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 چكيده

منظور تعیین آثار فرار پرس هیدرولیک در ماشین ساخت بلوک خوراک کام  )بلوک(، زمان توقف فرار و انداز  قطعا  علوففه بفر    به

تیمفار   12تصفادفی )  که در آن از طرح آماری کامالً ها در انبار، آزمایری انجام شد سازی بلوک قابلیت ماندگاری، ریزش ذرا  و ذخیره

بفار فرفار پفرس هیفدرولیک در      220و  200ترتیب شام ر دو سط   (استااده شد. فاکتورها به2×3×2تکرار( با آرایش فاکتوری  ) 10و 

ثانیه زمان توقف فرار با دو انداز  قطعفا  علوففه )یونجفه و کفاه گنفدم(       30و  17ماشین ساخت بلوک خوراک کام ، سه سط  پنج، 

هفای   بودند. بلفوک  55به  45متر( با استااده از مخلوط علوفه به کنسانتره با نسبت  میلی 30متر( و بلند )میاناین  میلی 10اناین کوتاه )می

شده بودند دارای بیرفترین درصفد مانفدگاری      ثانیه فررده 30بار و زمان توقف  220دارای علوفة بلند یا علوفة کوتاه که با فرار پرس 

ترتیب حداق  و  ثانیه فررده شده بودند، به 17بار و زمان توقف  220با انداز  قطعا  بلند یا کوتاه که با فرار پرس  های بودند و بلوک

 p 001/0داشت ) وجود یخطی مستقیم ةرابطها  درصد ماندگاری و مقدار چاالی بلوک بین(. >05/0pحداکثر ریزش ذرا  را داشتند )

= ،74/0r=درصد تبخیر رطوبت بلوک .) ( 05/0های دارای علوفه بلند با افزایش فرار پرس هیدرولیک، افزایش یافتp<   کفه موجفب )

های با علوففة کوتفاه بفا اففزایش فرفار       سازی شد اما درصد تبخیر در بلوک روز ذخیره 35های کپک در آنها پس از  کاهش تکثیر کلنی

 نظفر  از(. نتایج این آزمفایش نرفان داد   >05/0pها افزایش یافت )های کپک در آن رو تعداد کلنی پرس هیدرولیک، کاهش یافت و از این

 تحت متر یلیم 30 و 10علوفه   انداز نیانایمبا  ها بلوک دیتول ،در انبار کام  خوراک های بلوک سازی رهیذخ تیقابل و یماندگار درصد

 .دبو مطلو  هیثان پنجف فرار بار و زمان توق 220 فرار یول نبود مناسبفرار و زمان توقف فرار ذکر شده،  طیشرا

 زدگی. سازی، ریزش ذرا ، کپک انداز  ذرا ، بلوک خوراکی، ذخیره ها: واژه كلید
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 مقدمه

بلوک خوراک کام ، محصولی است که درآن علوفه و مواد 

غفذایی، از   هفای  افزودنفی  خربی به همراه مفواد متفراکم و  

شفده و  مخلوط طور کام   به ها جمله مواد معدنی و ویتامین

شفک  بفه ابعفاد     مکعبفی فررده شفده   های صور  بلوک به

غذای کام  روزانفه یفک یفا چنفد      وشود  می آماده مختلف 

حجم  کاهش .کند میمین برحسب میزان نیاز، تأس دام را أر

مواد خوراکی حجفیم یکفی از مزایفای     شدن فرردهة درنتیج

چنفین مزیتفی نقفش    . ]28[ شفود  مفی محسفو    مهم بلوک

 خفوراک بلفوک   ، انبارداری و مصرفونق   حم اساسی در

تفوان   میخوراک دام های  برای تولید بلوک. ]22[ شده دارد

غذایی بفه   صنایع کراورزی و های مانده ترکیبی از انواع پس

و  کفرد اسفتااده   هفا  غفذایی و ریزمغفذی   هفای  همراه مکم 

ویفژه در فصفول    بفه ، صرفه مقرون بهمتوازن و  هایی خوراک

در ایفن   .[6 و14کرد ]ارکنندگان فراهم خرک، برای نرخو

و میفزان مصفرف مفواد خرفبی بفا       پذیری گوارشصور  

 یابد می)انواع کاه، کلش و غیره( نیز بهبود  نامطلو کیایت 

نتفایج   .]8 و 7[ شفود  مفی  ها که منتج به افزایش عملکرد دام

مطالعا  مختلفف نرفان داده اسفت کفه اسفتااده از جیفر        

کام  فرفرده شفده، سفبب بهبفود     صور  مخلوط  غذایی به

افزایش وزن، مصرف ماد  خرک و ضریب تبدی  خفوراک  

 .]24و15، 3 [شود های پرواری می در گوساله

هفای خفوراک    خصوصیا  فیزیکی و مکفانیکی بلفوک  

( Durabilityکام  از جملفه رنفگ، چافالی و مانفدگاری )    

ای در بازار فروش آن دارند و از جمله عوامف    اهمیت ویژه

. ]5[های خفوراک کامف  هسفتند     در بیان کیایت بلوکمهم 

ترین مسفائ  مربفوط بفه تولیفد ایفن ترکیبفا         یکی از مهم

فررده، ماندگاری آنها است که در واقع بیانار مقاومفت بفه   

شکسففتای در مقابفف  نیروهففای اعمففال شففده در حففین     

جفایی   نحوی که هناام جابه ونق  و انبارداری است، به حم 

مصرف دچار شکستای و از هم پاشیدگی  از مح  تولید تا

هففای  . عوامفف  مختلاففی روی مانففدگاری بلففوک]2[نرففوند 

فررده مؤثر هستند که مهمتفرین آنهفا شفام  کیایفت مفواد      

کنسانتره، اندازه ذرا ، رطوبت -اولیه، نسبت ترکیب علوفه

. همچنففین قابلیففت ]25[ذرا  و شففرایط انبففارداری هسففتند

ای بفه نفوع گیفاه، رطوبفت،      پذیری محصوال  علوفه تراکم

. مطالعففا  ]1[انففداز  ذرا  و امتففداد الیففاف بسففتای دارد 

نران داد که متغیرهایی مانند  ]27 و26، 20، 19، 17[متعدد 

دما، فرار اعمفال شفده، زمفان توقفف فرفار، ضفخامت و       

هندسه قالب مکعب فلزی )نسبت طول بفه قطفر( دسفتااه    

انفدگاری  پرس هیدورلیک بر چافالی ظفاهری و درصفد م   

های زراعی  آوری باقیمانده بلوک خوراکی مؤثرند. نوع عم 

)نظیففر کففاه گنففدم( بففا قلیاهففا و اسففیدها نیففز روی درصففد 

 [. 9تواند مؤثر باشد ] های خوراک کام  می ماندگاری بلوک

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میفزان مانفدگاری،   

های خوراک کامف  شفام     زدگی بلوک ریزش ذرا  و کپک

لوفه یونجه و کاه گندم با انداز  قطعفا  مختلفف همفراه    ع

کنسانتره تحت شرایط متااو  فرفار پفرس هیفدرولیک و    

های خوراک کامف    زمان توقف فرار بود و سعی شد بلوک

را به نحوی تهیه کرد تا عالوه بر یک جیره کامالً مخلوط و 

تففأمین نیففاز روزانففه دام، شففرایط الزم بففرای ایجففاد بلففوک 

 قاب  قبول را فراهم کرد.  خوراکی 

 

 ها مواد و روش

این مطالعه با روش فاکتوری  بر پایة طرح کفامالً تصفادفی   

پایفة آفتفا     هکفو در کارخانفة خفوراک دام    1394طی سال 

نیرابور و ایسفتااه ملفی تحقیقفا  گفاو دو منظفوره       شرق

گاودشت ساری انجام شد. فاکتورهای آزمایرفی شفام  دو   

رفار پفرس هیفدرولیک در ماشفین     بفار ف  220و 200سط  

ثانیفه   30و 17ساخت بلوک خوراک کام ، سه سط  پفنج،  

( بفا اسفتااده از مخلفوط    Dwell timeزمان توقفف فرفار )  

کنسانتره با دو انداز  ذرا  علوففة موجفود در ایفن    -علوفه
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ترکیب، شام  علوفه کوتاه )میاناین اندازه قطعا  یونجه و 

ند )میاناین انفداز  قطعفا    متر( و بل میلی 10کاه خرد شده 

نوع بلفوک   12متر( بود. لذا  میلی 30یونجه و کاه خرد شده 

 ±20/0خوراک کامف  )تیمفار آزمایرفی( بفا میفاناین وزن      

 10متفر بفا    سفانتی  26 × 55 × 45کیلوگرم با ابعفاد   89/27

تکرار برای هر نوع بلوک تهیفه شفد. اجفزای جیفره مفورد      

تهیه شفد.   1ره طبق جدول کنسانت-استااده در ترکیب علوفه

درصد بود که  55به  45مخلوط علوفه به کنسانتره با نسبت 

درصد کاه گندم  16درصد یونجه و  29بخش علوفه شام  

دهنده بفه مخلفوط    عنوان اتصال درصد مالس نیز به 10بود. 

 اضافه شد.

 

 . نسبت مواد خوراكی و تركیب شیمیایی بلوک خوراک كامل1جدول 

 1)%( مقدار در بلوک خوراک كامل خشکدرصد ماده  

 مواد خوراكی بلوک خوراک كامل

 00/29 60/93 یونجه خشک

 00/16 60/94 كاه گندم

 00/10 00/78 چغندر مالس

 50/13 00/92 بلغور جو

 75/6 85/89 بلغور ذرت

 95/13 70/90 سبوس گندم

 40/5 20/91 سویا كنجاله

 25/2 10/94 كنجاله پنبه دانه

 35/1 30/95 كلزا الهكنج

 09/0 00/97 اوره

 45/0 50/99 مکمل معدنی ویتامینی

 23/0 30/98 اكسید منیزیم

 45/0 70/99 كربنات سدیم بی

 13/0 50/99 نمک

 45/0 50/99 كربنات كلسیم

 تركیب شیمیایی بلوک خوراک كامل )درصد(

 03/90 مادة خشک

 65/92 مادة آلی

 40/14 پروتئین خام

 30/2 ی قابل متابولیسم )مگاكالری در كیلوگرم(انرژ

 75/34 الیاف نامحلول در شویندة خنثی

 00/15 الیاف نامحلول در شویندة اسیدی
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های خوراک کام  بفا اسفتااده از    ماندگاری نسبی بلوک

دو روش شاخص مقاومت در برابر ضربه و آزمون مقاومت 

هففای  در برابففر ضففربه ارزیففابی شففد. میففزان صففحت داده  

شده توسط ایفن دو روش بفا هفم مقایسفه و روش      ارزیابی

تر تخمین میزان ماندگاری در ایفن مطالعفه اسفتااده     صحی 

 شد.

  IRI = 100 (
N

n
)                (1)   

هفای   ، تعداد کف  تکفه  nها و  ، تعداد پرتا Nدر این رابطه 

. از آنجا که برخی محققفین  ]21[پرتا  است  Nحاص  از 

انفد، لفذا    استاندارد دو پرتفا  را بفه کفار بفرده    تعداد  ]18[

حداکثر مقدار شاخص مقاومت در برابر ضربه محاسبه شده 

گیفری ایفن فراسفنجه، در     بود. برای انفدازه  200توسط آنها 

 50طور تصادفی ها به از ساخت بلوک 100های هات و  روز

شفده در هفر روش سفاخت را     هفای تولیفد   درصد از بلوک

متر پرتا  شدند تا ضفمن   85/1از ارتااع انتخا  و دو بار 

منظفور   برخورد با سط  زمین صاف بتنی، شکسته شوند. به

هفا بفر    تر تأثیر تغییرا  فرآیند ساخت بلفوک  برآورد صحی 

میزان ماندگاری آنها، سعی شد تا شرایط پرتا  برای همفه  

های تحت مطالعه یکسان باشفد. پفس از پرتفا  هفر      بلوک

های خیلی ریز تولید شفد کفه ایفن     تکهبلوک، تعداد زیادی 

قطعا  به دلی  فراوانی باال در محاسبة تعداد کف  قطعفا    

کردند، لذا قطعا   حاص  از پرتا  هر بلوک خطا ایجاد می

درصفد وزن هفر بلفوک، در     2/0خرد شده با وزن کمتر از 

هفای حاصف  از هفر پرتفا  لحفا        محاسبة تعداد ک  تکه

آزمفون مقاومفت در برابفر     روش محاسفبه  2نردند. رابطة 

 [ر10دهد ] ضربه را نران می

IRT = 100 (
W2

W1
)                                         (2)  

، وزن W2ها قب  از پرتا  و  ، وزن بلوکW1در این رابطه 

مانده پس از هر پرتا  است. در این  ترین قطعة باقی سناین

 85/1تافاع  های خوراکی از ار روش مانند روش قب ، بلوک

متری بر روی سط  صاف بتنی پرتا  شدند اما مانفدگاری  

ها به صور  درصفدی از وزن اولیفه بعفد از پرتفا       بلوک

 ماند، تعریف شد. باقی

سفازی و طفول دور     کنند  قابلیت ذخیره شاخص تعیین

ها، میزان تغییر رطوبت و آلودگی بفه قفار     انبارداری بلوک

سفازی در انبفار    و ذخیفره  )کپک( در هر گروه پس از تولید

آزمفایش،   100و 35است. به این منظور در روزهای هات، 

های  های موجود شد و نمونه برداری از بلوک اقدام به نمونه

گیفری درصفد رطوبفت و میفزان کپفک،       مزبور برای انفدازه 

بالفاصففله بففه آزمایرففااه ارسففال شففدند. شففمارش تعففداد  

-2ملفی شفماره    های کپفک بفا اسفتااده از اسفتاندارد     کلنی

مؤسسه استاندارد و تحقیقا  صنعتی ایفران انجفام    10899

[. در طول دور  آزمایش تغییفرا  روزانفه رطوبفت    4شد ]

سفازی درانبفار    نسفبی و مطلفق و نیفز دمفای محف  ذخیفره      

گیری و ثبت شد  های خوراک دام مورد مطالعه، اندازه بلوک

 (. 2)جدول 

اففزار   از نفرم  نتایج حاص  از ایفن آزمفایش بفا اسفتااده    

SPSS  ها به  تجزیه و میاناین 3برای مدل آماری  23نسخة

کمک آزمون دانکن در سط  آمفاری پفنج درصفد مقایسفه     

هفایی نظیفر    های مربوط به فراسفنجه  منظور مقایسه شدند. به

هفا و همچنفین بفرای     ها و تغییرا  وزن بلفوک  تبخیر نمونه

ب آزمففون آمففاری ضففریهففا از  بیففان رابطففة بففین شففاخص

 استااده شد.  همبستای پیرسون

(3) 
Yijkt = µ + αi + βj + γk + (αβ)ij + (αγ)ik + (βγ)jk + 

(αβγ)ijk + εijkt                                                                                                   

، μ، مرفاهده مربفوط بفه صفات؛     Yijktکه در این مفدل  

ترتیفب آثفار اصفلی انفداز       ، بفه γkو αi ، βjجامعه؛ میاناین 

قطعا  علوفه، فرار پرس هیدرولیک و زمان توقف فرفار  

 ijk(αβγ)آثار متقابف  دوگانفه؛    jk(βγ)و  ij ،(αγ)ik(αβ)پرس؛ 

، eijktگانفه بفین سفطوح مختلفف تیمارهفا و       آثار متقاب  سه

 خطای آزمایش است.
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 ها دیر دما و رطوبت ثبت شده در محل نگهداری بلوکمیانگین و انحراف معیار مقا .2جدول 

 فراسنجه
 زمانی های دوره

 
 1اول 

 
 2دوم 

 
 3سوم 

cدما )
°)    

 -73/1±11/4 97/3±86/3 70/7 حداق 

 77/10±44/5 32/17±18/6 90/24 حداکثر

 60/4±08/4 65/10±41/4 30/16 میاناین

    (درصدرطوبت نسبی )

 55/82±36/13 34/83±15/14 50/78 5/6ساعت 

 94/47±73/19 76/44±96/19 50/34 5/12ساعت 

 57/64±96/18 17/63±45/18 00/43 5/18ساعت 

    (درصدرطوبت مطلق)

 99/41±97/17 76/40±60/18 00/27 حداق 

 40/85±01/12 76/86±36/12 00/84 حداکثر

 69/63±84/13 76/63±89/13 50/55 میاناین

 دی ماه ام سی تابان وپنجم آ بیستروز از  65 3آبان ماه،  وپنجم بیست تامهر  بیستمروز از  35 .2مهرماه،  بیستم تا همنوزدساعت از  24. 1

 

 نتایج و بحث

مقایسة میاناین تغییفرا  میفزان رطوبفت )درصفد      1نمودار

روز  100هفا پفس از    تبخیر( و درصفد کفاهش وزن بلفوک   

ها با علوفة بلند،  لوکدهد. ب سازی در انبار را نران می ذخیره

ثانیفه، حفداق  درصفد     30بار و زمان توقف 200فرار پرس

( و >05/0pکاهش وزن و تبخیر رطوبفت را نرفان دادنفد )   

 17بار و زمان توقف 220ها با علوفة بلند، فرار پرس بلوک

(، حففداکثر درصففد کففاهش وزن و تبخیففر  1ثانیففه )نمففودار

با علوفة کوتاه، ها  ( و بلوک>05/0pرطوبت را نران دادند )

ثانیفه نیفز حفداکثر     17بار و زمفان توقفف    200فرار پرس 

نظفر از   (. صفرف >05/0pدرصد کاهش وزن را نرفان داد ) 

انداز  قطعا  علوفه و میفزان فرفار پفرس هیفدورلیک، بفا      

افزایش زمان توقف فرار، رابطة معناداری بین میزان کاهش 

رففی در  وجود نداشفت. از ط  ها وزن و تبخیر رطوبت بلوک

های دارای علوفة بلند، افزایش فرار پرس هیدرولیک  بلوک

هفای حفاوی    موجب افزایش تبخیر رطوبت شد و در بلوک

علوفة کوتاه، افزایش فرار پرس هیدرولیک موجب کاهش 

 ها شد. تبخیر رطوبت بلوک

هفا و اففزایش    برای اتصال بیرتر مواد موجود در بلفوک 

درصد وزنفی   10، حدود سازی استحکام آنها، قب  از فررده

(، کفه  1شده بفا آ  گفرم اضفافه شفد )جفدول      مالس رقیق

ها شد. از طرف دیافر،   موجب افزایش میزان رطوبت بلوک

هففا  سففای بلففوک شففرایط رطوبففت و دمففا در محفف  ذخیففره

( طوری بفود کفه در طفول دور  ناهفداری بفرای      2)جدول

رسیدن به رطوبت تعادلی، مقفداری از رطوبفت خفود را از    

 ادند. دست د
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قطعات علوفه  ةبا انداز های میانگین تبخیر رطوبت )درصد( و كاهش وزن )درصد( در بلوک ة. مقایس1نمودار 

و  200شده با سطوح فشار پرس هیدرولیک  (، فشردهمتر میلی 10( و كوتاه )میانگین متر میلی 30بلند )میانگین 

 : سازی روز ذخیره 100ثانیه، پس از  30و  17، 5بار و زمان توقف فشار  220

 .درصد كاهش وزن-●-درصد تبخیر رطوبت، ب(-■-الف(

 

اساسفی در تعیفین میفزان     یعفامل بلوک،  رطوبتمیزان 

. مطالعا  مختلفف نرفان   ]13[است آنهاچاالی و مقاومت 

کففه درصففد مانففدگاری و مقاومففت در برابففر فرففار در  داد 

لفو ،  با افزایش میزان رطوبت تا رسیدن به حد مطها  بلوک

مانفدگار و پایفدار،    بلفوک منظور تولید  بهو  یابد میافزایش 

ای  فررده باید در محدوده مقدار رطوبت موجود در ترکیب

در مطالعففة حاضففر  .]13[درصففد باشففد  12تففا  8مطلففو  

های خوراک کام  با علوفة بلنفد   محدود  رطوبت در بلوک

 45/8های با علوفة کوتاه  درصد و در بلوک 63/12تا  91/8

 درصد بود. 16/12تا 

در آزمایری با بررسی تأثیر میفزان رطوبفت موجفود در    

های دارای سویچ گراس بر خصوصیا  فیزیکی آنها،  بلوک

ها  نران داده شد که میزان کاهش چاالی و ماندگاری بلوک

گیرد و با اففزایش رطوبفت    تحت تأثیر رطوبت آنها قرار می

با توجه به  .]11[یابد  ها، میزان چاالی آنها کاهش می بلوک

هفای مختلفف، میفزان     سفازی گفروه   اینکه در زمفان فرفرده  

میفزان  رطوبت آنها تااو  درخور توجهی با هم نداشفتند،  

طفور معنفاداری تحفت     ها بفه  چاالی و ماندگاری این بلوک

  تأثیر رطوبت آنها قرار نارفت.

شففود، رونففد  مالحظففه مففی 1هماناونففه کففه در نمففودار

هفا تفا    هش وزن و میزان رطوبفت بلفوک  تغییرا  درصد کا

آزمفون آمفاری   که  طوری حدود زیادی با هم مرابه است، به

 بفین داد کفه  نرفان  ( 2)نمفودار  ضریب همبستای پیرسون 

مقففادیر درصففد تبخیففر رطوبففت و کففاهش درصففد وزن    

شفت  خطی مستقیم وجفود دا  ةرابطهای مورد مطالعه  بلوک

(001/0p= ،75/0r= .) 
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 مقادیر تغییرات محتوای رطوبت و كاهش وزن بلوک بینخطی  ة. رابط2نمودار 

 

 
 قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیک  ةی با اندازها میانگین درصد ریزش ذرات در بلوک ة. مقایس3نمودار

  سازی روز ذخیره 100و زمان توقف فشار مختلف، پس از 

 □كوتاه    اندازه قطعات: بلند 

ین دلی  است که عام  اصلی این همبستای احتماالً به ا

ها، کاهش رطوبت به صور  تبخیفر، در   کاهش وزن بلوک

شرایط دما و رطوبت مح  ناهفداری آنهفا باشفد. محققفان     

گزارش کردند کفه بفا اففزایش رطوبفت محف  ناهفداری،       

( Equilibrium moisture contentمحتوای رطوبت تعادلی )

نجه کفاهش  ها افزایش و با بفاالرفتن دمفا ایفن فراسف     بلوک

هفا و   [. تغییر در محتوای رطوبت تعادلی بلفوک 12یابد ] می

هفا روی وزن   به عبار  دیار تغییر در میزان رطوبت بلوک

وجود، بفین میفاناین درصفد     آنها اثر خواهد گذاشت. با این

کاهش وزن با میاناین درصد تبخیر رطوبفت در برخفی از   

وجود  های بلوک خوراک کام ، اختالف قاب  توجهی گروه

 (.3داشت )نمودار 
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عدم انطباق دو نمودار تبخیر رطوبفت و کفاهش وزن و   

قرارگرفتن بیرتر نقاط درصد کاهش وزن در نقفاطی بفاالتر   

(، احتمفاالً بیفانار   1از نمودار درصد تبخیر رطوبت )نمودار

این است که به غیر از تبخیر رطوبت عوام  دیافری ماننفد   

جایی جهفت   حین جابهها  ریزش مقداری از ترکیبا  بلوک

هفا، خطفا در آزمفایش تعیفین      توزین، خطای توزین بلفوک 

هفا بفرای    بفرداری از بلفوک   درصد رطوبت و خطای نمونفه 

ها  گیری درصد رطوبت نیز موجب کاهش وزن بلوک اندازه

های با علوفة کوتاه فاصفلة دو نمفودار    شده است. در بلوک

کفه در ایفن   رود  ( بیرتر است بنابراین انتظفار مفی  1)نمودار

 ها مقدار ریزش ذرا  بیرتر باشد. گروه از بلوک

به هرحفال عفدم تافاو  در میفاناین تبخیفر رطوبفت       

هفای حفاوی علوففه     های حاوی علوفه بلند با بلفوک  بلوک

هفای حفاوی    کوتاه و کمتر بودن میزان کفاهش وزن بلفوک  

های حاوی علوفة کوتفاه بیفانار    علوفة بلند نسبت به بلوک

های حاوی  زان ریزش ذرا  موجود در بلوکبیرتر بودن می

های  علوفة کوتاه به شک  گردوغبار یا خاکه نسبت به بلوک

 حاوی علوفة بلند است.

مقایسفة میفاناین درصفد     3تر نمفودار  صور  مرخص به

هفا(   ریزش ذرا  )تااو  کاهش وزن با تبخیر رطوبت بلوک

 های با اندازه قطعا  علوفه، سفطوح فرفار پفرس    را در بلوک

روز  100هیدرولیک و زمان توقفف فرفار مختلفف، پفس از     

های با علوفة بلند که با فرار  دهد. بلوک ساری نران می ذخیره

ثانیفه فرفرده شفده بودنفد،      17بار و زمان توقفف   220پرس 

( و >05/0pحففداق  درصففد ریففزش ذرا  را نرففان دادنففد ) 

بفار و زمفان    220های با علوفة کوتاه که با فرار پفرس   بلوک

(، حفداکثر درصفد   3ثانیه فررده شده بودند )نمودار 17توقف 

 (.>05/0pریزش ذرا  را نران دادند )

های خوراک کامف  مطلفو     ریزش زیاد ذرا  از بلوک

نیست و بهتراست انداز  خرد کردن علوفة مورد استااده در 

ای باشد که ریزش  های خوراک کام  به اندازه ساخت بلوک

کتة حفائز اهمیفت ایفن اسفت کفه      ذرا  آن حداق  باشد. ن

خردکردن بیش از حد علوفه عالوه بر مسائ  گوارشی برای 

دلی  عدم رعایت انداز  مطلو  ذرا ، ممکفن اسفت    دام به

ونقف    سازی یا حم  به دلی  ایجاد پر  زیاد در زمان ذخیره

ها، موجب به هم خوردن تعفادل مفواد مغفذی و نیفز      بلوک

 خسار  مالی شود.
های خوراکی به دو  ه میزان ماندگاری بلوکاز آنجایی ک

های مورد  گیری شد، نتایج نران داد که اگر داده شیوه اندازه

محاسبه براسفاس تخمینفی از شفاخص مقاومفت در برابفر      

ضربه ارزیابی شوند، تأثیر میزان فرار پفرس هیفدرولیک و   

هفا معنفادار    زمان توقف فرار بفر میفزان مانفدگاری بلفوک    

(. در حالی کفه  >0001/0pو  >002/0pب، شود )به ترتی می

اثر انداز  قطعفا  علوففه و نیفز آثفار متقابف  بفین سفطوح        

مختلف تیمارها معنادار نبودند. بین اندازه قطعا  علوففه و  

زمففان توقففف فرففار، تمایفف  بففه معنففاداری مرففاهده شففد  

(09/0p=اما اگر داده .)   های مورد محاسبه براساس تخمینفی

برابر ضربه ارزیابی شوند، تأثیر انداز  از آزمون مقاومت در 

(، میزان فرار پفرس هیفدرولیک و   >04/0pقطعا  علوفه )

( و نیز اثفر متقابف  سفه گانفه     >001/0pزمان توقف فرار )

 ×میفزان فرفار پفرس هیفدرولیک      ×)انداز  قطعا  علوفه 

ها بر درصد مانفدگاری   زمان توقف فرار( بین این فراسنجه

(. سایر آثفار متقابف  بفین    >003/0p) شود بلوک، معنادار می

 ها معنادار نبودند. سطوح مختلف تیمار

هفای مختلفف    مقایسة میاناین درصد ماندگاری در گفروه 

هفای   ( نران داد کفه بلفوک  4های خوراک کام  )نمودار بلوک

بار و  220دارای علوفة بلند یا کوتاه فررده شده در فرار پرس

صد ماندگاری را داشفتند  ثانیه حداکثر در 30زمان توقف فرار

(05/0p<اما بلوک .)    شفده در   های دارای علوففة بلنفد، متفراکم

بار و زمان توقف فرارپنج ثانیفه و   220و 200فرارهای پرس

شده در فرفار   های دارای قطعا  کوتاه، متراکم همچنین بلوک

بار و زمان توقف فرار پفنج ثانیفه، حفداق  درصفد      200پرس

 (.>05/0pزی را داشتند )سا ماندگاری پس از فررده
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 های مختلف بلوک خوراک كامل كه با استفاده از دو روش  . مقایسة میانگین درصد ماندگاری در گروه4نمودار 

 .اند ( برآورد شده-■-( و آزمون مقاومت در برابر ضربه )-●-شاخص مقاومت در برابر ضربه )
 

رونففد تغییففرا  دو منحنففی رسففم شففده بففرای مقایسففة 

شفده توسفط دو روش    این درصد مانفدگاری محاسفبه   میان

شاخص مقاومت در برابر ضربه و آزمون مقاومت در برابفر  

ایفن   بفین طفوری کفه    ضربه، ترابه زیادی با هم داشتند بفه 

؛ 5داشففت )نمففودار رابطففه خطففی وجففود   مقففادیر یففک  

0001/0p= ،72/0r=    به عبار  دیار، بفر خفالف وجفود .)

اسفتااده، تخمفین میفزان     تااو  در فرمول و مقیاس مفورد 

هفای خفوراکی کفه     های مختلفف بلفوک   ماندگاری در گروه

شده بودنفد، در هفر دو روش     تحت شرایط مختلف فررده

 ارزیابی، ترابه زیادی با هم داشتند.

اما مقایسة ضریب تغییرا  و انحفراف معیفار میفاناین    

شاخص مقاومت در برابر ضربه با میاناین آزمون مقاومفت  

ها نران داد که میزان صحت آزمون  ضربه در بلوکدر برابر 

مقاومت در برابر ضربه بیرتر از شاخص مقاومت در برابفر  

شففود بففرای  (. بنففابراین توصففیه مففی>05/0pضففربه بففود )

گیففری میففزان مانففدگاری در ایففن ترکیبففا  از روش  انففدازه

آزمفون آمفاری   آزمون مقاومت در برابر ضربه استااده شود. 

میفاناین درصفد    بفین  دادن نرفان  ویرسضریب همبستای پ

هففای خففوراک کامفف   مانففدگاری و مقففدار چاففالی بلففوک

، =0001/0pداشففت )خطففی وجففود   ةرابطفف( 6)نمففودار

74/0r= دهفد   (. بنابراین افزایش فرار، تراکم را افزایش مفی

بینی نیسفت   اما مقاومت مکانیکی بلوک به راحتی قاب  پیش

انتخفا  شفود؛ زیفرا    ای  و فرار پرس باید به مقفدار بهینفه  

افزایش فرار پرس بر روی تود  لانینوسفلولزی، بفه دلیف     

تغییر شک  پالستیک، مقاومفت در برابفر فرفار را اففزایش     

دهد. اما فرار پرس خیلی زیاد، ممکفن اسفت بفه دلیف       می

اتساع ناگهانی موجب ایجاد شکستای در توده فررده شود 

]29[. 

وراک کام  در های خ در مطالعة حاضر ماندگاری بلوک

درصد بدست آمد. در پژوهری  00/100تا  08/20محدوده 

های خوراک کام  بر مبنای کاه گندم و برنج را با هم  بلوک

های خوراک کام  بر مبنای کفاه بفرنج    مقایسه کردند، بلوک

طفور معنفاداری مانفدگاری     هفا بفه   در مقایسه با دیار بلوک

های قبلفی   گزارش( و از این رو با >05/0pبیرتری داشتند )

 83/78تفا   52/70هفا را در محفدود     که مانفدگاری بلفوک  

 .]24[درصد گزارش کردند، همخوانی داشت 
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 مقادیر شاخص مقاومت در برابر ضربه و آزمون درصد مقاومت  بین. رابطة خطی 5نمودار 

 مختلف بلوک خوراک كامل. های در برابر ضربه در گروه
 

هفایی کفه دارای    بلفوک همچنین گزارش شده است که 

دلیف    باگاس نیرکر بیرتری نسبت به کاه گنفدم بودنفد بفه   

ماهیففت انففداز  قطعففا  باگففاس، دارای چاففالی بیرففتر و  

خاصیت ماندگاری باالتری بودند. این محققفان مانفدگاری   

 [.12درصد اظهار کردند ] 7/74تا  3/70ها را بین  بلوک

ة محدود  درصفد مانفدگاری محاسفبه شفده در مطالعف     

بفود. علفت ایفن     ]23[تفر از سفایر مطالعفا      حاضر وسیع

تااو  ممکن است ناشفی از اعمفال تغییفرا  مختلفف در     

فرار پرس هیدرولیک و زمفان توقفف فرفار طفی فرآینفد      

ها، در مطالعة حاضر باشد. در مطالعة سینگ و  ساخت بلوک

کنسانتره تحفت فرفار   -همة ترکیبا  علوفه ]24[همکاران 

ثانیه  30بار و زمان توقف فرار  207بت پرس هیدرولیک ثا

فررده شفدند در حفالی کفه در مطالعفة حاضفر، ترکیبفا        

کنسانتره که انفدازه قطعفا  علوففه بخرفی از آنهفا      -علوفه

کوتاه و بخش دیار بلند بود، تحت شرایط مختلفف شفام    

دو سط  فرار پرس هیدرولیک و سه سفط  زمفان توقفف    

 فرار، فررده شدند.

عنفوان   درصد بفه  80ی محاسبه شده باالتر ازمیزان ماندگار

 70درصد ماندگاری متوسط و کمتر از 80تا  70ماندگاری باال،

. پایین بودن ]11[شود  درصد ماندگاری پایین در نظرگرفته می

هففا خصوصففیت مطلففوبی نیسففت، زیففرا  مانففدگاری در بلففوک

تواند موجب به هم خوردن تعادل مواد مغذی جیره، انترار  می

 ونق  شود. سازی و حم  غبار و مرکال  ذخیرهگرد و 

نتایج مطالعة حاضر نران داد که انداز  قطعا  و توزیع 

هفا مفؤثر    انداز  قطعا  علوفه بر خصوصیا  فیزیکی بلوک

است. در آزمایری با افزایش انداز  قطعا  کاه گندم میفزان  

. اما در آزمایش دیافری  ]16[ها افزایش یافت  چاالی بلوک

گراس مقادیر چافالی   ش انداز  قطعا  علوفه سویچبا افزای

احتماالً به دلی   .]13[ها کاهش یافت  و نیز ماندگاری بلوک

هفا بفه خردشفدن     طبیعت ایجاد شفکاف بیرفتر، ایفن تفوده    

هفا   اند. لذا وجود انداز  قطعا  بلند در بلفوک  حساس شده

. نتفایج  ]20و  13[موجب کاهش ماندگاری آنها شده است 

سفازی تفوده    متغیرهای موجود در فرآینفد فرفرده  نران داد 

مانند دما، فرار اعمال شده، زمفان توقفف فرفار، انفدازه و     

شک  هندسی قالب، بر چاالی ظاهری و مانفدگاری بلفوک   

 .]20 و 19، 17[مؤثر باشند 
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 مقادیر چگالی و آزمون مقاومت در برابر ضربه )درصد ماندگاری(  بین. رابطة خطی 6نمودار 

 های مختلف بلوک خوراک كامل روهدر گ
 

 
 های مختلف بلوک  های كپک در گروه . مقایسة میانگین شمارش تعداد كلنی7نمودار 

 سازی روز پس از ذخیره 35خوراک كامل 
 

های حاصف  از آزمفایش شفمارش     تجزیه و تحلی  داده

ها نران داد که اثر متقاب  سطوح  تعداد کلنی کپک در بلوک

طعا  علوفه با میزان فرار پرس هیدرولیک مختلف اندازه ق

(. سایر آثار متقاب  و >002/0pبر این فراسنجه معنادار بود )

نیز آثار اصلی، تأثیر معنفاداری بفر ایفن فراسفنجه نداشفتند.      

هفای   مقایسة میاناین تعداد کلنفی کپفک موجفود در گفروه    

( نرفان داد کفه   7مختلف بلفوک خفوراک کامف  )نمفودار     

علوفه کوتاه که در فرار پرس هیفدرولیک   های دارای بلوک
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ثانیه فرفرده شفده بودنفد،     17بار و زمان توقف فرار  220

کلنفی   33/3983±54/771دارای حداکثر تعداد کلنی کپک )

 (.>05/0pدر هرگرم( بود )

های دارای علوفة بلند که توسط ماشفین سفاخت    بلوک

 30و 17بار و زمفان توقفف فرفار    220بلوک در فرار پرس

های دارای علوفة کوتفاه   یه فررده شده بودند و نیز بلوکثان

بار و زمان توقفف فرفار    200که در فرار پرس هیدرولیک

ثانیه فررده شده بودند، حداق  تعداد کلنی کپفک   30پنج و

(. این نتیجه نران داد که افزایش میفزان  >05/0pرا داشتند )

ثفر  های دارای علوفة بلند، ا فرار پرس هیدرولیک در بلوک

های کپک نداشته است. اما اففزایش   معناداری بر تعداد کلنی

هفای دارای علوففة    میزان فرار پرس هیفدرولیک در بلفوک  

های کپک شد. بفا توجفه    کوتاه، موجب افزایش تعداد کلنی

( بین انداز  قطعا  علوفه و >002/0pبه وجود اثر متقاب  )

ز میزان فرار پرس هیدرولیک، حصول چنین نتفایجی دور ا 

هفا   های کپک موجود در بلوک انتظار نیست. بین تعداد کلنی

سفازی(   روز پس از ذخیره 35و درصد تبخیر رطوبت آنها )

( وجود داشت r=  -33/0و  >05/0pرابطة خطی معکوس )

(. این نتیجه نیز نرفان داد کفه بفا اففزایش فرفار      8)نمودار 

ر با 200های دارای علوفة بلند از  پرس هیدرولیک در بلوک

بار و بفه دنبفال آن اففزایش چافالی آنهفا، درصفد        220به 

(. افزایش میفزان  1؛ نمودار>05/0pتبخیرآنها افزایش یافت )

ها و عدم  تبخیر موجب کاهش درصد رطوبت در این بلوک

روز  35( در آنهفا پفس از   7هفای کپفک )نمفودار    رشد کلنی

سازی شد. اما با افزایش فرفار پفرس هیفدرولیک در     ذخیره

بفار و   220بفار بفه    200های دارای علوففة کوتفاه از    بلوک

دنبال آن افزایش چاالی، درصد تبخیر آنها کاهش یاففت   به

(05/0p<کاهش درصد تبخیر در این بلفوک 1، نمودار .)   هفا

هفا بفا علوففة     موجب شد که درصد رطوبت در این بلفوک 

هفای کپفک در آنهفا     بلند، کاهش پیدا نکرد و تعفداد کلنفی  

 (.>05/0pداد )افزایش نران 

 

 

 كپک  های درصد تبخیر رطوبت و تعداد كلنی بیندار معکوس ا. رابطه خطی معن8نمودار 

 سازی روز پس از ذخیره 35در هرگرم بلوک، 
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هفای بفا علوففه بلنفد در      های کپک در بلفوک  تعداد کلنی

 33/2533±59/533ترتیب  بار به 220و  200فرارهای پرس 

( 3500تفا   400)از  89/1488±17/330( و 5300تا  800)از 

های با علوفه کوتفاه در فرفارهای    کلنی در هرگرم، در بلوک

 1200)از  33/1483±73/229ترتیب  بار به 220و  200پرس

( کلنی در 900تا  2200)از  44/3294±90/385( و 3300تا 

های کپفک در   هرگرم شمارش شد. میاناین تعداد ک  کلنی

تفا   400)از  00/2200±07/225های خفوراک کامف ،    بلوک

( کلنی در هر گرم بدست آمد. این مقادیر در محدود  5300

های کپک قاب  قبول در خوراک دام، بر  حداکثر تعداد کلنی

طورکلی پس  [. اما به4اساس استاندارد ملی ایران قرار دارد ]

ای در  سازی، هفیچ تغییفر قابف  مرفاهده     روز ذخیره 100از 

هفای خفوراک کامف      ر بلفوک رنگ، بافت و رشفد کپفک د  

مالحظه نرد. این نتایج با نتایج گزارش شده توسط برخفی  

 .]23[محققان همخوانی داشت 

هفای   نتایج این آزمایش نرفان داد کفه در تولیفد بلفوک    

خوراکی الزم است به انداز  قطعفا  علوففه، فرفار پفرس     

نحفوی کفه    هیدرولیک و زمان توقف فرار توجه شفود. بفه  

متر  میلی 30متر کم و  میلی 10قطعا  علوفه میاناین انداز  

بار و زمفان توقفف فرفار     220زیاد بود هرچند فرار پرس 

شفود انفداز     رسد. پیرفنهاد مفی   پنج ثانیه مناسب به نظر می

 قطعا  علوفه بین دو مقدار ذکر شده، مطالعه شود.
 

 تشكر و قدردانی

 ، ایسفتااه سسه تحقیقا  علوم دامی کرورؤوسیله از م بدین

و کارخانفة   ملی تحقیقا  گاو دومنظور  گاودشفت سفاری  

نیرابور بفرای همکفاری و    پایة آفتا  شرق هخوراک دام کو

 مساعد  آنها، بسیار سپاسازاریم.
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Abstract 

In order to determine the effects of hydraulic press pressure in the complete feed blocks (CFBs) 

machinery, with the pressure dwell time and forage particle size on durability, particles abscission and 

storage of blocks using a completely randomized design (12 treatments and 10 replications) with factorial 

arrangement current experiment was conducted. The factors were two levels of 200 and 220 bar hydraulic 

pressures in CFB machinery, three levels of 5, 17 and 30 sec dwell time along with two particle sizes 

(alfalfa hay and wheat straw) of short (average 10 mm) and long (average 30 mm) using forage to 

concentrate ratio of 45:55. Complete feed blocks with long or short particles with press pressure of 220 

bar and dwell time of 30 sec had higher durability and CFBs with long or short particles with press 

pressure of 220 bar and dwell time of 17 sec had minimum and maximum of particles abscission, 

respectively (p<0.05). There was a linear relationship between the durability and density of CFBs 

(p=0.001, r=0.74). With increasing the hydraulic pressure, the evaporation percent of moisture in the 

blocks containing long particles increased (p<0.05), resulted in non-proliferation of mold colonies after 

35 days of storage; but corresponding parameter in the blocks containing short particles decreased and 

hence the number of visible mold colonies increased (p<0.05). It can be concluded that, in term of 

durability percentage and storage capability of CFBs, blocks manufacturing with an average 10 and 30 

mm under mentioned conditions of pressure and dwell time was not suitable and it seems blocks under 

conditions of an average forage particle size of more than 10 and less than 30 mm, but hydraulic pressure 

of 220 bar and dwell time of 5 seconds could be optimum. 

Keywords: feed block, mold production, particles abscission, particle size, storage capability. 

 

                                                           
Email:   mmoeini@razi.ac.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

Journal of 

Animal Production 
(College of Abouraihan – University of Tehran) 

 

Vol. 19  No. 3  Autumn 2017 

 

mailto:r.abdollahi@ut.ac.ir

