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چكيده
زر تحقیق حاضر ،از کهار رأس گاو هلشناین زارای یتن لۀ کم ه زر طرح مربع التین با کهاار زورۀ 21روز ( اامل زو ه ناه زورۀ
عازتپذیری به جیر ها و یک ه نه جمعآوری زاز ها) این از

د تیمارها امل  1تغذیه با جیارۀ کاامالً مخلا ط یاکباار زر وعادۀ

ص ح 2 ،تغذیه با بخشی از ی یا زر وعدۀ عار 3 ،تغذیه با بخشی از اور زر وعدۀ عار ،و  4تغذیاه باا بخشای از پا زر مااهی زر
وعدۀ عار ب ز گاوها زر یطح نگهداری تغذیه دند تغذیۀ منابع پروتئینی زر وعدۀ عار عالیت نشخ ار را ا ازایس زاز ()P<0/05
قابلیت همم ظاهری مازۀ خشک و مازۀ آلی زر گاوهای تغذیه د با اور زر وعدۀ عار زر مقایته باا گاوهاایی کاه یاکباار تغذیاه
دند ،بیشنر ب ز ( )P<0/05تغذیۀ همۀ منابع پروتئین زر وعدۀ عار باعث ا زایس قابلیت همم ظاهری الیااف ناامحل ل زر ا یندۀ
خنای د ( )P<0/05میانگین ت لید کل اییدهای کرب رار و نت ت م لی هیچکدام از اییدهای کرب رار تحت تأثیر نحا ۀ تغذیاۀ
منابع گ ناگ ن پروتئین قرار نگر نند اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین اییدینۀ اکم ه و نیناروژن آم نیااکی اکم ه معنایزار ن ا ز
برایاس ننایج تحقیق حاضر ،ا زایس ز عات تغذیۀ منابع پروتئین قابل تجزیه زر کم ه باعث به ز همم الیاف و عالیت ج یادن زر
گاوهای یتن لۀ هلشناین غیر یرز می ز
كلیدواژهها :اور  ،پ زر ماهی ،یرت ییل د  ،ی یا ،گاو هلشناین

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

نیازمند یه من ع نینروژنی امل مناابع نیناروژن آم نیااکی،

ا زایس پنانتیل ژننیکی گاوهای یری برای ت لید ایر زر

نینروژن اییدآمینهای و نینروژن پپنیدی هتانند ( 12و )24

ط ل یال های اخیر به این از از جیر های با نشایانۀ بااال

یرعت و مقدار تخمیار کرب هیادرات هاای یااخنمانی زر

برای حداکار ت لید یر منجر اد ایات زر مقابال ،ایان

کم ه ،تحت تأثیر راهمی مقدار نینروژن جیر ای ،یرعت

جیر ها میت انند منجر به کاهس اییدینۀ کم ه و زرننیجه

و مقدار تجزیۀ نینروژن جیر ای عرضه د زر کم ه قارار

اییدوز تحت حاز کم های ،کاهس همام مافثر الیااف و

میگیرز آم نیاس احنماالً من ع بتایار مهام نیناروژن بارای

بتیاری از اخنالالت مناب لیکی زیگار ا ند ( )20کاالس

ر د بااکنریهاای اکم ه ایات ،اماا نارخ آزاز ادن آن

اصلی زر تغذیۀ گاوهای پرت لید راهمکرزن جیار هاای باا

مننایااب بااا ناارخ تجزیااۀ کرب هیاادراتهااا بااهویااژ

انرژی باال بدون تأثیر زیانبار بر اک ییتنم کم ه ،آیایس

کرب هیدراتهای یاخنمانی نیتت و عدم همزمانی این زو

حی ان ،ت لید و عملکرز ت لیدمالی ایات گاوهاای ایری

با ا زایس اصل زمانی وعد های خ راکی بیشنر می ا ز

نیازمند جیرۀ عل های با اندازۀ منایاب یرات بارای به ا ز

( )27تغذیۀ یک بار زر روز مایت اناد آم نیااس اضاا ی را

عالیت ج یدن ،خناییازی ایید کم ه و تجزیۀ الیااف و

بیشنر از نیاز جمعیت میکروبی کم ه زر آن لحظه ،اراهم

زرننیجه پیسگیری از اخانالالت همامی همانناد ایایدوز

کند آم نیاس اضا ی ت لیادی باه ک اد مننقال و ت ادیل باه

تحت حاز کم های هتنند ( )18از طرف زیگار ،یاط ح

نینروژن اور ای می ز که بهص رت اور از ازرار ز ع و یا

ناکا ی الیاف به ط ر من ی همم اکم های را تحات تاأثیر

به کم ه باز میگرزز ( )24یک روش برای کاهس تجزیۀ

قرار میزهد و ممکن ایت مقدار انرژی را که جیر اراهم

یریع مقدار زیاز پروتئین زر کم ه ا زایس تعداز ز عاات

میکند ،کاهس زهد عرضۀ مازۀ مغاذی تاابعی از خا راس

تغذیۀ منابع پروتئین زر طا ل روز ایات هرکناد ا ازایس

مار ی ،غلظات ماازۀ مغاذی و قابلیات همام آن ایات

تعداز ز عات تغذیه تجزیۀ پروتئین را تغییر نمایزهاد ،اماا

قابلیت همم عالو بر تأثیر متنقیم بر مارف انرژی قابال

زمااانی از روز را کااه پااروتئین باارای میکروارگانیتاامهااای

همم ،بهزلیال ارت ااط متانقیم باا ماازۀ خشاک ماار ی،

کم ه راهم می ز ا زایس می زهد تغذیۀ ا انۀ وعادۀ

غیرمتنقیم عرضۀ م از مغذی را زر جیر های بر پایۀ عل ه

غذایی غنی از پروتئین ،تخمیر کم های را بهویژ زر ط ل

تحت تأثیر قرار میزهد ( )17زر گاوهای یری تغذیه د

ب تحریک کرز و م جب ا زایس همام اکم های اد

با جیر های بر پایۀ ییالژ گراس ،به ا ز زر قابلیات همام

( 21و  )22تغذیۀ مکمل منابع نینروژن غیرپروتئینی هار زو

ییالژ ارت اط متنقیمی با ا زایس ماازۀ خشاک ماار ی و

یاعت یک بار زر مقابل یاک باار زر روز غلظات آم نیااس

عملکرز حی ان زارز برآورز زقیق قابلیات همام عل اه و

کم های را کاهس و قابلیت همم ظاهری مازۀ خشاک و

ع اماال م افثر باار آن (ع اماال حی ا انی ،جیاار ای و غیاار )

ترکی ات الیاف را ا زایس زاز ()1

پاایسنیاااز تنظاایمکاارزن جیاار  ،ارزیااابی اقناااازی عل ااه،

زر مدلهای علمی تغذیهای ،نرخ تجزیۀ پروتئین منال

پیسبینی پایف حی ان و زرنهایت تامیمگیری بهینه ایات

به زی ارۀ یل ل مننایب با بخس الیا ی زرنظر گر ناه اد

( )13بنابراین به ز قابلیت همم و زینریی انارژی ما از

ایت ( ،)11اما از آنجا کاه همام الیااف وابتانه باه من اع

عل های اهمیت ویژ ای زارز

نینروژنی قابل تجزیه زر کم ه ایت و بخس عماد ای از

میکروبهای اکم ه بارای یاننز پاروتئین میکروبای

نینااروژن خا راس زر یاااعتهااای اولیااه پا
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خ راس تجزیه می ز و تجزیاۀ بخاس الیاا ی باا تاأخیر

مواد و روشها

زمانی زیازی زر مقایته با من ع نینروژنی الزم ات اق میا ند

زر این آزمایس ،از کهار رأس گاو هلشناین زارای یتن لۀ

بنابراین بخسهای بالق ۀ قابل تجزیۀ الیاف (کناد و یاریع)

کم ه زر طرح مربع التین با کهاار زورۀ 21روز ( اامل

طی زمان ممکن ایت تحت تأثیر حما ر مناابع گ نااگ ن

زو ه نااه زورۀ عااازتپااذیری بااه جیاار هااا و یااک ه نااه

نینروژنی زر کم ه قرار گیرز بناابراین ،زر ایان پاژوهس

جمعآوری زاز ها) این از

د گاوها زر جایگاا ان ارازی

رض د ایت که اضا ه کرزن من ع نینروژنی من اوت ،زر

با امکان زینریی آزاز به آب و زر یطح نگهاداری تغذیاه

انهروز ممکن ایت کم ز نینروژن الزم

دند جیرۀ پایه حاوی 50زرصد عل اه (35زرصاد یرت

برای همم الیاف را ر ع کند و منجر به به ز همام الیااف

ییل ااد 15 ،زرصاااد ی نجاااۀ خشااک) باا ز کاااه باااا

زمان من اوتی از

و باززهی نینروژن خ راس

نرما زار  CMP-Dairyتنظیم د (جدول )1

ز

هدف از انجام پژوهس حاضار ،برریای تاأثیر عرضاۀ
منابع گ ناگ ن نینروژن زر زمانهای من اوت ا انهروز بار
قابلیت همم الیاف و الگ ی تغییرات اییدهای کرب ارار
کم ه ،ر نارهای تغذیهای و مناب لیتهای خ ن ایت
جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره پایه

زرصد زر

م از خ راکی

مازۀ خشک

زرصد زر

انرژی و م از مغذی

مازۀ خشک

1

49/67

ی نجۀ خشک

15/00

مازۀ خشک (زرصد)

یرت ییل د

35/00

انرژی خالص یرزهی

زانۀ یرت

10/84

(مگاکالری زر کیل گرم مازۀ خشک)

زانۀ ج

7/92

پروتئین خام

ت الۀ کغندر

5/42

پروتئین قابل تجزیه زر کم ه

کنجالۀ ی یا

8/34

زی ارۀ یل لی

پ زر ماهی

2/00

زی ارۀ یل لی بدون همییل لز

کنجالۀ گل تن یرت

2/08

تخم پن ه

3/33

ی س گندم

6/67

کلتیم

نمک

0/33

2

بیکربنات یدیم

0/63

مکمل معدنی وینامینی

0/63

کربنات کلتیم

0/63

اور

0/35

پ زر کربی محا ظت د

0/83

2

1

16/26
2

1

10/57
33/14

1

1

کرب هیدراتهای غیرالیا ی
1

کربی خام
2

تر

20/25
37/38
4/71
0/84
0/46

 1برایاس زاز های حاصل از آنالیز آزمایشگاهی
 2برایاس زاز های نرما زار

1/62

CMP-Dairy
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منابع اصلی پروتئین قابل تجزیه زر کم ه کنجالۀ ی یا

یکبار ت یط مشاهد عینای ث ات اد ( )28ایتانازن باه

و اور و من ع پاروتئین غیرقابال تجزیاه زر اکم ه پا زر

زمانهایی اطالق د که گاو بدون نشخ ارکرزن به حالات

ماهی ب ز تیمارها اامل  1تغذیاۀ جیارۀ کاامالً مخلا ط

یرپا قرار زا ت مدت خ ابیدن هم بهصا رت کال زماان

یکبار زر یاعت هشت ص ح (× 2 ،)TMR1تغذیۀ بخشی

خ ابیدن بدون نشخ ارکرزن زرنظار گر ناه اد مجما ع

از ی یا (معازل یکزرصد پروتئین خام جیار ) زر یااعت

زمان خا رزن و نشاخ ارکرزن باهعنا ان عالیات ج یادن

ه ت اب (× 3 ،)SBM2تغذیاۀ بخشای از اور (معاازل

منظا ر ااد زر روز یا م نم نااهگیااری ،نم ناۀ خا ن بااا

یکزرصاد پاروتئین خاام جیار ) زر یااعت ه ات اب

ل لههای خالا از ورید زمی 6 ،یاعت بعد از تغذیۀ ص ح و

(× ،)UREA2و  4تغذیااه بخشاای از پا زر ماااهی (معااازل

 6یاعت بعد از تغذیۀ منابع گ ناگ ن نینروژن نم نهگیاری
دند ترکی اات خا ن اامل نیناروژن اور ای ،پاروتئین،

یکزرصاد پاروتئین خاام جیار ) زر یااعت ه ات اب

آل مین و گل کز با زینگا ات آناالیزر (یلکنرا  ،Eهلناد) و

(× )FISHM2ب ز منابع پروتئینای باا یاک کیلا خا راس

با کیتهای رکت پارسآزم ن تعیین اد گل با لین باه

مخل ط به گاوها عرضه د ،به گاوهای تیمار یک نیز یاک
کیل خ راس بدون ا زوزن منابع پروتئینی زاز

روش ت اوت (پروتئین منهای آل مین) محایا ه اد بعاد از

د

یک روز عدم نم نهگیری و آرامس گاوهاا ،نم ناههاای ماایع

از خ راس زر یه روز من الی زر هر زور  ،نم نهگیاری
د پا

کم ه زر روز پنجم زر زماانهاای صا ر 12 ،8 ،4 ،1 ،و 16

از تعیاین ماازۀ خشاک ( 60زرجاۀ یااننیگاراز

یاعت بعد از تغذیۀ ص ح ازطریاق یتان له تهیاه اد ماایع

بهمدت  48یاعت) ،نم نهها با آییاب مجهز به ت ری یاک

کم ه ت یط صا ی زوالیۀ صاف و اییدینۀ آنها بال اصله با

میلیمنر آییاب و برای تعیین ترکی ات ایمیایی نگهاداری

pHمنر مدل (منروم  ،827ی ئی ) انداز گیری د زو نم ناۀ

دند زر روز زوم ،نم نههاای ماد ع هار کهاار یااعت

 15میلیلینری از نم نۀ مایع کم ۀ صاف د زر زماانهاای

یک بار ( س بار زر روز) ازطریق رکن م جمعآوری و پ

مذک ر تهیه و باه هار کادام  0/3میلایلینار اییدیا ل ریک

از خشک و آییابکرزن ،مانند نم ناههاای خا راس بارای

50زرصد اضاا ه و زر  -20زرجاۀ یااننیگاراز بارای تعیاین

تعیین ترکی ات یمیایی نگهداری دند ترکی ات ایمیایی

نینروژن آم نیاکی و اییدهای کرب ارار ریاز اد بعاد از

م از خ راکی و مد ع با روشهای منداول تعیین د ()2

یفگشایی ،نینروژن آم نیاکی با روش مری م انداز گیری اد

مقازیر الیاف نامحل ل زر ا یندۀ خناای ( )NDFو الیااف
نامحل ل زر

( )3برای تعیین اییدهای کرب رار زر مایع کم ه ،نم نهها

یندۀ ایایدی ( )ADFباا تکن لا ژی انکا م

پ

(مدل  )FA-200انداز گیری ادند ( )27زر تعیاین الیااف
نامحل ل زر

از یفگشایی باهمادت  15زقیقاه باا زور  10000زور زر

زقیقه و زمای  4زرجۀ یاننیگراز یاننری ی ژ دند ایایدهای

یندۀ خنای ( )NDFاز آل اآمایالز مقااوم باه

کرب رار باا زیانگا گازکرومات گرا یمادل (وریان ،3400

حرارت (ییگما آلدریچ )ECN 3.2.1.1 ،و ی ل یت یادیم

ایاااالت منحاادۀ آمریکااا) زارای یاان ن حاااوی (10% SP-

اد قابلیات همام ظااهری خا راس باا نشاانگر

 )1200/1% H3PO4 on 80/100 Chromosorb W AWو باا

این از

خاکتنر نامحل ل زر ایید انداز گیری د ()26

مشخاات ( )6' × 2mmطراحی د برای همین منظ ر تعیین

زر روز اول نم نااهگیااری ،ر نارهااای خا راسخ ا رزن

د زمای ین ن  ،140اینجکن ر  200و زتکنا ر  220زرجاۀ

امل مدت زمان خ رزن ،نشخ ارکرزن ،ایانراحت کارزن،

یاننیگراز ب ز گاز حامل ما رزنظر نیناروژن باا یارعت 40

ایتنازن و ن یدن آب زر مادت  24یااعت هار  5زقیقاه

میلیلینر زر زقیقه ب ز
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زاز های حاصل از آزمایس زر قالب طرح مرباع التاین

گاوهای تغذیه د با اور و ی یا زر وعدۀ عار بهص رت

کرخشی با نرما زار آمااری  SASو رویاۀ  MIXEDبارای

عدزی بیشنر ب ز ،اما این عالیت تحات تاأثیر یاایر مناابع

مدل ( 1زاز هایی که تکارار زر زماان ندا انند) و مادل 2

پااروتئین قاارار نگر اات ماادت زمااان ر نااار خاا رزن،

(زاز هایی تکرار د زر زمان) تجزیه و میانگینها با آزم ن

اینراحت کرزن و ایتنازن تحت تأثیر تیمارها قرار نگر ات

ت کی مقایته دند ()23

(جدول  )2ر نارهای تغذیهای ت جه زیازی را زر تحقیقات

Y ijk  µ  T i  Pj  C k  e ijk

تغذیۀ نشخ ارکنندگان به خ ز جلب کرز ایت ایانراتژی

زر این رابطه ،Yijk :منغیر وابتنه µ ،میانگین کل Ti ،اثار

ر نارهای تغذیهای من اوت ممکن ایات الگا ی تخمیار را

تیمار  Pj ،iاثر زور  Ck ،اثر تااز ی گاو  ،kو  eijkاثر ا ان ا

تعیین و به پیسگیری از اییدوز کمک کناد اغلاب ارض

آزمایشی ایت

می ز که زمان یپری د برای عالیت ج یادن ااخص

()1

()2

Y ijkl  µ  T i  Pj  C k  Time l 
 Time il  e ijkl

خ بی از یالمت کم ه ایت ،زیرا ج یدن تر ح بازاق را

T

تحریک میکند بزاق تقری اً ناف بایکربناات وروزی باه

زر این رابطه Yijkl :منغیر وابتنه µ ،میانگین کل Ti ،اثار

کم ه را تشکیل میزهاد کاه باه باا ریکارزن ایایدهای

تیمار  Pj ،iاثار زورۀ  Ck ،jاثار تاااز ی گااو  Timel ،kاثار

ت لید د زر طا ل تخمیار اکم ه کماک مایکناد (.)16

زمان  (T×Time)il ،lاثر منقابل تیمار  iزر زمان  ،lو  eijkاثار

ا زایس ز عات تغذیه باعث ا ازایس مادت زماان خا رزن

ا ن ا آزمایشی ایت

بدون تغییر زر مدت زماان ایانراحت اد ( )8زر مقابال،
هیچ تأثیری از ز عات تغذیه بر ر نار تغذیاهای تلیتاههاای

نتایج و بحث

یتن لهگذاری د مشاهد نشاد ( )23کال زماان تغذیاه،

تغذیۀ منابع پروتئینی زر وعدۀ عار بهصا رت معنایزاری

نشخ ارکرزن خ ابید  ،پرخا گری و خ ابیدن تحت تاأثیر

باعث ا زایس عالیات نشاخ ارکرزن اد ( )P<0/05ایان

ز عات تغذیه قرار نمی گیرز اما نشخ ار ایتناز و ایتانازن

ا زایس زر گاوهای تغذیه د با اور زر وعدۀ عار بیشانر

مکرر ،با ا زایس ز عات تغذیه کاهس مییابد ()19

از یایر گاوها ب ز عالیات ج یادن و آبخا رزن نیاز زر

جدول  .2رفتار خوراک خوردن (دقیقه در روز) گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی

ص ات مطالعه د

تیمارهای آزمایشی

†

SEM

×TMR1

×SBM2

×UREA2

×FISHM2

P-value

خ رزن

139

134

نشخ ارکرزن

340

a

134

386

a

137

395

a

18/7

0/92

381

44/1

0/04

ج یدن

479

520

529

519

38/7

0/16

ن یدن آب

20

27

29

24

2/8

0/12

اینراحتکرزن

520

465

527

456

44/1

0/56

ایتنازن

421

427

355

441

60/4

0/40

b

 :a-bت اوت ارقام زر هر رزیف با حروف من اوت معنیزار ایت ( :SEM )P<0/05ا ن ا ایناندارز میانگینها

† × :TMR1تغذیۀ تمام جیرۀ کامالً مخل ط یکبار یاعت  8ص ح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از یا یا یااعت  7اب :UREA2× ،تغذیاۀ بخشای از اور
(معازل یک زرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پ زر ماهی (معازل یک زرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب
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قابلیاات هماام ظاااهری مااازۀ خشااک و مااازۀ آلاای زر

همم ظاهری 12/2( NDFزرصد) و قابلیت همم ظااهری

گاوهای تغذیه د باا اور زر وعادۀ عاار زر مقایتاه باا

پااروتئین خااام (5/5زرصااد) ا اازایس یا ات ( )1بنااابراین

گاوهای یکبار تغذیه د بیشنر ب ز (( )P<0/05جدول )3

آزازیازی پایدار و تدریجی نینروژن زر کم ه ،تأثیر ما ت

تغذیۀ یایر منابع پروتئین زر وعدۀ عار تأثیری بر قابلیات

بر الگ ی غلظت آم نیاس کم ه و قابلیت همام ظااهری

همم ظاهری مازۀ خشک و مازۀ آلی ندا ت قابلیت همم

مازۀ خشک و الیاف زارز ( )1راهمی اور با منشأ خارجی

ظاهری مازۀ خشک ،مازۀ آلی و پروتئین خاام تحات تاأثیر

(و بهزن اال آن ا ازایس آم نیااس اکم ه) باعاث ا ازایس

تیمارها قرار نگر ت ،هرکند قابلیت همم این راینجههاا

قابلیت همم مازۀ آلی زر گ یالههای تغذیه د باا پ یانۀ

بهی ب تغذیۀ مناابع پروتئینای زر وعادۀ عاار تمایال باه

نیشکر ( )19و گ ی ندان تغذیه د با علف برم گراس د

ا زایس زا ت تغذیۀ همۀ منابع پاروتئین زر وعادۀ عاار

( )8مکملکرزن جیار هاای حااوی زاناۀ یرت غلناکززۀ

باعث ا زایس قابلیات همام ظااهری الیااف ناامحل ل زر

خشک با اور باعث به ز تخمیر کم ه و قابلیات همام

یندۀ خنای د ( )P<0/05همی با ننایج ایان مطالعاه،

خ راس و زرننیجه به ز عملکرز گاوهای یری اد ()5

زر آزمایشی تغذیۀ گاوهای پرواری با مکمل منابع نیناروژن

تغذیۀ منابع پروتئین زر ب تأثیری بر قابلیات همام کال

غیرپروتئینی هر زو یاعت یک بار زر مقابل یک بار زر روز،

زینگا گ ارش مازۀ خشک ،ماازۀ آلای NDF ،و پاروتئین

باعث کاهس ز ع مازۀ خشک NDF ،و  ADFزر ماد ع و

خام ندا ت ،اما باعث ا زایس تجزیهپذیری کم های مازۀ

بنااابراین ا اازایس قابلیاات هماام ظاااهری مااازۀ خشااک

خشک و مازۀ آلی زر گاوهاای ایری اد ( )22ا ازایس

6/1زرصد و قابلیات همام ظااهری 9 NDFزرصاد اد،

قابلیت همم  NDFممکن ایت نا ی از ا ازایس راهمای

زرحالیکه قابلیت همام پاروتئین خاام تحات تاأثیر قارار

م از مغذی همرا با ا زایس عالیت باکنریهای یل الینیک

نگر ت با ا زایس ز عات تغذیۀ منابع نینروژن غیرپروتئینی،

یا ا زایس همم بعد از کم های  NDFمرب ط به تغییار زر

قابلیت همم ظااهری ماازۀ خشاک (9/1زرصاد) ،قابلیات

ترکی ات  NDFجیر ای با د ()10

جدول  .3قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی (درصد) گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی

تیمارهای آزمایشی

†

ص ات مطالعه د

SEM
×TMR1

×SBM2

×UREA2

×FISHM2

P-value

مازۀ خشک

64/31b

66/11ab

67/80a

65/82ab

0/75

0/08

مازۀ آلی

67/46b

69/15ab

70/92a

69/14ab

0/76

0/09

پروتئین خام

73/95

74/56

75/86

74/26

0/81

0/42

46/40c

50/75ab

53/20a

49/11bc

1/00

0/01

الیاف نامحل ل زر

یندۀ خنای

 :a-b-cت اوت ارقام زر هر رزیف با حروف من اوت معنیزار ایت ( :SEM )P<0/05ا ن ا ایناندارز میانگینها

† × :TMR1تغذیۀ تمام جیرۀ کامالً مخل ط یکبار یاعت  8ص ح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از یا یا یااعت  7اب :UREA2× ،تغذیاۀ بخشای از اور

(معازل یکزرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پ زر ماهی (معازل یکزرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب
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جدول  .4فراسنجههای مایع شکمبۀ گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
†

تیمارهای آزمایشی
صفات مطالعهشده

P-value
SEM

×TMR1

×SBM2

×UREA2

تیمار

×FISHM2

زمان

تیمار × زمان

اسیدهای چرب فرار (میلیمول در لیتر)
استات

53/82

56/02

51/75

54/02

3/52

0/85

>0/01

0/99

پروپیونات

14/38

15/07

14/40

16/20

1/37

0/77

>0/01

0/99

بوتیرات

8/68

9/68

8/70

8/65

0/68

0/66

>0/01

0/99

ایزو بوتیرات

0/98

0/87

1/15

1/04

0/19

0/77

0/79

0/44

والرات

1/58

1/46

1/53

1/38

0/13

0/75

0/03

0/02

ایزووالرات

1/39

1/38

1/25

1/17

0/11

0/50

0/05

0/15

جمع کل

80/80

84/41

78/73

82/28

5/50

0/89

>0/01

0/99

نسبت استات به پروپیونات

3/76

3/69

3/71

3/47

0/20

0/76

>0/01

0/64

نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم در دسیلیتر)

12/65

12/12

11/68

12/59

0/44

0/38

>0/01

0/10

 pHشکمبه
 :SEMا ن ا ایناندارز میانگینها

6/48

6/43

6/51

6/46

0/38

0/51

>0/01

0/87

† × :TMR1تغذیۀ تمام جیرۀ کامالً مخل ط یکبار یاعت  8ص ح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از یا یا یااعت  7اب :UREA2× ،تغذیاۀ بخشای از اور

(معازل یکزرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پ زر ماهی (معازل یکزرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب

ایت ا زایس عالیت نشخ ار ت یط گاوهای تغذیه د باا

به ز من ازنکرزن جیر ها برای تأمین نیاز میکاروبهاا

منابع پروتئینی زر وعدۀ عار با د

بااه پااروتئین قاباال تجزیااه زر ااکم ه ( )RDPزر مقااازیر
ت صیه د باعث بهینه دن ر اد میکروبای ،کااهس ز اع

میانگین ت لید کل اییدهای کرب رار و نتا ت ما لی

نینروژن و به ز این از از نینروژن ت یاط گااو مای ا ز

آنها تحت تأثیر نح ۀ تغذیۀ منابع گ ناگ ن پاروتئین قارار

( )14تغذیۀ  RDPبیشانر ،زآمینایای ن ایایدهای آمیناه زر

نگر نند با وج ز عدم ت اوت معنیزار زر ت لیاد ایایدهای

کم ه و راهمی اییدهای کرب رار اخهزار را ا زایس

کرب رار ،ت لید اییدهای کرب رار زر ط ل روز از یک

ز ()24

الگ ی خاصی ت عیت کرز ،باهطا ریکاه ت لیاد ایایدهای

همچنااین تغذیااۀ  RDPکمناار از نیازهااای حااداکار ر ااد

کرب رار بعد از تغذیاۀ صا ح ،روناد ا زایشای زا ات و

میکروبهای کم ه ،میت اناد ت لیاد پاروتئین میکروبای،

کهار یاعت بعاد از تغذیاۀ صا ح ،روناد کاهشای زا ات

همم کم های و راهمی انرژی و پاروتئین را بارای گااو

(بهزلیل اینکه گاوها زر یطح نگهداری تغذیه دند و بعاد

مخنل کند ( )6زر تحقیق حاضار ،ا ازایس قابلیات همام

از مدتی خ راس تمام می د) این روند کاهشی باا تغذیاۀ

م از مغذی ممکن ایت بهزلیل راهمی پایادار نیناروژن زر

منابع پروتئین زر وعدۀ عار کمی منعاازل اد و ا ازایس

ط ل روز برای باکنریهای کم ه با د زلیل زیگر ممکان

اد

میزهد که ممکن ایت باعث به ز همم الیاف

اندکی (غیرمعنیزار) زر ت لید اییدهای کرب مشاهد
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و زوبار با یک کاهس تدریجی زر ط ل اب باه غلظات

جهت عک  ،ت عیت کرز ( کل  )2روند تغییرات نینروژن

مقازیر ص ح برگشت ( کل  )1میانگین اییدینۀ اکم ه و

آم نیاکی کم ه به گ نهای با ز کاه یاک یااعت بعاد از

نینروژن آم نیااکی اکم ه نیاز زر طا ل روز تحات تاأثیر

تغذیه به اوج ریید و بعد از تغذیۀ اور زر وعدۀ عاار زر

تیمارها قرار نگر ت الگا ی تغییارات ایایدینۀ اکم ه از

این تیمار زر مقایته با یایر تیمارها انادکی ا ازایس نشاان

الگ ی تغییرات ت لید اییدهای کرب مایع اکم ه ،اماا زر

زاز ( کل )3

شکل  .1روند تغییرات غلظت مجموع اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه در طول روز (پیکان سیاه نشاندهندۀ زمان تغذیۀ منابع پروتئین است):TMR1× .

تغذیۀ تمام جیرۀ كامالً مخلوط یکبار ساعت  8صبح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از سویا ساعت  7شب :UREA2× ،تغذیۀ بخشی از اوره (معادل یکدرصد
پروتئین خام جیره) ساعت  7شب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پودر ماهی (معادل یکدرصد پروتئین خام جیره) ساعت  7شب.

شکل  .2روند تغییرات  pHمایع شکمبه در طول روز (پیکان سیاه نشاندهندۀ زمان تغذیۀ منابع پروتئین است).
× :TMR1تغذیۀ تمام جیرۀ كامالً مخلوط یکبار ساعت  8صبح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از سویا ساعت  7شب :UREA2× ،تغذیۀ بخشی از اوره
(معادل یکدرصد پروتئین خام جیره) ساعت  7شب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پودر ماهی (معادل یکدرصد پروتئین خام جیره) ساعت  7شب.
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شکل  .3روند تغییرات غلظت نیتروژن آمونیاكی مایع شکمبه در طول روز (پیکان سیاه نشاندهندۀ زمان تغذیۀ منابع پروتئین است).
× :TMR1تغذیۀ تمام جیرۀ كامالً مخلوط یکبار ساعت  8صبح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از سویا ساعت  7شب :UREA2× ،تغذیۀ بخشی از اوره
(معادل یکدرصد پروتئین خام جیره) ساعت  7شب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پودر ماهی (معادل یکدرصد پروتئین خام جیره) ساعت  7شب.

تغذیۀ گاوهای یری با مکملهای پروتئینی گ ناگ ن زر

مقابل یک بار زر روز غلظت نیناروژن آم نیااکی اکم ه و

ب زر مقایته با تغذیۀ آنها زر روز ،غلظت تمام اییدهای

نینروژن اور ای پالیما را زر بین وعد ها ا ازایس زاز ،اماا

کاارب بااهجااز ایزوب ا تیرات را ا اازایس زاز ( )22میااانگین

میانگین غلظات روزاناه را کااهس زاز و ا ازایس ناگهاانی

اییدینۀ کم ه و نینروژن آم نیاکی تغییر نکارز ،اماا الگا ی

غلظت آنها بال اصله بعد از تغذیه را برطرف کارز ( )1زر

تغییرات روزانۀ اییدینۀ کم ه من اوت ب ز الگ ی تغییارات

بر ها ،اییدینۀ کم ه تحت تأثیر من اع نیناروژن و ز عاات

روزانۀ نینروژن آم نیاکی تمایل به من اوتب زن زا ت تغذیۀ

تغذیه آن قرار نگر ت غلظات نیناروژن آم نیااکی اکم ه

مکمل پروتئین زر ب ن یانات روزانۀ ایایدینۀ اکم ه را

تحت تأثیر ز عات تغذیه قرار نگر ت ،اماا وقنای کاه اور

کاهس زاز و مقازیر آن زر اوایط عار مقایته با ص ح بیشنر

من ع نینروژن ب ز زر مقایتاه باا کازئیناات باهعنا ان من اع

و زر ب زر مقایته با ص ح کمنر ب ز ( )22بنابراین تغذیاۀ

پروتئین حقیقی قابل تجزیاه زر اکم ه ،غلظات نیناروژن

مکمل پروتئینی زر ب باعاث تحریاک تخمیار اکم های

آم نیاکی کم ه ا زایس یا ت بنابراین اگر پروتئین حقیقی

می ز همچنین زمان تغذیۀ من اوت مکمل پروتئین الگا ی

ا ز و مکمال

بهجای من اع نیناروژن غیرپروتئینای ایان از

ز ،عرضۀ م از مغذی ممکن

تخمیر کم های را تغییر میزهد زر کل تغذیاۀ پاروتئین زر

پروتئینی زو بار زر روز عرضه

ط ل ب غلظتهای کل ایایدهای کارب ارار اکم ه و

ایت به ز یابد ( )15زر مطالعهای که مکمل مناابع نیناروژن

نینروژن آم نیاکی را منعازل میکند ()22

غیرپروتئینی (اور و بی رت) بهص رت روزانه و یاک روز زر

تغذیۀ اور هر زو یاعت یکباار ( 12باار زر روز) زر

میان عرضه می د ،نینروژن آم نیاکی کم ه یه یاعت بعاد

مقابال یااکبااار زر روز باعااث کاااهس نینااروژن آم نیاااکی

از تغذیه زر روزی که هر زو گرو تغذیه می ادند ،زر گارو

کم ه به ناف د اما تأثیری بر اییدینۀ کم ه و ت لیاد

یک روز زر میان ،باالتر ب ز و زر روز زیگر پایینتر ب ز ،ولای
زر گرو روزانه روند منعازلتر ب ز ()7

کل اییدهای کرب رار کم ه زر گ یاالههاای پارواری

نینروژن اور ای پالیما زر زمان س یاعت بعد از تغذیۀ

ندا ت ( )1تغذیۀ مکمل اور هر زو یااعت یاک باار زر
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ص ح بهص رت عدزی زر گاوهایی که تمام منابع پاروتئین زر

مقایته با یایر تیمارها ا زایس یا ت ولی با ا زایس ز عات

وعدۀ ص ح تغذیه می د ،بیشنر با ز ( )P<0/08هایچیاک از

تغذیۀ منابع پروتئین قابل تجزیاه ،نیناروژن اور ای پالیاما

ترکی ات خ ن تحت تأثیر تیمارها قرار نگر ت (جدول )5

روند منعازلتری بهخ ز گر ت که این میت اند مزینی مهام

نینروژن اور ای پالیما و نینروژن اور ای یر بازتاابی

برای ا زایس ز عات تغذیۀ منابع پروتئین قابل تجزیه با د

از میزان پاروتئین جیار  ،تجزیاهپاذیری پاروتئین جیار و

حال اگر این ز عات بیشنر هم با د ،این روناد منعاازلتار

کی یت آن ایت نینروژن اور ای پالیما با ا زایس پروتئین

خ اهد د زر مطالعهای با  12باار تغذیاه زر روز ،تغذیاۀ

جیر و تجزیهپذیری آن ا زایس ماییاباد ( )4ط اق نناایج

مکمل اور هر زو یاعت یک بار زر مقابل یک بار زر روز

م ج ز ،بعد از تغذیۀ منابع پروتئین قابل تجزیه زر کم ه،

غلظت نینروژن آم نیاکی کم ه و نینروژن اور ای پالیاما

نینروژن اور ای پالیما ا زایس یا ت هنگامیکه تمام منابع

را زر بین وعد ها ا زایس زاز ،اما ا زایس ناگهاانی غلظات

پروتئین قابل تجزیه زر کم ه زر وعدۀ ص ح تغذیاه اد،

آن ها بعد از تغذیه را برطرف کرز ( )1یایر مناب لیتهاای

نینروژن اور ای پالیما س یاعت بعد از خ راسزهی زر

خ ن تحت تأثیر تیمارها قرار نگر نند (جدول )5

جدول  .5متابولیتهای خونی گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی

تیمارهای آزمایشی

ص ات مطالعه د
×TMR1

×SBM2

†

×UREA2

SEM

P-value

×FISHM2

 6یاعت بعد از تغذیۀ ص ح
گل کز (میلیگرم زر زییلینر)

62/00

63/00

58/00

59/36

2/68

0/37

نینروژن اور ای پالیما (میلیگرم زر زییلینر)

16/37

15/65

13/10

16/48

1/01

0/08

پروتئین (گرم زر زییلینر)

7/88

8/69

7/81

41/71

0/44

0/21

آل مین (گرم زر زییلینر)

5/17

4/55

4/70

4/61

0/23

0/29

گل ب لین (گرم زر زییلینر)

2/70

4/14

3/11

3/89

0/40

0/13

 6یاعت بعد از تغذیۀ منابع پروتئین
گل کز (میلیگرم زر زییلینر)

70/52

69/50

70/25

63/75

4/40

0/64

نینروژن اور ای پالیما (میلیگرم زر زییلینر)

13/57

13/50

15/45

13/80

0/71

0/27

پروتئین (گرم زر زییلینر)

8/68

7/71

7/87

8/07

0/38

0/44

آل مین (گرم زر زییلینر)

4/93

4/62

4/77

4/45

0/36

0/80

گل ب لین (گرم زر زییلینر)

3/70

3/08

3/09

3/62

0/61

0/83

 :SEMا ن ا ایناندارز میانگینها

† × :TMR1تغذیۀ تمام جیر کامالً مخل ط یکبار یاعت  8ص ح :SBM2× ،تغذیۀ بخشی از یا یا یااعت  7اب :UREA2× ،تغذیاۀ بخشای از اور

(معازل یکزرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب ،و × :FISHM2تغذیۀ بخشی از پ زر ماهی (معازل یکزرصد پروتئین خام جیر ) یاعت  7ب
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