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  چكيده 
رأس گاو شيرده  8تعداد . پردازداين مطالعه به بررسي اثرات اصلي و متقابل اندازه ذرات يونجه خشك و منبع غله بر رفتارهاي انتخاب گاو مي

تيمارها دراي چيدمان آماري . روزه مورد آزمايش قرار گرفتند 21 دوره 4يك طرح مربع التين تكرار شده با هلشتاين در اواسط شيردهي در قالب 
) جو و مخلوط يك به يك جو و ذرت(اي با دو منبع غله) مترميلي 33/4و  43/3(فاكتوريل بودند كه دو ميانگين هندسي اندازه ذرات يونجه خشك 

ها در دو روند تغيير درصدي الك. شدندارائه  60به  40امالً مخلوط در حد اشتها و با نسبت علوفه به كنسانتره ها به صورت كجيره. تركيب شدند
منبع غله و اثر متقابل منبع . اما با افزايش اندازه ذرات رفتار خوردن افزايش و نرخ خوردن كاهش يافت. اندازه ذرات يونجه در طول روز مشابه بود

اي در بر اساس اين مطالعه افزايش حاشيه. نتوانست رفتار خورن و انتخاب گاو را به صورت قابل توجه تحت تاثير قرار دهد غله و اندازه ذرات
 .شود، اما اين اثرات وابسته به منبع غله نيستاي و انتخاب حيوان مياندازه ذرات يونجه باعث بهبود رفتار تغذيه

 .انتخاباندازه ذرات ، منبع غله، : واژگان كليدي

  
 مقدمه 

هاي مناسب در شكمبه بنديگيري اليهدر حقيقت توان انتخاب گاو براي پس زدن ذرات درشت و انتخاب ذرات ريز منتج به عدم شكل
همچنين ممكن است گاو ذرات ذرات ريز در ). 2007زبلي و همكاران، (خواهد شد و دام در معرض اسيدوز تحت حاد قرار خواهد گرفت 

و بررسي پس ) 1997آلن، (ذرات درشت در انتهاي روزمصرف كند كه در اين شرايط توليد اسيد و بافر بزاق همزمان نخواهد بود ابتدا و 
نشان داده شده افزايش اندازه ذرات باعث تحريك گاو در پس زدن . آخور در انتهاي روز نخواهد توانست اطالعات كافي در اختيار قرار دهد

علوفه خشك معموال داراي خوشخوراكي كمي است و دانسيته آن با ساير اجزا جيره متفاوت  ).2008يز و همكاران، دور(شودذرات درشت مي
بندي شكمبه و رفتار جويدن داشته باشد تواند يك نقش عمده در اليهاما علوفه خشك مي. كند تا آن را پس بزنداست كه گاو را ترغيب مي

- باشند، مياي كه داراي توان مختلف در تجمع اسيد در شكمبه مياي مطرح شده كه منابع غلهك فرضيههمچنين ي). 2007زبلي و همكاران، (

بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثر افزايش اندازه ذرات ). 2008دوريز و همكاران، (توانند گاو را ترغيب به انتخاب ذرات درشت كنند 
  .باشدانتخاب گاو مياي يونجه خشك و منبع غله بر رفتار تغذيه

  
  ها مواد و روش

كيلوگرم انتخاب  23/39 ±98/0، چند بار زايش و ميانگين توليد شير روزانه )روز 25/175 ± 21(دهي رأس گاو هلشتاين اواسط شير 8تعداد 
روز  7پذيري به جيره و دتروز جهت عا 14روز بودند كه  21هاي آزمايشي دوره. وارد شدند 4×  4صورت تصادفي در دو مربع التين و به
يونجه خشك به نحوي خرد شد . در نظر گرفته شدند 2×2هاي آزمايشي در قالب فاكتوريل تيمار. گيري در نظر گرفته شدعنوان دوره نمونهبه

اي ساس منبع غلهدو سطح اندازه ذرات يونجه خشك با دو نوع كنسانتره بر ا. بدست آيد 33/4و  43/3كه دو ميانگين هندسي اندازه ذرات 
اي تشكيل عنوان دو نوع منبع غلههاي جو و ذرت با نسبت يك به يك بهمخلوط دانه) 2دانه جوي و ) 1ها از كنسانتره. متفاوت تركيب شدند
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هاي مخلوط دانه - دانه جو، يونجه ريز - دانه جو ، يونجه درشت -يونجه ريز: ها از نظر اندازه ذرات يونجه و منبع غله شاملتيمار. شده بودند
براي تأمين گاوهاي با احتياج توليد  CNCPSافزار ها با استفاده از نرمجيره. هاي جو وذرت بودندمخلوط دانه - جو و ذرت و يونجه درشت 

آزاد و كامالً صورت مصرف به ارائه خوراك. كيلوگرم تنظيم شدند كه از نظر مواد مغذي بكار رفته يكسان بودند 671كيلوگرم و وزن بدن  39
مورد بررسي هرار گرفت و از آن شاخص هاي ) 1991( هر دوره رفتار خوردن گاوها به روش بوشمن و همكاران 19در روز . مخلوط بود

اي از محتويات باقيمانده در دهي صبح نمونهخوراك 24و  6، 3، 5/1، 0هاي هر دوره در ساعت 17در روز . موجود در جدول يك بدست آمد
از . هاي پنسيلوانيا و توزين مقدار مواد باقيمانده در روي هر الك مواد به آخور باز گردانده شدندگرفته شد و بعد از الك كردن با الكآخور 

نرم افزار  Mixedداده هاي رفتار خوردن با رويه . گيري شدها درصد مواد باقيمانده روي هر الك در هر زمان براي هر گاو اندازهاين اندازه
SAS عنوان اثرات ثابت و اثرات مربع و گاو درون مربع بعنوان اثرات تجزيه شدند، اثرات دوره، اندازه ذرات، منبع غله و تقابل اثر اين دو به

ها با تمام ميانگين. در نظر گرفته شد) P ≥ 15/0 < 05/0(داري و تمايل به معني) P ≥ 05/0(داري سطح معني. تصادفي در مدل قرار گرفت
  .شدندوش حداقل مربعات مقايسه ر
 

 نتايج و بحث

افزايش اندازه ذرات يونجه خشك باعث افزايش زمان خوردن به ازاي هر كيلو ماده خشك مصرفي شد و با توجه به اينكه طول هر وعده 
و اين بيانگر اين حقيقت است ). 1جدول(خوردن بين تيمارها برابر بود بنابراين نرخ مصرف خوراك با افزايش اندازه ذرات كاهش پيدا كرد 

كه با افزايش اندازه ذرات خوراك گاو زمان بيشتري را به خوردن اختصاص داده و به ميزان بيشتر بزاق جهت عمل بافري شكمبه توليد كرده 
يش اندازه ذرات اين روند در ميليمتر پنسيلوانيا نشان داد كه با افزا 8و  19بررسي روند تغييرات مواد باقيمانده روي دو الك ). 1997آلن (است

دهد كه اين ذرات درشت ايجاد شده پايين تر از آستانه انتخاب بوده و به نحوي مناسب توسط گاو طول تغيير نكرده است و اين نشان مي
كه براي همه  پنسيلوانيا و سيني آن به اين صورت بود 18/1تغييرات درصدي مواد باقيمانده روي الك ). 2، 1هاي شكل(خورده شده اند 

تفاوت . شدگير در آنها مشاهده مييافت و بعد از آن يك افزايش چشمها تا حدي كاهش ميساعت مقدار درصدي اين الك 6ها تا زمان تيمار
هاي حاوي جو و جيرهاي حاوي مخلوط جو و ذرت مشاهده شد كه مربوط به متفاوت و سيني بين جيره 18/1قابل توجهي در محتواي الك

  . باشدن خردشدگي اندازه ذرات اين دو غله ميبود
 ـ اثر اندازه ذرات يونجه و منبع غله جيره بر توليد و تركيبات شير و كارايي خوراك1جدول

خطاي استاندارد  داريسطح معني
 هاتفاوت ميانگين

 ايمنبع غله جو بطور كامل  ذرت+جو

 اندازه ذرات يونجه خشك ريز درشت  ريز درشت غله علوفه اثر متقابل

به ازاي ماده خشك  خوردن 52/8 34/9 07/9 25/9 45/0 30/0 06/0 22/0
 )دقيقه بر كيلوگرم(مصرفي

 )دقيقه(طول هر وعده خوردن  78/2 94/2 18/3 15/3 32/0 09/0 76/0 59/0

 )دقيقه كيلوگرم بر(نرخ مصرف  123/0 111/0 118/0 110/0 006/0 47/0 02/0 66/0
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  گيري كلي  نتيجه

توان اينگونه استنباط از اين نتايج مي. تر بوده استگري گاو پائيناي در اندازه ذرات يونجه از آستانه انتخابرسد كه افزايش حاشيهبه نظر مي 
  .واقعاً توانسته در شكمبه مؤثر باشداي در اندازه ذرات يونجه خشك به بهترين شكل توسط گاو خورده شده است و كرد كه افزايش حاشيه
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Effects of Alfalfa Hay Particle Size and Grain Source on Eating Behaviors and 
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Abstract  
The study investigated the effects of, and interactions between, dietary grain sources and marginal 
changes in alfalfa hay (AH) particle size on sorting behavior of dairy cows. Eight midlactation Holstein 
dairy cows were used in a replicated 4 x 4 Latin square design with four 21-d periods. The experiment 
was a 2 x 2 factorial arrangement with 2 geometric means particle size of alfalfa hay (fine = 3.43 mm or 
long = 4.33 mm) each combined with 2 sources of cereal grains (barley grain alone or barley and corn 
grains in a 50:50 ratio). Diets were fed adlibitum as TMR with a concentrate to forage ratio of 60:40. The 
same changing of PSPS (Pen State Particle Seprator) fraction was observed for 2 level of AH particle 
size. But eating time was increased and eating rate was deacrsed with the increasing of AH particle size. 
Either grain source or interaction between grain source and forage particle size had not a markedly effect 
on eating behavior or selectivity power of the cow. Based on our study marginally increasing in AH 
particle size may improve feeding behavior and sorting activity of dairy cow independent of grain 
sources. 
 
Keywords: particle size, grain sousec, sorting. 

  


