
 ایراندامی علوم 

 (285-295)ص  1397تابستان ، 2، شمارة 49دورة 
Iranian Journal of Animal Science 

Vol 49, No 2, Summer 2018 (285-295) 

DOI: 10.22059/ijas.2018.250186.653606  
 

 

* Corresponding author E-mail: fatehif@ut.ac.ir   

های مادۀ ای در گوساله های رفتار تغذیهاثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه

 هلشتاین در حال رشد

 

 3و مهدی گنج خانلو 3، ابوالفضل زالی*2، فرهنگ فاتحی1ایوب محمدی

 . دانشجوی کارشناسی ارشد، استادیار و دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، البرز، 3و  2، 1

 ، ایران3158777871کد پستی 

 (12/4/1397تاریخ پذیرش:  - 26/10/1396 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده

های مادۀ هلشتاین در  ای گوساله ذرات علوفه بر مادۀ خشک مصرفی و رفتار تغذیههدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ 

کیلوگرم در  6/295±8/32ماه و  میانگین وزن  8-12راس گوساله در حال رشد هلشتاین با میانگین سنی  40حال رشد بود. در این آزمایش از 

های علوفه  ها در اندازۀ قطعه ستفاده شد. در این آزمایش تفاوت جیرهروز( ا 25چهار دوره با طول هر دوره )  2×2طرح چرخشی فاکتوریل 

/ریز(،  24متر ) میلی 1/7متر فضای آخور و میانگین اندازۀ ذرات علوفه  سانتی 24( تیمار با 1ها در این آزمایش شامل  )یونجه و کاه( بود. تیمار

متر فضای آخور و میانگین  سانتی 48( تیمار با 3/درشت(، 24متر ) میلی 2/11لوفه متر فضای آخور و میانگین اندازۀ ذرات ع سانتی 24( تیمار با 2

/ درشت( بود. 48متر ) میلی 2/11متر فضای آخور و میانگین اندازۀ ذرات علوفه  سانتی 48( تیمار با 4/ریز(، 48متر ) میلی 1/7اندازۀ ذرات علوفه 

متر( در مقایسه با تیمارهای  سانتی 48ساعت برای تیمارهای دارای فضای آخور آزاد ) 24زمان خوراک خوردن در طول  نتایج نشان داد، مدت

ها به فضای آخور آزاد،  نتایج نشان داد، در صورت دسترسی گوساله (. همچنین>05/0pمتر( بیشتر بود ) سانتی 24دارای فضای آخور محدود )

های حاوی  صورت محدود بودن فضای آخور، شدت رقابت برای خوراک که در اندازۀ ذرات خوراک تأثیری برشدت رقابت ندارد درحالی

  (.>05/0pهای حاوی علوفه با اندازۀ ذرات ریز بود ) علوفه با اندازۀ ذرات درشت بیشتر از خوراک
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the interaction effects between feed bunk spaces and forage particle size on 
feeding behaviors of female Holstein calves. This study was done on 40 Holstein heifers aged 8-12 months and 
average mean weight 295.62±32.86 kg in a factorial change over design 2×2 (four periods with a length of each 
period of 25 days). The sole differences between treatments was related to forage (alfalfa hay and wheat straw length) 
as these forage were cut off by cutter with 3 cm pore size sieve (fine diet) and 6 cm pore size sieve (coarse diet) 
before adding to feeder mixer wagon. Treatments in this experiment included: 1) treatment with 24 cm of feed bunk 
space and forage with fine particle size (24/fin), 2) treatment with 24 cm of feed bunk space and forage with coarse 
particle size (24/coarse), 3) treatment with 48 cm of feed bunk space and forage with fine particle size (48/fin), 4) 
treatment with 48 cm of feed bunk space and forage with coarse particle size (48/coarse). The results showed that the 
feed intake time was higher during 24 hours for treatments with free bunk space (48 cm) compared to treatments with 
a limited bunk space (24 cm) (p <0.05). The results showed that in case of access of calves to free bunk space, the 
feed particle size did not affect the intensity of competition, while in the case of a limited bunk space, the intensity of 
competition for coarse particle size was greater than that of fine particle size (p<0.05). 

 
Keywords: Factorial change over design, feed behaviors, feed bunk space, female Holstein calve, forage particle size. 
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 مقدمه

های  تلیسههای متداول برای تغذیۀ  یکی از روش

جایگزین، استفاده از یک جیره با تراکم مواد مغذی 

صورت دسترسی آزاد  پایین و حجیم )مانند کاه( اما به

. در واقع افزودن مواد (Hoffman et al., 1996)  است

واسطۀ  ای پایین مانند کاه به خوراکی با ارزش تغذیه

زمان خوراک خوردن باعث بروز رفتار  افزایش مدت

شود. الزم به  ها می ای در این دام تغذیهطبیعی 

ها با مواد خوراکی  یادآوری است که تغذیۀ تلیسه

ارزش )مانند کاه( به کاهش سرعت عبور مواد  کم

زمان نشخوار و در نتیجه افزایش  مغذی و افزایش مدت

  شود ترشح بزاق و توان بافرینگ شکمبه منتج می

(Kitts et al., 2011 .)  

بسته به ترکیب و بافت فیزیکی خوراک، گاوهای 

ساعت در روز را صرف خوراک  7تا  4شیری حدود 

ساعت در روز را صرف فعالیت  9تا  5 خوردن و حدود

، گاوهایی که (Beauchemin, 1991)کنند  نشخوار می

درصد زمان  30تا  15محدودیت فضای جایگاه دارند 

بیشتری برای دریافت نیازهای غذایی خود دارند 

(Beauchemin, 1991)ها نشان . نتایج برخی گزارش

ی در حال رشد با دریافت خوراک با ها دهد، تلیسهمی

 ساعت در روز  2تا  1اندازة ذرات ریز در محدودة 

(Kitts et al., 2011) ها در حال رشد با  و تلیسه

ساعت  8تا  5تر  دریافت خوراک با اندازة ذرات درشت

( را صرف فعالیت Jaster &  Murphy, 1983)در روز 

کنند، از سوی دیگر نیز این فعالیت  خوراک خوردن می

تری نسبت به  گستردهتر دامنۀ در گاوهای جوان

گاوهای بالغ دارد که خود این حالت نیز تابعی از 

 Greter et) هاست های فیزیکی جیره و سن دام ویژگی

al., 2011)های زیادی در گاوهای شیرده روی  . عامل

شده برای خوردن خوراک )مصرف  زمان صرف مدت

که سطح خوراک  طوری خوراک( مؤثر هستند، به

های جیره، کیفیت و اندازة ذرات علوفه  مصرفی، ترکیب

های مؤثر بر  ترین عامل دهی از مهمهای خوراک و روش

 .(Beauchemin, 1991)ی هستند ا رفتار تغذیه

شیری های گاو  با توجه به تمایل بسیاری از گله

طورمعمول  کشور از لحاظ افزایش اندازة گله، به

ها با هدف ابقاء در گله  های موجود در این گله تلیسه

و با توجه به تراکم باال در بهاربند  یابند پرورش می

ها یکی از مشکالت عمده در این زمینه پایین  تلیسه

ها است  بودن فضای آخور برای این دسته از دام

(Greter et al., 2011)ها  . با توجه به اینکه تلیسه

روز را صرف خوراک  زمان کمی از طول شبانه مدت

ساعت در روز(، بنابراین باور  3-5/3کنند ) خوردن می

کلی بر این است که فضای آخور اهمیت چندانی در 

ها از  ها ندارد؛ اما واقعیت این است که این دام این دام

طور  ای تمایل زیادی دارند که به حاظ رفتار تغذیهل

همزمان فعالیت خوراک خوردن، نشخوار کردن و یا 

 & Devries)  استراحت کردن را انجام دهند

Keyserlingk, 2009که اوج مصرف خوراک  (. ازآنجایی

های خاصی از روز مانند زمان  طورمعمول در زمان به

 Devries et ) دهد راک تازه در آخور رخ میعرضه خو

al., 2003.) به همین دلیل، محدود بودن فضای آخور 

ویژه  ای به تواند به افزایش بروز رفتار رقابت تغذیه می

های اوج مصرف خوراک منتج شود.  در طول ساعت

های گذشته نشان داده است، فعالیت  نتایج بررسی

های مختلفی از جمله اندازة ذرات  جویدن توسط عامل

های غیرقابل حل در شوندة  بلند علوفه و غلظت لیف

 ,.Zebeli et alگیرد ) می خنثی جیره تحت تأثیر قرار

2008; Mertens, 1997 ). 

انجام  et alKeys  (1978). وسطدر بررسی که ت

بهاربند شد، افزایش تراکم در گرفت نشان داده 

ماهه و در پی آن کاهش فضای آخور از  12های  تلیسه

زمان  متر باعث کاهش مدت سانتی 20به  81

درصد  26شده برای خوراک خوردن به میزان  صرف

های گذشته نشان داده است، فضای  شد. نتایج بررسی

های در حال رشد نژاد  آخور مورد نیاز برای تلیسه

 که طوری به کند، شیری بر پایۀ سن تغییر می

Longenbach et al. (1999) های خود  در نتایج بررسی

ماهه( در  4-8های جوان ) دریافتند، رشد سریع تلیسه

( TMRحال رشد که با یک جیره کامل مخلوط )

تواند  متر فضای آخور می سانتی 15شوند با  تغذیه می

که فضای آخور مورد نیاز برای  حفظ شود، درحالی

ماهه همانند گاوهای شیرده همان  17-21های  تلیسه

 ,.Longenbach et alمتر توصیه شده است ) سانتی 47

1999). 
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بنابراین اهمیت اندازة ذرات علوفه در کنار میزان 

تری از  تواند درک روشن دسترسی به فضای آخور می

ها به دست دهد. با توجه به  ای این دام رفتار تغذیه

بررسی ارزیابی اثر شده، هدف از این  مطالب بیان

متقابل فضای آخور و اندازة ذرات علوفه بر 

های مادة  ای در گوساله های رفتار تغذیه فراسنجه

 هلشتاین در حال رشد است.

 

 هامواد و روش
 های جایگاه  ویژگی

پژوهشی گروه علوم -این بررسی در ایستگاه آموزشی

دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

قع در محمدشهر کرج انجام گرفت. این آزمایش به وا

روزه که هر دوره شامل   25مدت صد روز )چهار دورة 

برداری بود( انجام  روز نمونه 11روز عادت دهی و  14

عنوان یک واحد  شد. در این بررسی هر بهاربند به

که در این بررسی چهار  طوری آزمایشی لحاظ شد، به

صورت گروهی  ها به لهبهاربند وجود داشت که گوسا

ها با توجه به وزن  درون بهاربندها قرار گرفتند. گوساله

 40به بهاربندها اختصاص داده شدند، بدین منظور 

 8های مادة هلشتاین در حال رشد بین  راس از گوساله

( 6/295±8/32ها ماه )میانگین وزن گوساله 12تا 

صورت  بهراس گوساله  10شده و در هر بهاربند  انتخاب

ها از لحاظ سالمتی  گروهی قرار داده شد. گوساله

های آزمایشی در اختیار  معاینه شدند، سپس جیره

 های هریک از بهاربندها قرار داده شد. گوساله

 ها های غذایی و خوراک دادن گوساله جیره

کوب  شده و کاه گندم با استفاده از خرمن یونجۀ خشک

توری برای جیرة با قطر توری قابل تنظیم )دهانۀ 

متر( خرد شد.  سانتی 10و  5ریزودرشت به ترتیب 

متر  سانتی 24( تیمار با 1های آزمایشی شامل  تیمار

 1/7فضای آخور و میانگین اندازة ذرات علوفه 

متر فضای  سانتی 24( تیمار با 2/ریز(، 24متر ) میلی

متر  میلی 2/11آخور و میانگین اندازة ذرات علوفه 

متر فضای آخور و  سانتی 48( تیمار با 3/درشت(، 24)

 /ریز(، 48متر ) میلی 1/7میانگین اندازة ذرات علوفه 

متر فضای آخور و میانگین اندازة  سانتی 48( تیمار با 4

/ درشت( بود. توزیع 48متر ) میلی 2/11ذرات علوفه 

ای  اندازة ذرات، میانگین هندسی، غلظت دیوارة یاخته

رای یونجه، کاه و خوراک کامل و الیاف مؤثر فیزیکی ب

 1شده برای این بررسی در جدول  درشت و ریز استفاده

 آورده شده است.

شده در این بررسی بر پایۀ برنامۀ  جیرة استفاده

برای تأمین نیازهای  NRC (2001)نویسی  جیره

ای متعادل  گونه ( به2های در حال رشد )جدول  گوساله

روتئین و دیگر مواد ها از لحاظ انرژی، پ شد که جیره

ها در اندازة  مغذی و کانی یکسان بودند تنها تفاوت آن

ها روزانه  ذرات یونجه و کاه گندم مصرفی بود. جیره

درصد  10تا  5شده برای  صورت مصرف آزاد )تنظیم به

صورت کامل مخلوط در دو  باقیماندة خوراک( و به

بعدازظهر(  17:30صبح و ساعت  9:00نوبت )ساعت 

 ها قرار گرفت. ختیار گوسالهدر ا

 
 های آزمایشی ( در جیرهTMR. توزیع اندازة ذرات و میانگین هندسی یونجه، کاه و خوراک کامل مخلوط )1جدول 

Table 1. Distribution and geometrical mean particle size (mm) for Alfalfa hay, wheat straw and total mixed ration (TMR) 

Screen 
Pore Size 

(mm) 

Alfalfa hay Wheat Straw TMR 

5 cm 10 cm 5 cm 10 cm 5 cm 10 cm 

Upper Sieve 19 20 20 19 24 11.7 30.3 

Middle Sieve 8 36 62 38 64 37.8 34.7 

Lower Sieve 1.18 30 15 31 9 31.5 22.6 

Bottom pan  14 4 12 4 19.0 12.5 

Geometrical mean Particle Size (mm)1  7.1 11.2 7.3 12.5 5.6 9.0 

NDF  45.4 45.4 65.2 64.2 49.7 50.7 

PeNDF2  25.3 37.2 37.2 56.5 24.6 33 

 محاسبه شد. 2. میانگین هندسی اندازة ذرات با رابطۀ 1

 های مؤثر فیزیکی دو غربالی . روش محاسبۀ لیف2
PeNDF (%) = (% Particles on 19mm sieve + % particles on 8mm sieve) × % NDF TMR (DM) 

1. The geometric mean of particle size was calculated by relation 2. 
2. The method of calculating the physical effective NDF of two sieve. PeNDF (%) = (% Particles on 19mm sieve + % particles on 8mm sieve) × % 

NDF TMR (DM) 
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های شیمیایی  .  ماده و عنصرهای خوراکی و ترکیب2 جدول
 های مادة هلشتاین شده به گوساله جیرة آزمایشی تغذیه

Table 2. The ingredients and chemical composition 
of experimental diet fed to the Holstein female calves 

Ingredient, (% DM basis) 

16.21  Alfalfa 1 
36.63  Corn silage 
21.08  Wheat straw 1 
7.83  Barely grain 
4.17  Wheat bran 
5.22  Rice bran 
5.74  Soybean meal 
1.31  Meat meal 
0.52  Min-Vit premix 2 
0.26  Salt 
0.26  Calcium 

carbonate 
0.73  Zeolite 
0.05  Toxin binder 

Chemical composition ( in DM) 

1.32  NEL (Mcal/kg) 
12.79  CP (%) * 
66.76  RDP (% of CP) 
3.39  EE (%) 

50.19  NDF (% )* 
30.68  ADF (%) 
25.22  NFC (%) 
0.85  Ca (%) 
0.52  P (%) 
0.3  Mg (%) 
189  Zn (ppm) 
218  Mn (ppm) 
358  Fe (ppm) 
49  Cu (ppm) 
1.4  Se (ppm) 
2.4  I (ppm) 
0.7  Co (ppm) 

های غیرقابل حل در شویندة  . در یونجۀ خشک و کاه گندم میزان لیف1
 درصد بود. 2/65و  4/45خنثی به ترتیب برابر با 

. هر کیلوگرم از مخلوط مواد کانی و ویتامین شامل موارد زیر است: 2
المللی از  واحد بین A ،150000المللی از ویتامین  واحد بین 800000
گرم  میلی E ،160المللی از ویتامین  واحد بین D3 ،2000ویتامین 
گرم منیزیم،  40گرم سدیم،  30گرم گوگرد،  30گرم فسفر،  20کلسیم، 

گرم آهن،  میلی 3000گرم روی،  میلی 7000گرم منگنز،  یمیل 4000
 50گرم ید،  میلی 80گرم سلنیوم،  میلی 60گرم مس،  میلی 3000
 گرم پاداکسنده. میلی 2000گرم کبالت و  میلی

ها در آزمایشگاه تغذیۀ گروه علوم دامی دانشگاه تهران  * این آیتم
 گیری شد. اندازه

1. Neutral detergent fiber for alfalfa hay and wheat stew was 45.4 

and 65.2 respectively. 

2. Each kilogram of vitamin-mineral premix consisted of the 

following ingredients: 800,000 IU vitamin A, 150,000 IU vitamin 

D3, 2,000 IU vitamin E, 160 mg Ca, 20 g P, 30 g S, 30 g Na, 40 g 
Mg, 4000 mg Mn, 7000 mg Zn, 3000 mg Fe, 3000 mg Cu, 60 mg Se, 

80 mg I, 50 mg Co and 2,000 mg Antioxidant. 

* Items in the nutrition laboratory of the Department of Animal 
Science University of Tehran were measured. 

 

 گیری صفات ها و اندازه گردآوری نمونه

، 17، 15گیری از خوراک و پس آخور در روزهای  نمونه

ها در  هر دوره گردآوری و آنگاه نمونه 21و  19

های نایلونی قرار گرفت و به آزمایشگاه تغذیۀ  کیسه

گروه علوم دامی دانشگاه تهران برای تجزیۀ درصد مادة 

ای انتقال یافت.  خشک، درصد پروتئین و دیوارة یاخته

صورت روزانه  فی هر بهاربند بهمیزان مادة خشک مصر

 شد. گیری  اندازه

 
 های آزمایشگاهی روش

کردن، توسط آسیاب  های خوراک پس از خشکنمونه

های متری آسیاب شدند. در نمونهمیلی 1با توری 

آمده، مادة خشک با گذاشتن خوراک در آون  دست به

ساعت، پروتئین خام با دستگاه  48درجه به مدت  70

( KJELTEC AUTO 1030 Analyzer کجلدال )مدل

ای  و مقادیر دیوارة یاخته AOAC (2000)با روش 

های غیرقابل حل در شویندة خنثی( با روش  )لیف

Van Soest et al. (1991)  و با استفاده از دستگاه

پونۀ سپاهان )ساخت دانشگاه صنعتی  آنکوم گل

 گیری شدند. ( اندازه41220اصفهان با شماره ثبت 

های  آزمایش توزیع اندازة ذرات نمونه در این

، 17، 15شده در روزهای  های گرفته خوراک و علوفه

با استفاده از الک پنسیلوانیا برآورد شد و با  21و  19

آمده از نمونۀ  دست ای به استفاده از دیواره یاخته

های مؤثر  ها در آزمایشگاه، لیف ها و علوفه خوراک

های مؤثر فیزیکی  لیففیزیکی  محاسبه شد. درنهایت 

های روی  مانده سیستم دو غربالی )مجموع میزان باقی

( Lammers et al., 1996متر( ) میلی 8و  19های  الک

 محاسبه شد. 1با استفاده از رابطۀ 

(1                                          )PeNDF (%) =  

(% Particles on 19mm sieve + % particles on 

8mm sieve) × % NDF TMR (DM) 
 

 )دینامیک( ذرات خوراک و علوفه همچنین پویایی

)توزیع اندازة ذرات و میانگین هندسی ذرات( با 

و با روش الک  )(et alFatehi  2015.استفاده از روش 

و  8/1، 8، 19های  های با قطر روزنه پنسیلوانیا و با الک

رنهایت گیری شد. د متر اندازه ( میلی0تشتک پایین )

گیری میانگین هندسی ذرات از روش  برای اندازه

.et alFatehi  2015)(  (. 2استفاده شد )رابطۀ 

(2 )                         𝑑𝑔𝑤 = 𝐿𝑜𝑔−1 ∑(𝑊𝑖  𝐿𝑜𝑔 𝑑𝑗)

∑ 𝑊𝑖
 

 

= قطر منفذ  𝑑𝑗= میانگین هندسی،  𝑑𝑔𝑤در این رابطه 

 .= درصد تجمعی ماده روی هر الک 𝑊𝑖متر(،  الک )میلی
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 فعالیت جویدن و استراحت 

های خوراک  فعالیت جویدن )یعنی مجموع فعالیت

 23و  22، 21خوردن و نشخوار کردن( در روزهای 

صورت انفرادی و با دوربین  ها به برای همۀ گوساله

 HIKVISIONهای  شده روبروی جایگاه )دوربین تعبیه

شده  ایت فیلم ضبط( ثبت شد و درنه2020مدل 

ها  بار برای همۀ گوساله دقیقه یک 5صورت هر  به

صورت انفرادی بررسی شد )فرض بر این بود که اگر  به

ای در حین بررسی در حال نشخوار باشد یعنی  گوساله

دقیقه از زمان را به نشخوار کردن سپری  5اینکه کل 

زمان صرف شده برای  کرده است(. بنابراین مدت

دن )مصرف خوراک( و نشخوار کردن برای خوراک خور

ها ثبت و سپس میانگین آن برای هر یک  همۀ گوساله

  صورت دقیقه در روز محاسبه شد از بهاربندها به

(Maekawa et al., 2002) درنهایت مجموع .

های صرف شده برای فعالیت جویدن  زمان مدت

ها  )مصرف خوراک و نشخوار کردن( و استراحت دام

 .(Maekawa et al., 2002)ثبت شد 

ای جیره  با توجه به اینکه غلظت دیوارة یاخته

های غیرقابل حل در شویندة خنثی جیره( روی  )لیف

 Krause et)رفتار مصرف خوراک تأثیر مستقیمی دارد 

al., 2002; Greter et al., 2010 بنابراین میزان )

زمان صرف  های مدت میانگین تیمارها برای فراسنجه

شده برای خوراک خوردن، نشخوار کردن و استراحت 

زمان  شده برای فعالیت جویدن )مدت و کل زمان صرف

زمان نشخوار کردن( به ازای  خوراک خوردن + مدت

های  صرفی و کیلوگرم لیفکیلوگرم مادة خشک م

شده نیز محاسبه  غیرقابل حل در شویندة خنثی مصرف

 .(Krause et al., 2002)  شد

برای محاسبۀ شاخص شدت رقابت با استفاده از 

ی اوج ها ها در ساعت شده توسط دوربین های ضبط فیلم

 مصرف خوراک )از زمان عرضۀ خوراک تا سه 

 های  جایی ساعت پس از آن(، از شمارش شمار جابه

 رخ داده بر سرآخور حین خوردن خوراک استفاده 

 به   که هر بار ورود یک گوساله طوری شد )به

سرآخور که با کنار گذاشته شدن گوسالۀ دیگری 

 Devries) عنوان شدت رقابت لحاظ شد( همراه بود به

et al., 2003). 

 معادلۀ آماری

عنوان واحد  برای بررسی تأثیر تیمارها، هر بهاربند به

هایی  که شاخص طوری آزمایشی در نظر گرفته شد. به

مانند مادة خشک مصرفی به ازای هر بهاربند )میزان 

راس گوساله درون هر  10خوراک مصرفی برای 

های رفتار  شاخصبهاربند( محاسبه شد. برای محاسبۀ 

ای عمل شد که میزان  گونه ای برای هر بهاربند به تغذیه

ها درون هر بهاربند  تک گوساله ها برای تک این فعالیت

 و درنهایت میانگین هر بهاربند محاسبه شد. 

درنهایت برای بررسی اثر اصلی )فضای آخور و اندازة 

مارها(، ها )اثر متقابل تی ذرات علوفه( و اثر متقابل بین آن

با مقایسۀ  Mixedها با استفاده رویۀ آماری  همۀ داده

و  SAS (9.4)افزار  میانگین آزمون توکی با استفاده از نرم

عامل زمان و عنوان  گیری به با در نظر گرفتن دورة نمونه

برای بررسی اثر  1مدل آماری  ( تجزیه شد.1با مدل )

 اصلی و اثر متقابل تیمارها استفاده شد.

(1                            )                     𝒀𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎 = 

.   𝝁 + 𝑷𝒊 + 𝑺𝒋 + 𝑫𝒌 + 𝑼𝒍 + (𝑷𝒊 × 𝑺𝒋) + 𝜺𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎 

𝒀𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎  مشاهده =𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ، µ،میانگین کل =𝑷𝒊  اثر =i 

امین   j= اثر 𝑺𝒋(، Particle Sizeامین اندازة ذرات )

= اثر 𝑼𝒍= اثر دورة آزمایشی، 𝑫𝒌(، Spaceفضای آخور )

𝑷𝒊)تصادفی بهاربند )واحد آزمایشی(،  ∗  𝑺𝒋) اثر =

امین فضای آخور )اثر  jامین اندازة ذرات و  iمتقابل 

 .𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚= اثر خطای آزمایشی  ɛ𝒊𝒋𝒌𝒎متقابل تیمارها( و 

 

 نتایج و بحث
 فعالیت خوراک خوردن

میانگین داری بین تیمارها از لحاظ  تفاوت معنی

زمان خوراک خوردن بر پایۀ دقیقه در روز، کیلوگرم  مدت

ای مصرفی روزانه  مادة خشک و کیلوگرم دیوارة یاخته

که این شاخص برای  طوری (، به>05/0pوجود داشت )

متر( در  سانتی 48بهاربندهای دارای فضای آخور آزاد )

 24مقایسه با بهاربندهای دارای فضای آخور محدود )

(. در واقع نتایج این >05/0pتر( بیشتر بود )م سانتی

بررسی نشان داد، هر چه فضای آخور محدود باشد، 

زمان کمتری میزان  کنند تا در مدت ها تالش می گوساله

خوراک مورد نیاز را دریافت کنند و این یعنی اینکه 

خورند تا  تر خوراک خود را می ها در واقع سریع گوساله
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قابتی که دارند پیروزتر باشند. اما اینکه بتوانند درشدت ر

اگر از جنبۀ اندازة ذرات خوراک و تأثیری که بر خوراک 

گذارد به مسئله توجه شود  ها می خوردن گوساله

شده با خوراک حاوی علوفه  های تغذیه (، گوساله4)جدول

زمان  متر( مدت میلی 2/11تر ) با اندازة ذرات درشت

نند، زیرا هرچه ک بیشتری را صرف خوراک خوردن می

تر باشد در هر بار برداشت  تر و خشبی خوراک درشت

خوراک، نه تنها غلظت کمتری از مادة مغذی به درون 

بلکه  ،(Kitts et al., 2011شود ) وارد می  دهان گوساله

زمان بیشتری نیاز  جویدن اولیۀ آن در دهان نیز به مدت

های  شود تا گوساله دارد و همین عامل باعث می

شده با خوراک حاوی علوفه با اندازة ذرات درشت  ذیهتغ

زمان بیشتری را برای رفع نیازهای غذایی خود بر  مدت

که  ، درحالی(Beauchemin, 1991)سرآخور صرف کنند 

این قاعده در مورد خوراک حاوی علوفه با اندازة ذرات ریز 

  های (. نتایج این بررسی با یافته4برعکس است )جدول 

Kitts et al. (2011) های  همخوانی داشت، اما با یافته

Greter et al. (2010)  در تضاد بود. الزم به یادآوری

 Devries & Keyserlingk (2009)که   است، در بررسی

انجام دادند متوجه شدند، محدود کردن فضای آخور تأثیر 

فعالیت خوراک خوردن و نشخوار کردن  داری بر معنی

های شیری در حال رشد نداشت. برخالف  تلیسه

 Longenbach et al. (1999)های این بررسی،  یافته

ماهه انجام دادند و  16تا  11های  ارزیابی را روی تلیسه

متر  سانتی 47و  31، 15مشاهده کردند، فضای آخور 

های  ن تلیسهداری روی فعالیت خوراک خورد تأثیر معنی

در حال رشد ندارد و علت آن را نوع رفتار اجتماعی 

ها و تمایل به همزمانی مصرف در این دسته از  گوساله

با  Kahyani et al. (2013)  ها بیان کردند. در بررسی دام

هدف ارزیابی تأثیر اندازة ذرات یونجه )میانگین هندسی 

ارهای متر( بر رفت میلی 87/3و  57/3، 3اندازة ذرات 

ای گاوهای شیری به این نتیجه رسیدند، با افزایش  تغذیه

دیگر با افزایش  عبارت های مؤثر فیزیکی در جیره )به لیف

شده  زمان صرف میانگین هندسی اندازة ذرات جیره( مدت

داری افزایش  طور معنی برای فعالیت خوراک خوردن به

ندازة ای با افزایش ا داد که علت آن افزایش دیوارة یاخته

ذرات خوراک است که روی توان خوردن گاوهای شیری 

 تأثیر گذاشت.

 فعالیت نشخوار کردن

داری بین تیمارها از لحاظ میانگین  تفاوت معنی

شده برای فعالیت نشخوار کردن  زمان صرف مدت

شده بر پایۀ دقیقه در روز، دقیقه به ازای هر  بیان

 کیلوگرم مادة خشک مصرفی و همچنین دقیقه به

ای مصرفی روزانه وجود  ازای هر کیلوگرم دیوارة یاخته

های حاوی علوفه  که جیره طوری (. به>05/0pداشت )

شده برای فعالیت  زمان صرف با اندازة ذرات ریزتر، مدت

که  نشخوار کردن را کمتر تحت تأثیر قرار داد، درحالی

جیره با اندازة ذرات درشت فعالیت نشخوار کردن را 

تر، بیشتر  ای ضخیم جاد الیۀ لیفی شکمبهواسطۀ ای به

الزم به یادآوری است که در (. >05/0pتحریک کرد )

این بررسی فضای آخور تأثیری روی فعالیت نشخوار 

 .(<05/0pکردن نداشت )

که با هدف ارزیابی  Wang et al. (2017)در بررسی 

 3متر، کوتاه:  سانتی 1تأثیر اندازة ذرات علوفه )ریز: 

متر(  سانتی 7متر و بلند:  سانتی 5متر، متوسط:  سانتی

های هلشتاین جایگزین هشت  ای گوساله روی رفتار تغذیه

تا ده ماه انجام گرفت، نشان داده شد، افزایش اندازة ذرات 

ف شده برای فعالیت زمان صر علوفه باعث افزایش مدت

خوراک خوردن، نشخوار کردن و درنهایت فعالیت جویدن 

های مؤثر فیزیکی  ها شد که علت آن را افزایش لیف در آن

تر شدن  با افزایش اندازة ذرات علوفه به دلیل دراز

 های لیف بیان کرد. قطعه

 

 فعالیت جویدن

در   زمانی که گوساله فعالیت جویدن در واقع کل مدت

ساعته مشغول جویدن )اعم از نشخوار  24رة یک دو

دهد و  کردن و یا خوراک خوردن( بوده است را نشان می

داری بین تیمارها از لحاظ فراسنجۀ یادشده  اختالف معنی

بر پایۀ دقیقه در روز، دقیقه به ازای هر کیلوگرم مادة 

خشک مصرفی و دقیقه به ازای هر کیلوگرم دیوارة 

که  طوری (، به>05/0pداشت )ای مصرفی وجود  یاخته

فعالیت جویدن )بر پایۀ دقیقه در روز( برای فضای آخور 

 24متر( بیشتر از فضای آخور محدود ) سانتی 48آزاد )

های  متر( بود و همچنین این فراسنجه برای جیره سانتی

های  بیشتر از جیره  حاوی علوفه با اندازة ذرات درشت

(. در واقع >05/0pبود )حاوی علوفه با اندازة ذرات ریز 
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زمان صرف شده برای فعالیت جویدن خوراک حاوی  مدت

علوفه با اندازة ذرات درشت در مقایسه با خوراک حاوی 

علوفه با اندازة ذرات ریز بیشتر بوده است. در واقع 

های حاوی علوفه با اندازة ذرات درشت سفت و  جیره

ار کردن تر بوده است و به همین دلیل بارهای نشخو چوبی

(، 3 بیشتری نیز در مورد آن صورت گرفته است )جدول

نیز در نتایج   Wang et al. (2017)در همین رابطه 

های خود نشان دادند، میزان فعالیت جویدن برای  بررسی

های حاوی علوفه با اندازة ذرات درشت در مقایسه  خوراک

های حاوی علوفه با اندازة ذرات ریز تمایل به  با خوراک

 افزایش داشت.
داری بین تیمارها از لحاظ در این بررسی تفاوت معنی

در روز، دقیقه به ازای فعالیت جویدن بر پایۀ دقیقه 

کیلوگرم مادة خشک مصرفی و دقیقه به ازای کیلوگرم 

( >05/0pای مصرفی وجود داشت ) دیوارة یاخته

(. اگرچه فضای آخور بر فعالیت نشخوار کردن به 4)جدول

ازای دقیقه در روز، دقیقه بر کیلوگرم مادة خشک مصرفی 

ر نداشت، ای مصرفی تأثی و دقیقه بر کیلوگرم دیوارة یاخته

ولی در این بررسی فضای آخور فعالیت خوراک خوردن را 

تحت تأثیر قرار داد که درمجموع فعالیت جویدن )اعم از 

خوراک خوردن و نشخوار کردن( تحت تأثیر فضای آخور 

توان به محدود  ( که علت آن را می4قرار گرفت )جدول 

که محدودیت  طوری بودن فضای آخور مرتبط دانست به

ترسی به فضای آخور سبب افزایش شدت رقابت در دس

زمان خوراک خوردن برای  شده به همین دلیل مدت

زمان فعالیت  ها محدودشده و در نتیجه مدت تلیسه

 Devries et)جویدن در این بررسی کاهش یافته است 

al., 2003). 

زمان  روی مدت Balch (1971)که   با توجه به بررسی

صرف شده برای فعالیت جویدن )خوراک خوردن+ 

های فیزیکی و  عنوان شاخصی از ویژگی نشخوار کردن( به

ارزش خشبی بودن جیره انجام دادند، به این نتیجه 

رسیدند که با افزایش نسبت علوفه به کنسانتره در جیرة 

زمان صرف شده برای فعالیت  گاوهای شیری مدت

کردن و جویدن افزایش یافت و خوردن، نشخوار 

های خود نشان دادند، افزایش  همچنین در نتایج بررسی

زمان  نسبت کاه )کاه جو( در جیره سبب افزایش مدت

صرف شده برای فعالیت نشخوار کردن و درنهایت جویدن 

زمان صرف شده برای فعالیت  که مدت شد. درحالی

  خوردن تغییر زیادی نداشت. 

 
و   ای متر( و اندازة ذرات علوفه )درشت در مقابل ریز( بر رفتار تغذیه سانتی 48در مقابل  24. اثر متقابل فضای آخور )3جدول 

 های مادة هلشتاین در حال رشد شدت رقابت در گوساله
Table 3. The interaction effect of bunk space and forage particle size on feeding behavior and peak displacement of 

Holstein female calves 
 Treatments* 

SEM P-value 
24/Fine 24/Coarse 48/Fine 48/Coarse 

Dry matter intake (Kg/d) 8.02 7.6 7.84 7.7 0.121 0.099 

Feeding behavior 
   Peak Displacements, no./d** 168.25 b 201.75 a 50.58 c 50.08 c 15.803 >0.0001 

Eating time 
   min/d  192.75d 210.25b 199.88c 215.50a 1.935 0.001 
   min/kg of DM  24.07c 27.75a 25.53b 28.02a 0.308 >0.0001 
   min/kg of NDF 48.51c 54.71a 51.45b 55.23a 0.495 >0.0001 

Rumination time 
   min/d  228.65b 244.00a 230.10b 246.90a 2.575 0.005 
   min/kg of DM  28.51b 32.15a 29.35b 32.05a 0.317 >0.0001 
   min/kg of NDF 57.50b 63.38a 59.17b 63.21a 0.562 >0.0001 

Chewing time (Rumination time + Eating time) 
   min/d  421.4d 454.25b 429.95c 462.35a 3.967 0.001 
   min/kg of DM  52.58 c 59.91 a 54.88 b 60.07 a 0.549 >0.0001 
   min/kg of NDF 106.01 c 118.09 a 110.61 b 118.44 a 0.870 >0.0001 

Rest time 

   min/d  1019.15 a 986.25 c 1010.45 b 978.10 d 3.97 0.001 

a, b, c, dهای مشترک ندارند با هم اختالف معنی هایی که در یک سطر حرف : مقایسۀ میانگین با آزمون توکی، میانگین ( 05/0داری دارندp<.) 

متر  سانتی 48/ریز: 48ذرات علوفۀ درشت، متر فضای آخور و اندازة  سانتی 24/درشت: 24متر فضای آخور و اندازة ذرات علوفۀ ریز،  سانتی24/ریز: 24: * تیمارها
 متر فضای آخور و اندازة ذرات درشت. سانتی48/درشت: 48فضای آخور و اندازة ذرات ریز، 

 های اوج مصرف خوراک )تا سه ساعت پس از عرضۀ خوراک(. جایی بر سرآخور در ساعت ** شدت رقابت:  شمار جابه

a, b, c, d: Average comparison with Tukey test, Values within rows without a common superscript differ (P<0.05). 
* Treatments: 24/Fine: 24 cm. Feed bunk space and fine forage particle size, 24/Coarse: 24 cm. Feed bunk space and coarse forage particle size, 
48/Fine. 48 cm. Feed bunk space and fine forage particle size, 48/Coarse. 48 cm. Feed bunk space and coarse forage particle size.  

** Competition intensity: The number of movements per feed bunk at peak hours of feed intake (up to three hours later delivering the feed). 
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و شدت   ای متر( و اندازة ذرات علوفه )درشت در مقابل ریز( بر رفتار تغذیه سانتی 48در مقابل  24آخور ) . اثر اصلی فضای4جدول 

 های مادة هلشتاین در حال رشد رقابت در گوساله

Table 4. The main effect of bunk space and Forage particle size on feeding behavior and peak displacement of 
Holstein female calves 

 

Feed bunk space* 
SEM p-value 

Particle size* 
SEM p-value 

24 48 Fine Coarse 

Dry matter intake (Kg/d) 7.81 7.77 0.085 0.627 7.93 a 7.65 b 0.085 0.004 

Feeding behavior 

   Peak Displacements, no./d** 185 a 50.33 b 1.565 >0.0001 125.92a 109.42b 1.565 >0.0001 

Eating time 

   min/d 210.5 a 207.62b 0.993 >0.0001 196.31b 212.88a 0.993 >0.0001 

   min/kg of DM 25.91 b 26.77a 0.222 0.008 24.8 b 27.88 a 0.222 >0.0001 

   min/kg of NDF 51.61 b 53.34 a 0.383 0.001 49.98 b 54.97 a 0.383 >0.0001 

Rumination time 

   min/d 236.33 238.50 1.270 0.231 229.38b 245.45a 1.270 >0.0001 

   min/kg of DM 30.33 30.70 0.231 0.241 28.93 b 32.10 a 0.231 >0.0001 

   min/kg of NDF 60.44 61.19 0.460 0.122 58.33 b 63.30 a 0.460 >0.0001 

Chewing time 

   min/d 437.83b 446.15a 1.519 0.0003 425.68b 485.31a 1.519 >0.0001 

   min/kg of DM 56.24 b 57.48 a 0.396 0.032 53.73 b 59.99 a 0.396 >0.0001 

   min/kg of NDF 112.05b 114.53a 0.737 0.001 108.31b 118.27a 0.737 >0.0001 

Reast time 

   min/d 1002.7a 994.28b 1.510 0.0002 1014.8a 982.18b 1.510 >0.0001 

a, bهای مشترک ندارند با هم اختالف معنی هایی که در یک سطر حرف : مقایسۀ میانگین با آزمون توکی، میانگین ( 05/0داری دارندp<.) 

 متر به ازای هر راس گوساله(، اندازة ذرات علوفه )ریزودرشت(. سانتی 48و  24* اثر اصلی: فضای آخور )

 های اوج مصرف خوراک )تا سه ساعت پس از عرضۀ خوراک(. جایی بر سرآخور در ساعت ** شدت رقابت: شمار جابه

a, b: Average comparison with Tukey test, Values within rows without a common superscript differ (P<0.05). 
* Simple effects: the feed bunk space (24 and 48 centimeters per calve), forage particle size (Fine and Coarse). 

** Competition intensity: The number of movements per feed bunk at peak hours of feed intake (up to three hours later delivering the feed).  

 

با  Beauchemin (1991)در پژوهشی که توسط 

های غیرقابل  هدف بررسی تأثیر همزمان میزان لیف

حل در شویندة ختنی و کیفیت یونجه در جیرة 

زمان صرف شده  های مدت گاوهای شیرده بر فراسنجه

برای خوراک خوردن، نشخوار کردن و جویدن صورت 

های  گرفت نتایج نشان داد، با افزایش سطح لیف

زمان  ، مدتهاغیرقابل حل در شویندة خنثی در جیره

صرف شده برای فعالیت خوراک خوردن و در پی 

فعالیت جویدن که بر پایۀ دقیقه در روز  و دقیقه به 

ازای کیلوگرم مادة خشک مصرفی بیان شده بود 

که  داری افزایش پیدا کرد درحالیصورت معنی به

زمان  داری بین تیمارها از لحاظ مدتتفاوت معنی

کردن )بر پایۀ دقیقه  صرف شده برای فعالیت نشخوار

در روز و دقیقه به ازای کیلوگرم مادة خشک مصرفی( 

مشاهده نشد. در همین زمینه پژوهشی با هدف تأثیر 

های  اندازة ذرات علوفه )ذرت سیلوشده( و کربوهیدرات

ای و  زودتخمیر )دانۀ ذرت( بر رفتارهای تغذیه

جداسازی خوراک در گاوهای شیری انجام گرفت و 

ان داد، با کاهش اندازة ذرات علوفه در جیره نتایج نش

زمان صرف شده برای خوراک خوردن افزایش  مدت

زمان صرف شده برای فعالیت  که مدت یافت درحالی

 نشخوار کردن و در پی آن جویدن کاهش یافت

(Maulfair & Heinrichs, 2013) همچنین با کاهش .

اندازة ذرات سیالژ ذرت در جیرة گاوهای شیرده 

زمان صرف شده برای فعالیت جویدن به ازای هر  مدت

  ای مصرفی کاهش یافت کیلوگرم دیوارة یاخته

(Oba & Allen, 2000.) 

که با هدف  Nasrollahi et al. (2012)در بررسی 

متر(  میلی 30و  15ارزیابی تأثیر اندازة ذرات یونجه )

ای گاوهای شیری انجام گرفت،  در جیره بر رفتار تغذیه

ن داده شد،؛ با افزایش اندازة ذرات یونجه فعالیت نشا

داری افزایش  طور معنی خوراک خوردن و جویدن به

که افزایش در فعالیت نشخوار کردن  یافت، درحالی

زمان صرف شده برای  دار نبود. همچنین مدتمعنی

فعالیت خوراک خوردن بر پایۀ دقیقه به ازای هر 

ه با اندازة کیلوگرم مادة خشک مصرفی برای یونج

که  داری باالتر بود. درحالیطور معنی ذرات درشت به

زمان صرف شده برای فعالیت جویدن بر پایۀ  مدت

دقیقه به ازای کیلوگرم مادة خشک مصرفی و نیز 

دار نبود. دقیقه به ازای کیلوگرم دیوارة مصرفی معنی
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در بررسی که با هدف ارزیابی تأثیر اندازة ذرات یونجۀ 

با مادة خشک باال )هایالژ( بر رفتارهای سیلوشده 

ای در گاوهای اوایل انجام گرفت، بیان شد که  تغذیه

های خوراک زمان صرف شده برای فعالیت مدت

خوردن، نشخوار کردن و در کل فعالیت جویدن بر پایۀ 

دقیقه در روز، دقیقه به ازای هر کیلوگرم مادة خشک 

ای  مصرفی و دقیقه به ازای هر کیلوگرم دیوارة یاخته

مصرفی با افزایش اندازة ذرات یونجه افزایش یافت 

(Kononoff & Heinrichs, 2003) همچنین در .

 Krause & Combs (2003)بررسی دیگری که توسط 

با هدف تأثیر اندازة ذرات یونجۀ سیلوشده بر رفتارهای 

ای در گاوهای اواسط شیردهی انجام گرفت،  تغذیه

مان صرف شده برای فعالیت ز نتایج نشان داد، مدت

خوراک خوردن، نشخوار کردن و جویدن بر پایۀ دقیقه 

در روز و نیز دقیقه به ازای کیلوگرم مادة خشک 

یافته و این  مصرفی با افزایش اندازة ذرات علوفه افزایش

دهندة سالمت بهتر گاو در رابطه با فعالیت  نشان

 جویدن است.

یابی تأثیر اندازة که با هدف ارز  در جدیدترین بررسی

ای  متر( بر رفتار تغذیه سانتی 7و  5، 3، 1ذرات علوفه )

های هلشتاین جایگزین هشت تا ده ماهه انجام  گوساله

های غیرقابل  گرفت، نتایج نشان داده است، میزان لیف

حل در شویندة خنثی مصرفی تحت تأثیر طول 

های علوفه قرار نگرفت. همچنین نشان داده شد که  قطعه

ها را  های علوفه فعالیت خوردن تلیسه افزایش طول قطعه

های علوفه  افزایش داده و در واقع هر چه طول قطعه

زمان بیشتری را برای خوراک  ها مدت بلندتر باشد، تلیسه

های علوفه  که طول قطعه کنند. درحالی خوردن صرف می

زمان صرف شده برای  هایی همچون مدت بر فراسنجه

داری نداشت  کردن و جویدن تأثیر معنیفعالیت نشخوار 

(Wang et al., 2017). 

 

 استراحت کردن

زمان استراحت کردن  در این بررسی میانگین مدت

( بر پایۀ دقیقه در روز برای تیمارهای 2)جدول 

که تیمار  طوری ( به>05/0pدار بود ) مختلف معنی

ترین  /درشت پایین48/ریز باالترین و تیمار 24

و  15/1019زمان استراحت کردن )به ترتیب  مدت

دقیقه در روز( را به خود اختصاص داده  10/978

زمان صرف شده برای استراحت  بودند. همچنین مدت

های با اندازة  کردن بر پایۀ دقیقه در روز برای جیره

و برای  18/982و  8/1014ه ترتیب ذرات ریزودرشت ب

و  7/1002متر به ترتیب  سانتی 48و  24فضای آخور 

(. این یافته در >05/0pدقیقه در روز بود ) 28/994

بود که در  Hoffman et al. (2007)های  توافق با یافته

زمان  های خود گزارش کردند، مدت نتایج بررسی

یابد  می ایستادن با افزایش محدودیت خوراکی افزایش

زمان اختصاص یافته به استراحت  که مدت طوری به

صورت محدود در  شده به تغذیه های برای گوساله

صورت آزاد بیشتر  شده به های تغذیه مقایسه با گوساله

 بود.

 

 شدت رقابت

در این بررسی شدت رقابت تحت تأثیر تیمارهای 

که شدت رقابت  طوری ( به>05/0pمختلف قرار گرفت )

طور  برای تیمارهای دارای فضای آخور محدود به

داری بیشتر از تیمارهای حاوی فضای آخور آزاد  معنی

(. 4مرتبه در روز( بود )جدول 3/50در مقابل  185)

همچنین فراسنجۀ شدت رقابت درون تیمارهای با 

فضای آخور محدود ولی اندازة ذرات خوراک درشت و 

که این شاخص  طوری دار داشت به فاوت معنیریز نیز ت

 168و  201/ریز به ترتیب 24/درشت و 24برای تیمار 

که درون تیمارهای حاوی  مرتبه در روز بود. درحالی

های  داری بین خوراک فضای آخور آزاد، تفاوت معنی

حاوی علوفه با اندازة ذرات ریزودرشت، وجود نداشت 

محدودیت فضای  (. بنابراین روشن است که3)جدول 

عنوان یک عامل مهم در بروز رفتار شدت رقابت  آخور به

های گذشته نیز نشان داده است،  مؤثر بوده است. بررسی

ها به همزمانی در مصرف خوراک،  به دلیل تمایل گوساله

تواند میزان رقابت بر سر  محدودیت در فضای آخور می

 & Devries) مصرف خوراک را افزایش دهد

Keyserlingk, 2009)طور که در قسمت باال نیز  . همان

توضیح داده شد میزان شدت رقابت در زمان اعمال 

های حاوی علوفه با  محدودیت فضای آخور برای جیره

های حاوی علوفه با  اندازة ذرات درشت بیشتر از جیره

توان به جدایی  اندازة ذرات ریز بود که علت آن را می
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تر بخش کنسانتره از علوفه و همچنین صرف  احتر

 زمان بیشتر برای خوردن خوراک مرتبط دانست.  مدت

که هدف آن  Greter et al. (2011)  در بررسی

 34در مقابل  68ارزیابی همزمان تأثیر فضای آخور )

متر( و محدودیت خوراکی )حضور کاه در جیره(  سانتی

بود، نتایج نشان  های شیری ای تلیسه روی رفتار تغذیه

داد، در صورت اعمال نشدن محدودیت خوراکی )نبود 

داری بر مادة  کاه در جیره(، فضای آخور تأثیر معنی

زمان صرف شده برای فعالیت  خشک مصرفی، مدت

مصرف خوراک و همچنین شدت رقابت بر سرآخور 

که در صورت اعمال محدودیت  نداشت، درحالی

های  مۀ فراسنجهخوراکی )وجود کاه در جیره( ه

داری افزایش یافت.  طور معنی یادآوری شده به

های اخیر انجام  همچنین در بررسی دیگری که در سال

متر روی  سانتی 29و  40گرفت تأثیر دو فضای آخور 

های هلشتاین در حال رشد  ای تلیسه رفتار تغذیه

بررسی و نشان داده شد، مادة خشک مصرفی تحت 

 .(Greter et al., 2013)  نگرفتتأثیر فضای آخور قرار 

 گیری کلی نتیجه

نتایج این بررسی نشان داد، هر دو عامل فضای آخور و 

های رفتار  توانند بر فراسنجهة ذرات علوفه میانداز

های ماده جایگزین مؤثر باشند  ای در گوساله تغذیه

که با افزایش اندازة ذرات علوفه فعالیت  طوری به

خوراک خوردن، نشخوار کردن و در پی آن جویدن 

افزایش یافت و همچنین با کاهش فضای آخور شدت 

زمان وجود رقابت افزایش یافت. از سوی دیگر در 

های  محدودیت فضای آخور برای بهاربند تلیسه

جایگزین استفاده از خوراک ریز برتری دارد، زیرا 

توانند خوراک خود را  ها در زمان کمتر می گوساله

توانند بخشی از مصرف  مصرف کنند و همچنین می

های پس از اوج مصرف  خوراک خود را به ساعت

دت رقابت کمتر خوراک منتقل کنند که علت ایجاد ش

نیز است. بنابراین از هر دو اهرم فضای آخور و اندازة 

کارهای مدیریتی برای  عنوان راه توان به ذرات علوفه می

های  مهار سرعت رشد و نیز بازدة خوراک در گوساله

 ماده جایگزین استفاده کرد.
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