزایش دفعات خوراکدهی میتواند خوراک
مصرفی را افزایش دهد .نشان داده شده است که رفتار
1. More aggressive and less relaxed
2. Secondary fermentation

جداسازی جیرة کامالً مخلوطشده توسط گاوها از زمان
اوج تولید شیر (حدود  40روز از زایش) تا اوج مصرف
خوراک (حدود  440روز از زایش) تغییر نمیکند
( )DeVries et al., 2011و دفعات خوراکدهی روی
رفتار خوراکخوردن و جداسازی مؤثر است ( DeVries
)et al., 2005؛ بنابراین بهنظر میرسد که دفعات
خوراکدهی اثر متفاوتی روی عملکرد گاوها در طول
دورة شیردهی نداشته باشد .اگرچه مطالعۀ مستقیمی
روی اثر دفعات خوراکدهی در مراحل مختلف
شیردهی انجام نگرفته است .در این مطالعه در نتایج
متارگرسیون اثر منفی مرحلۀ شیردهی روی میانگین
استانداردشدة مادة خشک مصرفی نشان میدهد که
هرچه مرحلۀ شیردهی بیشتر شود (در گاوهای اواخر
دورة شیردهی و کمتولید) افزایش دفعات خوراکدهی
بیشتر باعث کاهش مادة خشک مصرفی میشود .یک
بار در روز خوراکدهی جیرة کامالً مخلوطشده،
جداسازی خوراک توسط گاو را افزایش میدهد .این
جداسازی کیفیت جیرة کامالً مخلوطشده را در طول
روز کاهش میدهد و در شرایط خوراکدهی گروهی
باعث کاهش عملکرد گاوهای مطیع و خجالتی
(آنهایی که هنگام تحویل خوراک میترسند به طرف
آخورها بروند) میشود (.)DeVries et al., 2005
بهعالوه نشان داده شده است که الگوی خوراکخوردن
گاوهای یک و چندبار زایش کرده با هم متفاوت است
و گروه اول جداسازی بیشتری علیه ذرات بلند و
اجزای مؤثر فیزیکی جیره دارند و خوردن ذرات ریز را
بیشتر ترجیح میدهند ()DeVries et al., 2011؛
بنابراین انتظار میرود که اثر دفعات خوراکدهی روی
خوراک مصرفی گاوهای یکبار زایشکرده در مقایسه
با گاوهای چندبار زایشکرده بیشتر باشد .در این
مطالعه نتایج متارگرسیون تکمتغیره نشان داد که
افزایش دفعات خوراکدهی در گاوهای چندبار
زایشکرده در مقایسه با گاوهای یکبار زایشکرده ،اثر
بیشتری روی کاهش مادة خشک مصرفی داشت.
مطابق با این نتایج ،در مطالعۀ Mäntysaari et al.
( )2006نیز  4بار در روز ارائۀ جیرة کامالً مخلوطشده
در مقابل یک بار در گاوهای یکبار زایشکرده ،اثری
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روی مادة خشک مصرفی نداشت ،اما در گاوهای
چندبار زایشکرده باعث کاهش خوراک مصرفی شد؛
اگرچه این دادهها از مطالعۀ Mäntysaari et al.
( )2006به مخزن دادههای این متاآنالیز وارد نشد ،زیرا
خطای استاندارد آنها گزارش نشده بود .این تفاوت در
تعداد زایشها میتواند بهدلیل تفاوت در ظرفیت تولید
شیر و خوراک مصرفی باشد .گاوهای پرتولید چندبار
زایشکرده لقمههای بزرگ را سریعتر از گاوهای
کمتولید یکبار زایشکرده میخورند ( Dado & Allen,
.)1994
تولید شیر و قابلیت هضم

در این متاآنالیز با افزایش دفعات خوراکدهی مادة
خشک مصرفی کاهش یافت ،اما اثری روی تولید شیر
نداشت که بخشی از آن میتواند بهدلیل بهبود قابلیت
هضم الیاف در کل دستگاه گوارش باشد .نشان داده
شده است که افزایش دفعات خوراکدهی باعث
افزایش قابلیت هضم الیاف در شکمبه ،پس از شکمبه
(انتهای دستگاه گوارش) یا هر دو مکان میشود
( .)Shabi et al., 1999همچنین نشان داده شده است
که افزایش دفعات خوراکدهی میتواند باعث افزایش
هضم پس از شکمبهای مواد آلی و کربوهیدرات
غیرساختمانی شود ( )Shabi et al., 1999که این
میتواند بهدلیل بهبود فعالیت آنزیمی در روده باشد.
در برخی تحقیقات بیان شده است که ظرفیت هضم
نشاسته در روده ،به تأمین آنزیم آمیالز پانکراس
بستگی دارد و ترشح آمیالز میتواند با افزایش ورود
پروتئین به دئودنوم افزایش یابد (.)Huntington, 1997
بهطوریکه هضم پس از شکمبهای و کل دستگاه
گوارش پروتئین خام در مطالعۀ )1999( Shabi et al.
با افزایش دفعات خوراکدهی افزایش یافت .نتایج
متارگرسیون نشان داد که افزایش دفعات خوراکدهی
در جیرههای با سطح غالت باالتر ،باعث بهبود قابلیت
هضم الیاف و مواد آلی در کل دستگاه گوارش گاوهای
شیرده شده است که این موضوع میتواند بهدلیل
تعدیل نوسانهای روزانۀ  pHشکمبه باشد ( Le
.)Liboux & Peyraud, 1999; Dhiman et al., 2002
وقتی جیرة کامالً مخلوطشده یک بار در روز داده
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شود ،جداسازی خوراک توسط گاو افزایش مییابد
()DeVries et al., 2005؛ بهخصوص زمانی که سطح
علوفۀ جیره کم باشد ( .)DeVries et al., 2007نشان
داده شده است که گاوها ترجیحاً اجزای غالت جیره را
انتخاب میکنند و اجزای علوفهای بلند و بنابراین
الیاف و الیاف مؤثر فیزیکی را پس میزنند ( Leonardi
.)& Armentano, 2003; DeVries et al., 2007
جداسازی بیش از حد جیرة کامالً مخلوطشده باعث
افزایش مصرف کربوهیدرات سریعالتخمیر ،افزایش
تغییرات روزانۀ  pHشکمبه و افزایش خطر بروز اسیدوز
تحت حاد شکمبهای میشود ( Stone, 2004; DeVries
 .)et al., 2008افزایش دفعات خوراکدهی روشی برای
کاهش اثر منفی تخمیر سریع نشاسته در شکمبه است
( .)Robinson & McNiven, 1994نتایج متارگرسیون
مطالعۀ حاضر نشان داد که افزایش دفعات خوراکدهی
در جیرههای با سطح علوفۀ بیشتر باعث کاهش قابلیت
هضم الیاف و مواد آلی میشود که این میتواند به
دلیل افزایش خوراک مصرفی ،کاهش مدتزمان
نشخوارکردن و افزایش نرخ عبور از شکمبه و درنتیجه
کاهش قابلیت هضم الیاف در شکمبه باشد.
چربی شیر

در تحقیقات بسیاری گزارش شده است که افزایش
دفعات خوراکدهی ،کمینۀ  pHشکمبه را افزایش و
نوسانهای  pHشکمبه را کاهش میدهد ( Kauffman
et al., 1976; French & Kennelly, 1990; Shabi et
)al., 1999؛ بنابراین انتظار میرود که غلظت چربی

شیر افزایش یابد .در این متاآنالیز غلظت چربی شیر
تحت تأثیر دفعات خوراکدهی قرار نگرفت .این پاسخ
میتواند به دلیل نوع جیرة پایۀ استفادهشده در
آزمایشهای این متاآنالیز باشد ،بهطوری که در
هیچکدام از آزمایشها (بهجز مطالعۀ Akbari-
 ))2015( Pabandi & Mirzaei-Alamoutiروغنهای
گیاهی در جیره استفاده نشده بود .نشان داده شده
است که سطح باالی کنسانترة جیره و افت  pHشکمبه
بهتنهایی باعث بروز افت چربی شیر نمیشود
( )Alzahal et al., 2009و برای بروز افت چربی شیر
هر دو عامل کنسانترة باال (برای افت  pHشکمبه و
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تغییر جمعیت میکروبی شکمبه) و اسیدهای چرب
غیراشباع با چند باند دوگانه 4بهخصوص
اسیدلینولئیک ( )18:2n-6در جیره الزم است
( Shingfield & Griinari, 2007; Alzahal et al.,
 .)2009; Vazirigohar et al., 2014هنگام استفاده از
این نوع جیرهها (با سطح باالی کنسانتره و اسیدهای
چرب غیراشباع با چند باند دوگانه) مسیر
بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع با چند
باند دوگانه در شکمبه تغییر میکند و به سمت تولید
واسطههای بیوهیدروژناسیون آنتیلیپوژنیک 9ازجمله
 trans-10,cis-12 CLAسوق مییابد؛ بنابراین نرخ
عبور این واسطهها از شکمبه افزایش یافته و سپس در
دسترس سلولهای اپیتلیال پستانی قرار میگیرند و از
بیان ژنهای لیپوژنیک و سنتز اسیدهای چرب شیر
بهخصوص اسیدهای چرب حاصل از سنتز de novo
(نیمی از  16:0و تمام اسیدهای چرب کوتاهزنجیرتر از
 )16:0جلوگیری میکنند و در نهایت منجر به بروز
3
افت چربی شیر میشوند ( Shingfield & Griinari,
)2007؛ بهطوریکه بهخوبی مشخص شده است که
افزایش غلظت اسیدهای چرب  18:2در شیر ازجمله
 trans-10,cis-12 CLAبا کاهش درصد چربی شیر
رابطۀ نزدیکی دارند ( ;Shingfield & Griinari, 2007
 .)Vazirigohar et al., 2014, 2015bدر برخی
مطالعات استفادهشده در این متاآنالیز افزایش دفعات
خوراکدهی باعث کاهش غلظت چربی شیر نیز شده
است .نشان داده شده است که افزایش دفعات
خوراکدهی میتواند باعث کاهش میانگین pH
شکمبۀ گاوهای شیرده ( ;Klusmeyer et al., 1990
 )Yang & Varga, 1989; Shabi et al., 1999شود.
همچنین افزایش دفعات خوراکدهی میتواند به
افزایش نرخ جریان ذرات و مایعات از شکمبۀ گاوهای
شیرده بینجامد ( ;Klusmeyer et al., 1990
 )LeLiboux & Peyraud, 1999و بنابراین نرخ جریان
واسطههای بیوهیدروژناسیون ازجمله آنتی لیپوژنیکها
را از شکمبه افزایش دهد .در مطالعۀ اخیر افزایش
)1. Polyunsaturated fatty acids (PUFA
2.Antilipogenic biohydrogenation intermediates
)3. Milk fat depression (MFD

دفعات خوراکدهی جیرة حاوی مکمل چربی غنی از
اسیدلینولئیک (روغن پسماندهای آشپزخانه )6غلظت
چربی شیر را کاهش داد ،اما در جیرة بدون مکمل
چربی باعث افزایش غلظت چربی شیر شد (Akbari-
 .)Pabandi & Mirzaei-Alamouti, 2015بهخوبی
نشان داده شده است که واردکردن مکملهای چربی
غنی از  18:2n-6در جیرة گاوهای شیرده باعث افزایش
غلظت  trans-10,cis-12 CLAچربی شیر میشود
()Vazirigohar et al., 2015a؛ اگرچه مطالعۀ
مستقیمی که اثر دفعات خوراکدهی را روی غلظت
واسطههای بیوهیدروژناسیون چربی شیر بررسی کرده
باشد ،انجام نگرفته است .در مطالعۀ Dhiman et al.
( )2002افزایش دفعات خوراکدهی (یک بار در مقابل
چهار بار در روز) ،غلظت اسیدهای چرب  trans-18:1و
 18:2شیر را که میتوانند حاوی ،trans-10 18:1
 trans-10,cis-12 CLAو  trans-9,cis-11 CLAنیز
باشند و دارای خواص آنتیلیپوژنیک هستند
( )Vazirigohar et al., 2014تغییر نداده است.
نتیجهگیری کلی

افزایش دفعات خوراکدهی در روز (بهطور میانگین سه
بار در مقابل یک بار) با کاهش مادة خشک مصرفی
همراه بود اما اثری روی تولید شیر نداشت .مقدار
علوفۀ جیره و روزهای شیردهی ،منابع ناهمگنی تفاوت
میانگین استانداردشدة مادة خشک مصرفی بودند .سه
بار خوراکدهی در مقابل یک بار در روز ،تولید چربی
شیر را افزایش داد ،اما اثری روی غلظت چربی شیر،
غلظت و تولید پروتئین شیر نداشت .افزایش دفعات
خوراکدادن ،قابلیت هضم الیاف در کل دستگاه
گوارش را بهبود داد .افزایش دفعات خوراکدهی در
جیرههای با سطح غالت باال باعث بهبود قابلیت هضم
الیاف شد ،اما در جیرههای با سطح علوفۀ باال باعث
کاهش هضم الیاف شد.

4. Yellow grease

343

...  تولید و ترکیب شیر، اثر دفعات خوراکدهی روی قابلیت هضم:میرزایی الموتی و همکاران

 معیار حذف مقالهها و تیمارهای آزمایشی داخل مقالهها در این متاآنالیز به همراه گزارش یک مطالعه برای هر معیار.4 جدول ضمیمۀ
4

دالیل ردشدن مطالعه

دفعات خوراکدهی

تغذیۀ کنسانتره و علوفه بهطور جداگانه
 بار در روز یا بهطور پیوسته9 خوراکدادن
آزمایش بهطور صحیح اجرا نشده است
در یک زیر تیمار (جیره پلت نشده) تغذیۀ کنسانتره و علوفه بهطور جداگانه
در حیوانات در حال رشد
دفعات خوراکدهی در هر دورة آزمایش تغییر کرده بود
در گوسفند
خوراکدادن روزانه در مقابل یک روز در میان
دادههای الزم گزارش نشده بود
 خوراکدادن روزانه در مقابل سه روز در میان،suckler cows
در گاوهای نر فریزین و تلیسههای ایرشایر
در تلیسه
بررسی دفعات خوراکدهی کنسانتره در گاوهای چراکننده
)خوراکدادن گاوها بهصورت گروهی (نه انفرادی
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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the effect of frequency of feeding total mixed ration (TMR) on
total-tract digestibility, milk production and composition in lactating cows, using meta-analysis and metaregression approaches. Data of fourteen experiments having containing 25 comparisons between
treatment (higher feeding frequency) and control (lower feeding frequency) groups, defined selection
criteria, were used. Data were analyzed using effect size method in STATA/SE. Increasing frequency of
feeding decreased dry matter intake (DMI; weighted mean difference (WMD)= ‒0.134 kg/d) but had no
effect on milk yield. Forage level of diet and days in milk (DIM) were the source of heterogeneity for
standardized mean difference (SMD) of DMI. In this meta-analysis, higher feeding frequency had no
effect on milk fat and milk protein content and yield. Increasing feeding frequency improved NDF
digestibility (WMD= 5.663%). Results of univariate meta-regression showed that increasing frequency of
feeding in diets containing high level of grains improved NDF digestibility, but in high forage diets
lowered NDF digestion. In conclusion, delivery of TMR containing equal amounts of forage and
concentrate three times vs. one times in a day decreased DMI but did not change milk yield.
Keywords: feeding frequency, lactating cow, meta-analysis.
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