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  ر تغذيه داماستفاده از علوفه سبز  توليدي به روش آبكشت  د
  

  4و  مهرداد مدرسي 3، حسن فضائلي2، نورالدين طباطبايي*1حيدر علي گل محمدي

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد خوراسگان وكارشناس مركزتحقيقات كشاورزي اصفهان -1
  استاديار و مدير گروه علوم دامي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان -2

  علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور معاون پژوهشيوعضو هئيت -3
  استاديار گروه علوم دامي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان -4

 
  چكيده

و امكان استفاده از آن ) با شرايط گرم خانه اي (در اين آزمايش  مقدار علوفه توليدي به روش آبكشت  در اتاقك كشت 
مقدار بذر و آب مصرفي براي توليد هر كيلوگرم علوفه توليد شده در مرحله اول . دام مورد بررسي قرار گرفت      در تغذيه

راس  8و در مرحله دوم آزمايش با استفاده از . همچنين  عملكرد توليدي و  ارزش غذايي اين روش توليد علوفه  بررسي شد 
درصد علوفه  62/10و  1/7،  62/3،  0تكرار نسبت هاي جايگزيني  2با   4×4گاوشيري نژاد هلشتاين در يك طرح مربع التين 

. سبز جو در كل جيره غذايي  گاو هاي شيري و تاثير آن در بازده غذايي ميزان توليد و تركيبات شير  مورد بررسي قرار گرفت
درصد ماده خشك طي  19كيلوگرم علوفه سبز جو با  84/5نتايج بدست آمده نشان داد از هر كيلو گرم بذر جو مصرفي مقدار 

مقدار پروتئين ، . ليتر بود  5/2همچنين مقدار آب مصرفي به ازاء  هر كيلوگرم علوفه سبز جوتوليد شده  . مي شودروز توليد  6
مگا كالري در كيلوگرم  5/11، % 6/13، كلسيم و فسفر بترتيب  NDF  ، ADFانرژي قابل متابوليسم  ،انرژي خالص شير دهي ،

آزمايشات بر روي گاو شيري نشان داد اين علوفه براي . بود %  41/0و %   32/0 ، 4/14،  3/31مگا كالري در كيلوگرم ،  1/7، 
بود مقدار شير  31/1و  27/1،  28/1،  25/1بترتيب  4تا  1گاو شيري بسيار خوشخوراك مي باشد و  بازده غذايي جيره هاي 

واختالف آماري معني .  م در روز بود كيلو گر 73/29و  93/28، 5/29،  17/29بترتيب  4تا  1توليدي جيره هاي آزمايشي 
  . داري در خصوص بازده غذايي ، توليد شير  و تركيبات آن با استفاده از جايگريني علوفه سبز جو مشاهده نشد 

  
 علوفه سبز جو ، آبكشت ، گاو هاي شيري و عملكرد توليدي  :كلمات كليدي

 
  مقدمه 

ع آب ، نياز به توليد علوفه عمده ترين تقاضا براي مناطق خشك  با توجه به خشكساليهاي بوجود آمده و كمبود مناب
در اين خصوص ) 2008و  2007برنامه توسعه ملل متحد ،. ( باشد و بايد به دنبال روشي براي تهيه علوفه در اين مناطق بود   مي

از منابع آب و خاك، با توجه به در كنار  اقداماتي كه از قبل شروع شده بود پژوهشهاي مختلفي نيز در خصوص استفاده بهينه 
___________________________________________________________________________ 

* Email: golmohamadi_2003@yahoo.com 
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ها در  مناطقي كه شرايط  آب و هواي نامساعد دارند، استفاده از   محدوديت  اين منابع  انجام شده است و يكي از روش
هر چند اين روش ابتدا براي توليد )  1380مي سن، ; 1995لئو ، ;1382رونقي و مفتون ، (آبكشت  وگسترش آن بوده  است 

اي  كه مورد  جات  بكار گرفته شد ولي استفاده آن در خصوص توليد گياهان علوفه ، سبزيجات و صيفي محصوالت باغي
استفاده  خوراك دام  باشد نيز روز به روز در حال گسترش بوده  و تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف در اين مورد 

كيلو گرم را  330ماهه و وزن  18تا  15گوساله درومستر  17در غرب استراليا ) 2003تئودور و همكاران ، ( صورت گرفته است 
روز  با جيره هاي حاوي علوفه جو تغذيه كردند ميانگين افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي اين گوساله ها  70به مدت 

  . بود 9/4و  01/1به بترتيب 
)  هلشتاين ×گول  (راس گاو آميخته   8ه از دو آزمايش با استفاد) 1991ردي و همكاران ،(در آزمايشاتي ديگر در هند 

كيلوگرم علوفه تازه جو هشت روزه  20انجام دادند جيره نصف گاوها  مخلوط كنسانتره و كاه برنج و نصف ديگر جايگزيني 
  درصد كنسانتره بود   50بود با 

ج و نصف ديگر گاوها جايگزيني راس گاو كه جيره نصف  آنها   مخلوط كنسانتره و  كاه برن 8در آزمايش دوم  آنها   
نتيجه نشان داد در هر دوآزمايش تفاوت معني داري در . درصد  كنسانتره بود  25روزه  جايگزين  8كيلوگرم علوفه جو  10

  . ماده خشك دريافتي و عملكرد توليدي شير از لحاظ كمي مشاهده نشد 
  مواد و روشها  

مدت زمان . صورت مي گرفت ) گرم خانه( د علوفه در يك اتاقك رشد در مرحله اول اين  آزمايش  كشت بذر، و تولي
درجه حرارت اتاقك رشد هنگام روشنايي و . ساعت در شبانه روز بود  10ساعت و خاموشي  14نور دهي در اين اتاقك  
مدت زمان . د درصد بو  60تا  55رطوبت نسبي محيط كشت  بين . درجه سانتيگراد بود  20و  24خاموشي چراغ ها بترتيب 

ساعت  24كيلو گرم بذر  كه  12در طول مدت آزمايش روزانه مقدار . ثانيه بود 20ساعت خاموشي  4آبياري به ازاء هر 
متر مربع قرار  2/0سانتمتر يا   84× 24سيني  كشت  به ابعاد  12خيسانده  شده  و تا حدودي جوانه زده بود بطور مساوي داخل 

با توجه به نياز به توليد .گرفت   مي  نواخت در سيني ها پهن  گرديده و  داخل  اتاقك كشت قرار بذرها  بطور يك. داده شد
  72شد و در روز ششم حدود  سيني بذر خيس شده با روش فوق به اتاقك برده مي 12مداوم از روز دوم به بعد نيز روزانه  

هايي كه روز اول كشت شده بود براي مصرف دام خارج  سيني علوفه داخل اتاقك موجود بود  و در اين روز علوفه سيني
بار دستگاه مورد بازديد  3الي  2گرديد  در طول مدت آزمايش  با توجه به خودكار بودن كليه تنظيمات دستگاه فقط روزانه  مي

  .   گرفت قرار مي
رأس گاوشيري  نژاد  8م  از در مرحله دوم اين آزمايش بمنظور تعيين امكان مصرف اين علوفه و تاثير بر عملكرد دا

روز استفاده  83كيلو گرم و ميانگين روزهاي شير دهي    32كيلو گرم  ،  ميانگين توليد شير  615هلشتاين با  ميانگين وزن  
درصد علوفه سبز جو بر حسب كل ماده خشك  جيره جايگزين سيلوي ذرت  62/10و  1/7،  62/3،  0و نسبت هاي . گرديد 

  . گرديد  مي
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  نتايج وبحث 
  عملكرد علوفه 

متر مربع  2/0كيلوگرم علوفه سبز جو از مساحت  84/5نتايج بدست آمده نشان داد از هر كيلو گرم بذر جو مصرفي مقدار 
كيلو گرم علوفه سبز توليد  2/29كيلو گرم بذر جو مصرف شد و  5روز بدست مي آيد  بنابر اين در هر متر مربع  6طي مدت 
كيلوگرم بذر براي هر متر مربع با  نتايج ماسانيتي و همكاران با   5بدست آمده در اين آزمايش مبني بر مصرف  نتايج. مي گردد

استفاده از همين ميزان  بذر در هر متر مربع همخواني دارد ضمن اينكه مورگان براي افزايش در ماده خشك علوفه توليدي به 
ماسانيتي . (كيلو گرم بذر در هر  متر مربع را توصيه نموده است  8تا  6 روش آبكشت در روشهاي تجاري استفاده از ميزان

  ) 1992مورگان ،  ; 1980،
درصد بود  كه با نتايج بدست آمده از  19مقدار ماده خشك علوفه توليدي در طول مدت آزمايش بطور ميانگين  

د علوفه  مقدار ماده خشك نزديك به اين مقدار آزمايشات مورگان و چوان همخواني دارد  ضمن اينكه در اكثر روشهاي تولي
  )1989چاون و كادم ،.(درصد گزارش شده است  22تا  16وبين 

  آب مصرفي 
باشد  بطوريكه  يكي از محاسن  بزرگ  روش توليد علوفه به روش آبكشت مصرف بسيار كم آب براي توليد علوفه مي

اري مورد استفاده در اين اتاقك كه بصورت اسپري كردن آب روي نتايج بدست آمده از اين آزمايش  با توجه به روش آبي
ليتر بود و  5/2تا  2ساعت بود  و ميزان آب مصرفي به ازاء هر كيلو گرم علوفه  4ثانيه در هر  20سيني هاي كشت علوفه بمدت 

ورت اصالح روش گرديد و در ص اين در حالي بود  كه مقداري از آب از سيني هاي كشت خارج و غير قابل مصرف مي
ساير گزارشات  نيز مصرف آب را بين .  توان راندمان استفاده از آب براي توليد علوفه در اين روش را كاهش داد  آبياري  مي

  )2004هكتور،(اند  ليتر براي هر كيلو علوفه گزارش نموده 2تا  1
كيلو  532كيلوگرم علوفه سبز با   1750مربع در صورت استفاده از اين روش براي توليد علوفه در سال مي توان از هر متر 

ليتر خواهد بود  اين مقدار نيز با  4375گرم ماده خشك برداشت نمود و ميزان مصرف آب براي توليد اين مقدار علوفه حداكثر 
  . اكثر گزارشات ارائه شده  مطابقت دارد

  تاثير بر عملكرد توليدي گاو 
اد  استفاده از نسبت هاي مختلف جايگزيني علوفه سبز توليدي به روش آبكشت نتايج بدست آمده در اين آزمايش نشان د

و مقدار شير . دهد بجاي سيلوي ذرت  اختالف معني داري را در خصوص  مقدار شير توليدي و تركيبات آن نشان  نمي
بود ساير نتايج بدست آمده از  كيلو گرم شير 73/29و  93/28، 50/29،  17/29بترتيب برابر مقدار   4تا  1توليدي  جيره هاي 

  گزارش شده است  1عملكرد توليدي در جدول 
مقدار شير و تركيبات آن ،بازده غذايي و تغييرات وزن گاوها مورد آزمايش  با استفاده از نسبت هاي  -1جدول   

  جايگريني علوفه سبز 
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  صفت 
  

  1تيمارهاي آزمايشي
1  2  3  4  MSE 

   86/3 73/29  93/28  50/29  17/29  توليد شير روزانه 
  122/3 96/23  24/23  31/24  10/24  درصد چربي  4توليد شير تصيح شده 

   06/0  71/2  69/2  89/2  91/2  )درصد( چربي شير 
  016/0  09/3  08/3  12/3  18/3  )درصد ( پروتئين شير 
  019/0  83/4  73/4  80/4  72/4  )درصد(الكتوز شير 

  043/0 47/10  41/10  50/10  57/10  ) درصد(كل ماده خشك شير 
  015/0  61/8  56/8  56/8  54/8  )درصد (مواد جامد بدون چربي

pH   02/0  97/7  03/8  95/7  25/7  ادرار   
  006/0  31/1  27/1  28/1  25/1  بازده غذايي 

  82/72 5/618 12/619 50/619 87/615  وزن گاو 
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Abstract 
In order to determination of yield feeding value of producted Green Grass  in Hydroponic method, an 

experiment carried out during two separate stages. AT First stage with  a gross camber determinated 
amount of seed and water consumption  for each Kilogram green grass. At the second stage milk 
production and feed efficency of dairy cattle investigated  with 8 Holstien cows in latin squaer design 4×4 
with 2 replicate.  corn silage was replaced  by barley green grass at 0 , 3.62 , 7.1 and 10.62 percentag. 
result about green grass production was 5.84 Kg for each 1 kg barley seed with 19 % dry matter duration 
6 days.  Consumption water was 2-2.5 liters for each kg green grass production. crud protein, ME , NEL, 
NDF,ADF,  calcium and phosphorus  was  13.6% , 11.5 MCal/Kg ,7.1 MCal/Kg   31.3 ,14.4,  0.32 %  and 
0.41 % respectively. this forage was very Palatabile for dairy cattle. feed efficiency in rations 1 to 4 was 
1.25 , 1.28, 1.27 and 1.31 respectively. And milk production  in rations 1 to 4 was 29.17, 29.5 , 28.93 and 
29.73 respectively. With use  barley green grass feed efficiency, milk production and composition the 
differences were not significant. (P> 0.05) 

 
Keyword: barley green grass, hydroponic, dairy cattle 

  
  
 


