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 چكيده

 هاای  مايش  عملكارد  و شاكمبه  از جامد مواد نرخ عبور جویدن، فعاليت بر ذرت سيالژ و یونجه علوفه ذرات در این تحقيق اثر اندازة

 روز 75باه مادت    تكارار  شاش  و تيماار  پانج  با تصادفي کامالً طرح قالب در ماه( 70 ± 4/5 )سن ميش رأس 75 با استفاده از آبستن

اندازه، باا   )دو ذرت سيالژ و( متر يليم 54/3و  31/4، 44/4اندازه، با ميان ين هندسي  )سه یونجه شامل آزمایشي های جيره شد. مطالعه

 فيزیكاي  ماؤثر تارین عامال    کم دارای سيالژ ذرت و یونجه ریز ذرات دارای تيمارهای. ندبود( متر يليم 37/3و  76/7ميان ين هندسي 

(pef>8) فيزیكي مؤثرمقادیر عامل  و بودند (pef>8  وpef>1.18) کاهش ذرات اندازة کاهش با ( 50/5یافتند p<) .ذرات هندسي ميان ين 

 گاوارش  دسات اه  تحتااني  بخش و شكمبه از جامد مواد عبور نرخ ذرت، سيالژ و یونجه اندازة کاهش با .(>p 50/5یافت ) کاهش نيز

 .(p< 05/0) یافت کاهش ماندگاری زمان کل گوارش، دست اه تحتاني بخش و ای شكمبه ماندگاری زمان و (p< 05/0) یافت افزایش

حاصل، الزم اسات باه ایجااد     نتایج براساس .ن رفتند قرار تيمار تأثير جویدن تحت کل زمان و نشخوار فعاليت خوراک، مصرف زمان

های شيميایي جيره، توجه شود. تيمار دارای علوفاة   یژگيوای از بخش فيزیكي و  یندهنما عنوان بهتعادل مناسب بين اندازة ذرات علوفه 

تری  ر تعادل مناسبرسد این تيما يمة سيالژ ذرات بلند در اکثر موارد ارزیابي شده نتایج بهتری را نشان داد و به نظر عالو هب یزریونجة 

تاوان عملكارد    های آبستن با در نظر گرفتن اندازة ذرات مي يشمفراهم کرده است. بنابراین در تهية جيره  ها شيمدر جيره برای ت ذیة 

 بهتری را انتظار داشت.

 نوع علوفه فيزیكي، ميان ين هندسي ذرات، مؤثرفيبر  ،ای هسق  شكمبزمان ماندگاری،  ها: واژه كلید
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 مقدمه

در طول دو دهة اخير، تعيين مناسب سطح الياف برای گااو  

یي با کنسانترة باال ت ذیه ها رهيجگاوهای شيری که با  ژهیو به

اما ]. 3،18،13،40،43[ شوند محور تحقيقات بوده است  مي

اطالعااات کمااي در رابطااه بااا نياااز الياااف در گوساافندان  

 بسايار  هاای  يرهیي وجود دارد. جها رهيجبا چنين  شده هیت ذ

در  ريش کردن توليد حداکثر منظور به شكمبه در قابل تخمير

 اناواع  ممكن اسات منجار باه    هرچند شوند؛ دام استفاده مي

 تحات  ای شاكمبه  دوزياس ازجمله متابوليک، یها یناهنجار

 جاایي  جاباه  شاير،  چربي کاهش هضم الياف، کاهش ي،نيبال

های  ویژگي .]13[ شوند چاق گاو سندرم و لن ش، شيردان،

توانناد اساتفاده    فيزیكي مواد خوراکي مانند اندازه ذرات مي

 نظار  صارف ای و توليد حيوان را  مواد م ذی، تخمير شكمبه

از مقدار و ترکيب الياف نامحلول در شویندة خنثاي تحات   

کااهش نسابت    ن اام ه ژهیا و بهتأثير قرار دهند. این ویژگي 

 کاه  یيازآنجا. ]18[ رسد مي به نظرعلوفه به کنسانتره حياتي 

 يوانوز را در حيداحتمال بروز اس يرهذرات ج ةکاهش انداز

 یذرات مناسب خاوراک بارا   ةانداز يينتع دهد، يم یشافزا

 ياریاز باروز بسا   يش يریشكمبه و پ يعيحفظ عملكرد طب

 وز تحات حااد  يداسا  ویاژه  باه  متابولياک،  های یاز ناهنجار

 انادازة  دازحا  يشبا  افازایش  همچناين  .]18[است  ضروری

 در خاوراکي  ماواد  مانادگاری  افازایش  با نيز خوراک ذرات

 کااهش  سابب  تواناد  ماي  خوراک مصرف کاهش و شكمبه

 خوراک مناسب ذرات اندازة بنابراین. شود دام کلي عملكرد

سبب بهباود   تواند مي شكمبه، در الياف بهتر تجزیة بر فزون

ایان  هرحال، منابع ن اشته شاده در   به شود. يرهج یكنواختي

مورد محدود بوده و برای بررسي این موضوع بيشتر باید به 

 روی گااو شايری اساتناد کارد. در     شاده  انجامی ها پژوهش

 دادن خااوراک ماادرن ماارتبط بااا نشااخوارکنندگان، صاانعت

نسابتاً   کنساانتره  حاوی هایي جيره به ت يير حال در جیتدر به

ت حيواناا  ازيا موردن انارژی  افزایش به پاسخ ویي برای باال

 در بخشااي ضااروری ای جيااره ، اليااافوجااود نیباااا .اساات

طبيعاي شاكمبه    عملكارد  و داری ن اه  برای مفيد و خوراک

 بارای  بهيناه  pH کاافي،  بازاق  ترشاح  باا  مارتبط  کاه  است

 اسات  انرژی تأمين و ة اليافکنند هضم های ميكروارگانيسم

. کاهش اندازة ذرات با افازایش مصارف ماادة خشاک،     ]3[

شاكمبه، افازایش    pHبازاق، کااهش   موجب کاهش تولياد  

. چرخاة  ]14[شاود   سرعت عبور و کاهش قابليت هضم مي

آبستني و شيردهي یاک دوره چالشاي فيزیولوژیاک بارای     

آیند، زیرا نيازهای انرژی و مواد م ذی  مي حساب بهها  ميش

کنناد. ت ييارات اساساي در     ای ت يير ماي  برجسته صورت به

طاور طبيعاي در    به مصرف خوراک و آزادسازی ذخایر بدن

آخار آبساتني و در طاول اوایال شايردهي       ماهاه  ساه طول 

. ]41[شاود   رسد، مشاهده ماي  که توليد شير به اوج مي وقتي

ای و  هاای آبساتن در گلاه نيازهاای بخاش کنساانتره       ميش

 زمان مدتی متفاوتي با توجه به وضعيت نمره بدني، ا علوفه

ین عوامال اغلاب   مانده به زایش و تعداد جنين دارند. ا باقي

توانناد در تاأمين    داران ناشاناخته هساتند و ماي    توسط گلاه 

ها مشكل ایجااد   مقادیر مناسب کنسانتره و الياف برای ميش

آبستني منجر باه   کنند. محدودیت مواد م ذی در طول آخر

هاا   کاهش نمرة بدني، کاهش توليد آغوز و شير توسط ميش

لد و شيرگيری و ها در زمان تو طورکلي کاهش وزن بره و به

شاود؛   هاا تاا زماان شايرگيری ماي      کاهش سرعت رشد بره

همچنين در طول شش هفتة آخر آبستني مصارف خاوراک   

. کااهش  ]41[یاباد   يما ها کاهش  ينجنرشد  جهيدرنتميش 

مخلاوط   کامالًبه روش  دادن خوراکو اندازة ذرات علوفه 

هاا   يشما ایان دوره را بارای    تواند گاذر از  يمدر این دوره 

ليكن، پيچيدگي موجود بين مصرف خاوراک،   .کند تر سانآ

هاا   ماهيت کنسانتره، فرایند تجزیه در شكمبه، و عملكرد دام

اغلب باعث ایجاد مشاكالتي بارای شاناخت خصوصايات     

ویژه با حضور منابع مختل   کمّي آثار اندازة ذرات علوفه به

رسد اغلب این نتاایج   شود. به نظر مي پروتئيني و چربي مي
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ای، پایاداری   اشي از تأثير این تيمارها بار تخميار شاكمبه   ن

بودن فيزیكاي فيبار در جياره     ای و نهایتاً مؤثر سق  شكمبه

وجاود، هناوز آثاار متقابال انادازة ذرات       . باااین ]43[باشد 

دهناده جياره چنادان بررساي و      های مختل  تشكيل علوفه

تحقيق نشده است. لذا در این آزمایش سعي بر آن باود تاا   

أثير اندازة ذرات متفاوت علوفه یونجاه و سايالژ ذرت بار    ت

یدن و نرخ جو يتفعالتوزیع اندازه ذرات، مصرف خوراک، 

 سن سری بررسي شود. آبستن نژاد های عبور ميش
 

 ها روشمواد و 

زایاش از   باار  کمايش یا   رأس 45در این آزماایش تعاداد   

جهاااد  امااور دامایساات اه گوساافند سن سااری معاوناات   

انتخااب و باا اساتفاده از سايدر      ساتان سامنان  کشااورزی ا 

ي فحلااي انجااام شااد. بااا اسااتفاده از سااونوگرافي زمااان هاام

سااخت آمریكاا ( در اواساط دورة     EIمادل    ibex)دست اه

ماايش  رأس 75آبسااتني، تشااخيص آبسااتني انجااام شااد و 

تااریخ   بار اسااس  انتخاب و تا یاک مااه ماناده باه زایاش      

ند. در شروع آزماایش  داری شد ی در داخل گله ن هريجفت 

وزن زناده )باا در نظار گارفتن      بر اسااس ی آبستن ها شيم

( به پنج تيمار و هر تيماار  تكرارهاميان ين وزني تيمارها و 

قرار داده  4×4ی انفرادی ها قفسبا شش تكرار تقسيم و در 

 86/70±10/4ترتياب    ها به ميان ين وزن و سن ميش .شدند

لي از یاک مااه ماناده باه     ماه بود. آزمایش اص 70±14کيلو 

روز بارای   15روزه،  75زایش شروع شد کاه از ایان دورة   

روز برای انجام آزمایش و رکوردبرداری  45ی و ریپذ عادت

. جيرة دوران آبستني برای مااه آخار باا    شد  دادهاختصاص 

تنظيم شد. درصاد ماادة    ]SRNS ]4553 افزار نرماستفاده از 

لاي، چرباي و خاکساتر    ، مادة آNDFخشک، پروتئين خام، 

محاسبه شد که  ]8[ NDFو ] 4[جيره بر اساس مادة خشک 

 ذرات اناادازه تعياين  اسات. بارای   شاده  اراناه  1در جادول  

 جداکننده دانش اه پنسايلوانيا  های الک از مصرفي های جيره

 ذرات مجماوع  تعياين  باا  فيزیكاي ماؤثر   عامل. شد استفاده

 ]13[ ( pef>8) رمت ميلي هشت و 13 الک دو روی مانده باقي

 18/1 و 8 و 13 الاک  ساه  روی مانده باقي ذرات مجموع و

 NDF مقادار  ساپس . شاد  تعياين  ]10[( pef>1.18) متار  ميلي

 در آن ضارب درصاد   با و تعيين ها الک روی موجود بخش

فيزیكااي  مااؤثرمقااادیر الياااف   ،pef>1.18 و pef>8 مقاادار

(peNDF>8 و peNDF>1.18) .محاسبه شد 

 بلناد،  انادازة  ساه شاامل   ياره تفاده در جمورداسا  علوفة

 ریاز  و سايالژ ذرت بلناد   اندازه دو و یونجه ریز و متوسط

اسااتاندارد  يااارو انحااراف مع يهندساا يااان ينکااه م بودنااد

از شااروع  پاايش يذرات مااواد خااوراک يهندساا يااان ينم

آورده  4و در جادول   محاسابه  ]0[با الک خشاک   یشآزما

 نوبت دو کامل در تصور به یشيزمای آها رهيج شده است.

 وزن. ندداده شاد  هاا قارار   دام ياراخت در 16و  8 ساعات در

 پانج باه مادت    هفدهم روز از خوراک ماندة باقي و خوراک

 درجة چهار دمای درشد و  برداری نمونه و یريگ روز اندازه

روز پانجم باا    یاان هاا در پا  نموناه  و یدار ن اه  گاراد  يسانت

خاوراک   مانادة  يبااق  و يمخلوط و از خوراک اصل یكدی ر

شاد کاه    يهمختل  ته های آزمایش یبرا ای نمونههر تكرار 

 گراد تا زمان تجزیة آزمایش اهي سانتي ةدرج -45 یدر دما

 یادن جو يات زماان فعال  یشآزماا  10شد. در روز  یدار ن ه

 یبارا  ]40[ مشااهده چشامي   با)شامل خوردن و نشخوار( 

های حاصال   .دادهشد گيری اندازه يمارتمام تكرارها در هر ت

از مصاارف ماااده خااوراکي، ت يياارات وزن دام و فعالياات   

 افازار  نرمبا استفاده از  تصادفي کامالً طرح قالب در جویدن

( با مدل (GLMرویه مدل خطي عمومي ] SAS ]44آماری 

خطاای آزمایشاي باه     50/5در سطح  ها نيان يو م هیتجز 1

 ی دانكن مقایسه شدند.ا دامنهکمک آزمون چند 

(1    ) Yij = μ + Ti  + eij 

 ، ميان ين جامعه، u، مقدار هر مشاهده؛ Yijکه در این مدل، 

Ti اثر تيمار ؛ و ،eij.اثر خطای آزمایشي است ، 
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 های آبستن یشمهای آزمایشی برای  یرهجو تركیب شیمیایی  مورداستفادهاقالم مواد خوراكی  .1جدول 

 

 اندازة ذرات یونجه

 رتاندازة ذرات سيالژ ذ

 تيمارهای آزمایشي  

 ریز ریز متوسط متوسط بلند

 ریز  بلند ریز بلند بلند

      اقالم خوراکي جيره )درصد(

 75 75 75 75 75 یونجه خشک

 10 10 10 10 10 سيالژ ذرت

 70 70 70 70 70 جو

 4/7 4/7 4/7 4/7 4/7 کنجالة سویا

 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 سبوس گندم

 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 پودر صدف

 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 مكمل ویتاميني و معدني

 درصد ماده خشک( بر اساسترکيبات شيميایي جيره )

 45/60 05/60 15/60 01/66 45/66 ماده خشک

 55/34 55/34 55/37 55/34 55/34 مادة آلي

 47/10 83/10 74/10 55/10 14/10 پروتئين خام

 84/44 30/45 67/47 15/47 15/40 خنثي الياف نامحلول در شوینده

 11/71 54/77 50/71 18/77 87/71 (NFC)يدرات غير اليافيکربوه1

 14/4 45/4 38/4 86/4 63/4 چربي خام

 55/8 55/8 55/3 55/6 55/6 خاکستر خام
1 

 NFC=100-(NDF+CP+EE+Ash)[19] 

 

 و زماان  جاماد  ماواد  عباور  نارخ  گياری  انادازه  بارای 

 عناوان  باه  ]46[ کاروم  به آغشته گندم کاه NDF ،ماندگاری

 اساتفاده شاد. نشاان رها    شاكمبه  در دزی تاک  نشاان ر 

 ت ذیاه  وعاده  در کنساانتره  کمي مقدار با مخلوط صورت به

 از اطميناان  از پاس  .شادند  خوراناده  گوسافندان  باه  صبح

 صابح  غاذایي  وعده ها، نشان رها توسط ميش کامل مصرف

 در مادفوع  هاای  د. نمونهش خالي گوسفندان آخور داخل در

 36، 34، 65، 48، 76، 44، 45، 14،16صافر،  سااعات  طاي 

روده دام  راسات  از تحریاک  باا  نشان ر مصرف از بعد 144،

 از پاس  وخشاک   هاوا در  مادفوع  هاای  . نمونهشد برداشته

 هاای  نموناه  کاروم  غلظات  متاری،  ميلي یک الک با آسياب

 از اسااتفاده بااا پالساامایي مسااتقيم روش بااا ماادفوع

 شاده  اساتخراج  کروم محتوی .]4[ شد تعيين اسپكتروفتومتر

 ضریب دو دارایدو قسمتي  مدل با نيز مدفوع های نمونه در

 تخمينبرای  ،4 مدل اساس بر تأخير زمان یک و نمایي ثابت

 [ .11استفاده شد. ] هضمي های آماره
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 باشد: k2=k1 و ؛T ≥ t؛ TT=tاگر 

(2      ) Y = Ae 
-k1 (t-TT)

 - 
Ae -k2(t-TT) 

 در قسمت) مدفوع نمونه در نشان ر غلظت ،Yمعادله این در

ای  شاكمبه  عباور  نارخ  ،K1؛ واحاد  فراسانجه  ،A(؛ ميلياون 

 دست اه انتهایي بخش در عبور ، نرخK2 (؛ ساعت در درصد)

از  بعاد  گياری  نموناه  زماان  ، t(؛سااعت  در درصاد )گوارش

 زماان  یانشان ر  عبور زمان ،TT( و ساعتنشان ر ) مصرف

 کل )ساعت( است. مدفوع در نشان ر نخستينظهور یا تأخير

 زماان  مجموع صورت به گوارش دست اه در ماندگاری زمان

 بخاش  در مانادگاری  زماان  ،(k1 /1) شاكمبه  در مانادگاری 

 نشاان ر  تاأخير  زماان  و (k2 /1) گاوارش  دسات اه  انتهاایي 

 نارخ  گياری  انادازه  از حاصال  های داده . تماميشد محاسبه

 ةرویا  از اساتفاده  باا  شاكمبه  جاماد  و ماایع  بخاش  عباور 

 عناوان  باه ماارکوارت   روش از اساتفاده  باا  NLINرگرسيون

 چند مت يره با غيرخطي يتابع ةکمين تعيين استاندارد یروش

 هضامي  هاای  فراسانجه  تخماين  بارای  SAS آمااری  ةبرنام

 طرح قالب در آزمایش هر از حاصل های . دادهشدند استفاده

 وتحليل شد. تجزیه آزمایشي اصلي آماری

 

 نتايج و بحث

 ياان ين و م يزیكاي ماؤثر ف  عامال  ذرات، ةتوزیع انداز نتایج

مورداساتفاده   هاای آزمایشاي   يرهجی و ا منابع علوفه يهندس

 ذرات نساابتده اساات. آماا 7و  4ول ادر جااد یشدر آزمااا

هاای   ياره جی و ا ههاا در مناابع علوفا    الاک  یرو ماناده  باقي

 داشات  داری اتل  تفااوت معنا  با اندازه ذرات مخ آزمایشي

(50/5 > p) .و تارین  بيش يببلند به ترت علوفه طورکلي، به 

 یيبااال  های الک یرو  خشک مادة مانده باقي درصد ینتر مک

  يزیكاي مؤثر ف عوامل. داشتند را یيانتها ةصفح یا یينيپا و

pef>8)و(pef>1.18 اداریتفااوت معنا   یشيآزما يمارهایت ينب 

و  یونجاه  یاز ذرات ر یدارا يمارهاای (. تp < 50/5) داشتند

 فيزیكي بودناد  مؤثرترین مقدار عامل  کم دارای سيالژ ذرت

کااهش   یداراطاور معنا   هذرات با  ةبا کاهش انداز یرمقاد و

طاور   هذرات با  ةباا کااهش اناداز    يهندسا  یافت. مياان ين 

 معيااار انحاارافامااا  (p< 50/5) یافااتکاااهش  یدارامعناا

نشاان   ها . گزارشداری نداشتند امعنتفاوت  هندسي ميان ين

 ماادة  مقادار  افازایش  سبب ذرات اندازه دهند که کاهش يم

 صافحة  و متاری  ميلاي  18/1 الاک  روی ماناده  بااقي  خشک

 در ،peNDFذرات و  ة. انااداز]43و  40[ شااود يماا زیاارین

و بار   مؤثرناد  ای شكمبه سق  پایداری و حفظ گيری، شكل

عبور مواد جامد و یژه نرخ و به شكمبه فيزیولوژیک عملكرد

. داری دارناد  امعنزمان ماندگاری مواد هضمي در شكمبه اثر 

 اصالي  کنندة يينتع عامل ای شكمبه سق  تشكيل و پایداری

و زماان مانادگاری ماواد هضامي      جامد مواد عبور سرعت

 دام باه  با ای همناسب سق  شكمب یداری. پااست ای شكمبه

 ماواد  فارار  احتماال  کااهش  سبب خوراکي، ذرات انداختن

هاا و   افزایش زمان ماندگاری آن ریز، ذرات ویژه به خوراکي

 .]43[ شااود ای مااي نهایتاااً افاازایش قابلياات هضاام شااكمبه

ی هااا علوفااهدر بخااش  هندسااي ميااان ين معيااار انحااراف

 تيمارهاا  باين  معنااداری  در آزماایش تفااوت   شاده  استفاده

انادازه ذرات اسات.    یاع توز یكناواختي  ياان ر که ب نداشت

 آخاور  در حياوان  انتخااب  اثار  کااهش  باا  جيره واختيیكن

 يناشا  ياک متابول های ناهنجاری بروز کاهش سبب تواند مي

مصارف خاوراک    يطا  peNDF یكنواخات  یاع از عدم توز

هاا،   ياره جبا کاهش انادازه ذرات علوفاه   . ]43[روزانه شود 

، 30/4، 70/6، 8، 13ی هاا  الاک مانده روی  يباقمادة خشک 

و ميااان ين  pef>8 ،pef>1/18انتهااایي، و صاافحه  18/1، 70/7

 ير قاارار گرفاات تااأثتحاات  داری امعناا طااور بااههندسااي 

(50/5 >p      اما انحاراف معياار مياان ين هندساي تفااوت .)

، 1[یهاا  گازارش يمارها نداشت. این نتایج با تداری بين  امعن

 مطابقت دارد. ]13و  3
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  ای علوفه منابع هندسی ینمیانگ و فیزیکیمؤثر  عامل ذرات، اندازة توزیع .2 جدول 

 ها فرا سنجه
 انحراف استاندارد ذرت سيالژ یونجه

 ها ميان ين

Pvalue 

 بلند ریز بلند متوسط ریز 

 )درصد( متر ميلي منفذ قطر با های الک روی بر مانده باقي ذرات نسبت

13  d55/5 c06/8 a40/74 d55/5 b73/13 730/5 5551/5 

8  e55/5 b77/3 c86/0 d60/1 a65/40 414/5 556/5 

70/6  b45/0 a88/15 b00/0 b51/0 b80/0 105/5 550/5 

30/4  c35/3 b07/3 b33/8 b44/8 a48/14 165/5 57/5 

0/7  d81/15 b44/14 e46/8 a13/13 c70/14 185/5 5551/5 

18/1  a48/48 b48/77 c05/40 a44/43 d35/14 448/5 5551/5 

 a31/40 c48/14 c34/14 b47/16 d41/3 185/5 5551/5 انتهایي صفحه

1 8<pef e55/5 c83/13 a11/78 e60/1 b64/40 5540/5 5551/5 

4
 pef>1.18 

c73/34 b44/86 b13/86 bc63/81 a13/34 541/5 5551/5 

peNDF>8
7 

 c55/5 b81/6 a64/16 c63/5 b30/3 787/5 5551/5 

PeNDF>1.18
4  c64/74 b80/74 b65/73 b48/77 a38/70 076/5 57/5 

 c44/4 b31/4 a54/3 b76/7 a37/3 144/5 554/5 هندسي ميان ين0

 53/5 185/5 48/4 38/4 10/7 67/4 34/1 هندسي ميان ينمعيار  انحراف6

a-d: دار هستند های با حروف متفاوت در هر ردی  دارای اختالف معنا ميان ين (50/5>p.) 

 .]13[متر  ميلي 13و  8های  الک روی  ماندة مادة خشک باقي ذرات مجموع .1

 .]10[متر  ميلي 13و  8، 30/4،70/6، 70/7، 18/1های الک روی  مادة خشک ماندة باقي ذرات مجموع .4

 آید. به دست مي pef>8ای در  جيره NDFبا ضرب محتوای  .7

 آید به دست مي pef>1.18ای در  جيره NDFبا ضرب محتوای  .4

 .]0 [براساس جامعه مهندسي کشاورزی آمریكا .6و  0

 

 

 

 



 های آبستن سنگسری یشمیدن در جو یتفعالای و  ی هضم شکمبهها فراسنجهمصرف خوراک،  بر آثار اندازة ذرات علوفه یونجه و سیالژ ذرت

 

 1396زمستان   4شماره   19دوره 
777 

  ی آزمایشیها رهیج هندسی میانگین و فیزیکیمؤثر  عامل ذرات، اندازه توزیع .3 جدول

 

 اندازة ذرات یونجه

 اندازة ذرات سيالژ ذرت

 Pvalue انحراف استاندارد   های آزمایشي يرهج

  ها يان ينم ریز ریز متوسط متوسط بلند

 ریز بلند ریز بلند بلند

13  84/14 a 33/1 b 15/1 c 04/5 e 40/5 d 5510/5  5551/5  

  8  77/1 c 01/4 a 55/4 b 31/5 e 15/1 d 551/5  5551/5  

  70/6  63/6 c 47/16 a 31/15 b 07/0 d 46/0 e 554/5  5551/5  

  30/4  31/4 d 65/3 a 14/3 b 86/4 e 74/0 c 557/5  5551/5  

 70/7  31/3 e 86/15 d 48/14 b 36/11 c 80/14 a 5500/5  5551/5  

  18/1  53/45 c 60/76 e 54/45 d 37/40 a 40/47 b 54/5  5551/5  

34/44 صفحه انتهایي d 53/41 e 03/40 c 85/43 b 85/75 a 517/5  5551/5  
1 8<pef a 10/14  b 7/6  c 51/7  e 40/1  d 70/1  5543/5  5551/5  
4
 pef>1.18 

b 37/37  a 84/33  c 47/37  d 17/63  e 40/68  543/5  5551/5  

peNDF>8
7 

 78/6 a 4/4 b 71/1 c 01/5 e 04/5 d 5511/5  5551/5  

PeNDF>1.18
4  40/77 a 60/43 c 57/74 b 13/48 d 43/46 e 510/5  5551/5  

35/7 هندسي ميان ين0 a 60/7 b 11/7 c 63/4 d 64/4 e 5510/5  5551/5  
06/7 ميان ين هندسي استاندارد انحراف 6  75/7  74/7  61/7  60/7  5513/5  53/5  

:a-dدار هستند های با حروف متفاوت در هر ردی  دارای اختالف معنا ميان ين (50/5>p.) 

 .]13[متر  ميلي 13و  8های  الک روی  مانده ماده خشک باقي راتذ . مجموع1

 .]10[متر  ميلي 13و  8، 30/4،70/6، 70/7، 18/1های الک روی  ماده خشک مانده باقي ذرات . مجموع4

 آید. به دست مي pef>8ای در  جيره NDF. با ضرب محتوای 7

 د.آی به دست مي pef>1.18ای در  جيره NDF. با ضرب محتوای 4

 .]0[. بر اساس جامعه مهندسي کشاورزی آمریكا 6و  0

 

 4 جادول  در مصرفي م ذی مواد خشک روزانه و مادة

با کااهش انادازة ذرات علوفاه یونجاه،     اند.  شده  نشان داده

داری افازایش   طاور معناا   مصرف مادة خشک و ماده آلي باه 

. ولي مصرف مادة خشک و مادة آلاي در  (p < 50/5)یافت 

ارای ذرات بلند سيالژ ذرت + یونجه ریز نسبت باه  تيمار د

تيمار دارای ذرات ریز سيالژ ذرت + یونجه ریز باالتر باود.  

بيشترین مقدار مصرف مادة خشک و ماده آلاي مرباوط باه    

تيمار حاوی یونجه ریز و سيالژ بلناد باود. کااهش انادازة     

داری بر مصرف فيبر مؤثر فيزیكي  ذرات یونجه هيچ اثر معنا

مصرف الياف ناامحلول در شاوینده خنثاي تحات      .شتندا

تأثير اندازه ذرات علوفه یونجاه قارار گرفات و باا کااهش      

اندازة ذرات یونجاه مصارف اليااف ناامحلول در شاوینده      

که در دو تيمار حااوی یونجاه    خنثي افزایش یافت. درحالي

ریز + سيالژ ذرت بلند و یونجه ریز + سيالژ ذرت ریز کاه  

ذرات ذرت باهم اختالف داشتند، با افازایش   تنها در اندازة

 یافتن اندازة ذرات ذرت مصرف ماده خشک افزایش یافت.
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 های آبستن یشمخشک و مواد مغذی و تغییرات وزن  ةبر مصرف مادذرات یونجه و سیالژ ذرت  ةیر اندازتأث .4جدول 

 

 اندازة ذرات یونجه

 اندازة ذرات سيالژ ذرت

 استانداردانحراف  تيمارهای آزمایشي

 ها يان ينم
Pvalue ریز ریز متوسط متوسط بلند 

 ریز بلند ریز بلند بلند

 مصرف مادة خشک و مواد م ذی روزانه )کيلوگرم در روز(

 e75/1 d74/1 b78/1 a48/1 c74/1 5556/5 5551/5 مادة خشک

 e41/1 c44/1 b48/1 a76/1 d44/1 5556/5 5551/5 مصرف مادة آلي

 c45/5 d13/5 b41/5 a47/5 c45/5 5551/5 5551/5 خام پروتئين

 b53/5 c58/5 b53/5 a14/5 a14/5 551/5 5551/5 چربي خام

 c15/5 a17/5 b14/5 a17/5 a17/5 55556/5 5551/5 خاکستر خام

 b08/5 d05/5 b08/5 a65/5 c04/5 55543/5 5551/5 الياف نامحلول در شوینده خنثي

 e75/5 a41/5 d70/5 b45/5 c76/5 55518/5 5551/5 ليافييدرات غير اکربوهمصرف 

peNDF>8
1  50/5 54/5 51/5 51/5 51/5 444/4 6571/5 

PeNDF>1.18
4  43/5 46/5 43/5 43/5 76/5 473/4 0415/5 

 نمره بدني جفت يری

 وزن زمان جفت يری  

63/4 

88/71 

38/4 

05/71 

31/4 

155/71 

66/4 

31/43 

86/4 

40/74 

507/5 

643/5 

3141/5 

3544/5 

 8683/5 658/5 05/74 31/75 64/71 16/74 30/74   ماه ي آبستني وزن بدن یک

 3385/5 344/5 61/74 11/77 14/77 45/74 16/74 يآبستني دوماه وزن بدن 

 3310/5 800/5 08/76 31/70 35/74 87/76 87/70 يآبستني ماه  سهوزن بدن 

 4431/5 844/5 70/73 50/76 45/78 87/41 40/78 يآبستني چهارماه وزن بدن 

 a66/7 a66/7 a64/7 b55/7 ab40/7 584/5 5463/5 نمره بدني قبل از زایش

 3461/5 368/5 66/14 87/45 45/41 77/44 08/73 ي)زایش(ماه   پنج وزن

 4845/5 583/5 36/7 67/7 76/7 36/7 355/7 وزن تولد بره

:a-dدار هستند ردی  دارای اختالف معنا های با حروف متفاوت در هر ميان ين (50/5>p.) 

 آید. به دست مي   pef>8ای در درصد  جيره NDFبا ضرب محتوای  1

 آید. به دست مي   pef>1.18ای در درصد  جيره NDFبا ضرب محتوای  4
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های مختل  آبساتني و   نتایج مربوط به وزن بدن در ماه

نتاایج نشاان     اناد.  شاده  اراناه  4ها در جادول   وزن تولد بره

دهند که تنها نتایج مربوط به نمره بادني قبال از زایاش     مي

 (.p < 50/5) دار داشاااتند ازنظااار آمااااری تفااااوت معناااا

که با کاهش اندازة ذرات علوفاه یونجاه، مصارف     ازآنجایي

داری افازایش یافات کاه     طور معنا مادة خشک و ماده آلي به

مقایساه باا    هاا در  منجر به بهبود بيشتر ذخایر در بدن مايش 

تيمارهای حاوی اندازه ذرات بلندتر باود. اماروزه از نمارة    

هاای   عنوان شاخص بلندمدت مصرف انرژی در دام بدني به

های با نمرة بدني باالتر  شود لذا دام نشخوارکننده استفاده مي

متااأثر از کاااهش اناادازه ذرات، خااوراک مصاارفي باااالتری 

هاا   هام در آن  داشتند و در بلندمادت نمارة بادني بااالتری    

شده است. این ذخایر در اوایل شيردهي باراندمان بااال   دیده

ها  رود عملكرد شيردهي ميش شوند لذا انتظار مي استفاده مي

 تبع کاهش اندازه ذرات بهبود یابد.  نيز به

تفاوت معنااداری در مصارف اليااف ماؤثر فيزیكاي باا       

کاهش اندازة ذرات یونجه دیده نشد. دليال اصالي کااهش    

مااادة خشااک مصاارفي، افاازایش اناادازة ذرات و افاازایش  

ای و اثر پرکنندگي فيزیكاي   ميان ين زمان ماندگاری شكمبه

شكمبه است و عوامل زیادی شاامل انادازة ذرات، فعاليات    

جویدن، مؤثر بودن جویدن، شكنندگي ذرات، بخش اليااف  

هضم، نرخ تخمير بخاش   نامحلول در شوینده خنثي غيرقابل

هضاام الياااف نااامحلول در شااویندة خنثااي و   بااالقوه قاباال

ن اری اثر پرکنندگي شاكمبه را تحات    خصوصيات انقباضي

شاده اسات کاه     . هرچند گزارش]40، 7[دهند  تأثير قرار مي

داری در مادة خشک مصرفي روزاناه گاوهاای    تفاوت معني

شده با سيلوی جو با ميان ين اندازه ذرات ریاز   شيری ت ذیه

رساد کاه کااهش     . ولي به نظر مي]47[و بلند مشاهده نشد

زماان الزم بارای    اندازه ذرات مواد خاوراکي جياره، مادت   

 ]45[ای برای عبور از شاكمبه   اندازة آستانه رسيدن ذرات به

را کاهش و نرخ عبور مواد را افزایش داده و درنهایت سبب 

شود. کاهش اندازه ذرات علوفه  افزایش مصرف خوراک مي

ای خود علوفه و جيارة کاامالً    ته تودهیونجه با افزایش دانسي

مخلااوط حاااوی آن، مقاادار مصاارف خااوراک را افاازایش  

انادازة   رسد که علوفه یونجه با دارا بودن نظر مي دهد. به مي

های متعدد هاوا در داخال    ذرات بلند به دليل داشتن جای اه

شاكمبه   داری آب در داخال  ماتریكس سلولي قادر باه ن اه  

وجود دارد که ایان ماواد خاوراکي    احتمال  . این]43[است 

اثر پراکنندگي نسبتاً باال و نرخ انتقال کمي داشته باشاند. باا   

کاهش اندازة ذرات و افازایش مصارف خاوراک، مصارف     

NDF   نيااز افاازایش یافاات. ایاان رونااد در مااوردpeNDF 

دليال متفااوت باودن     صورت برعكس مشاهده شد، که به به

 یشي بود.شكل فيزیكي الياف در تيمارهای آزما

زماان   و، فعاليت نشاخوار  زمان مصرف خوراک در هر

هاای آزمایشاي    آماری تحت تاأثير جياره   کل جویدن ازنظر

يری بر تأث ها علوفه(. ت يير در اندازة 0قرار ن رفتند )جدول 

های خاوردن، نشاخوار کاردن و جویادن نداشات.       يتفعال

فعاليت خوردن و فعاليت نشخوار به ازای کيلاوگرم   ازلحا 

peNDF>8   ،و فعاليت جویدن به ازای کيلوگرم مادة خشاک

و  peNDF>8مادة آلي، الياف ناامحلول در شاویندة خنثاي،    

peNDF>1.18،  دار  آمااری تفااوت معناا    ازنظار هاا   بين جياره

 ،با کاهش انادازه ذرات رفت  (. انتظار ميp < 50/5داشت )

کاهش یابند، اما به نظر  یدنجو يتزمان نشخوار و کل فعال

 منجار باه   و ناوع علوفاه  ذرات  ةمتقابال اناداز   آثاررسد  يم

شاده   کااهش انادازه ذرات   متعاقبراندمان نشخوار  کاهش

 افزایشدام سبب  یولوژیکفيز یریپذ تطابقاینكه  یا باشد و

 .ده اسات تيمارها ش ينب در و فعاليت جویدن زمان نشخوار

ذرات  ةکااهش اناداز   کاه  است شده گزارشدر همين راستا 

، زمان نشخوار و کل فعاليت جویدن را کاهش داد اما یونجه

پيشانهاد   و زمان مصارف خاوراک نداشات    طول تأثيری بر

ذرات یونجاه بار زماان     ةکه عدم تاأثير کاافي اناداز    کردند

ذرات ماواد   ةمصرف خوراک، مربوط به کمتار باودن اناداز   
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از بلعيادن خاوراک    پيش يازموردن ةخوراکي از اندازه آستان

 آن ت ذیاة  و گراميناه  سيالژ کردنباخرد طرفي از . ]6[است

 و خاوراک  مصارف  زماان  شايرده،  و آبساتن  هاای  ميش در

. ]17[انتخاب جيره کاهش و زمان نشخوار افازایش یافات   

های حااوی مقاادیر    های اخير نشان داد که در جيره پژوهش

درصد جيره(، کاهش انادازه ذرات   65تا  05زیاد کنسانتره )

 بار  مخاال   اثار  متار  ر تاا شاش ميلاي   علوفه به مقدار چها

. روشن اسات  ]43[است  ای داشته شكمبه تخمير و نشخوار

تاوان   بار  ذرات انادازة  اثار  مخلوط، کامالً یها که در جيره

 تجزیاة  کينتياک  و فيزیكاي  باودن مؤثر  از فراتر دام توليدی

 سابب  متوساط  ذرات انادازة  مثاال،  برای. ]44[ است الياف

 انتخااب  اثار  کااهش  و مخلوط الًکام جيرة یكنواختي بهبود

 در انتخااب  اثار  کااهش . شاود  ماي  خاوراک  مصرف هن ام

 روزی شابانه  نظام  بهباود ازجمله  آثار مثبت، سایر با آخور،

 مقادار خاوراک   روزاناه  ت ييارات  کااهش  خوراک، مصرف

 در متابولياک  های ناهنجاری بروز احتمال کاهش مصرفي و

 شاود  ماي  انترهکنسا  از بااالیي  درصاد  کننده های مصرف دام

قطعات  ذرات ةکااهش اناداز منظور بهنشخوار کردن  .]43[

کاه   درصاورتي ، گيارد  ماي علوفه موجود در شكمبه صورت 

اساتفاده کناد، نشاخوار کاااهش      خردشدهحيوان از علوفه 

نشاخوار در گاوهاای  زمان مدتپایين بودن  یافت. خواهاد

 ریاز توساط محققاان متعاددی نشاان      ةباا جيار   شده ت ذیه

شده است. اما در این آزمایش، بيشترین زماان فعاليات    داده

جویدن به ازای مصرف مادة خشاک درباارة جيارة حااوی     

یونجااه متوسااط و ساايالژ ذرت بلنااد و بيشااترین فعالياات  

جویدن به ازای هر کيلو مادة آلاي زمااني کاه هار دو ریاز      

بودند به دست آماد. نارخ کااهش انادازة ذرات باه روش      

وفااه، نساابت ساااقه بااه باارگ، قابلياات  فاارآوری، گونااة عل

علوفه بست ي دارد  NDFشكنندگي علوفه، مقدار و ماهيت 

. معموالً نرخ کاهش اندازة ذرات در گياهاان ل وميناه   ]48[

 NDFدر مقایسه با گنادميان بيشاتر اسات زیارا باا داشاتن       

باالتر، قابليت شكنندگي باالتری دارند. از طرفي، با کااهش  

یاباد.   فعاليت جویدن نياز کااهش ماي    اندازة ذرات راندمان

 زماان  کااهش  باه  منجار  علوفه یونجاه  ذرات اندازة کاهش

شاد   جویادن  فعاليات  کال  و خاوراک، نشاخوار   مصارف 

. با کاهش مياان ين انادازة ذرات سايلو باه علات      ]40و16[

کاهش ترشح بزاق و نقش بافری آن کل فعاليت جویادن و  

pH سيلوی کامالً  . گاوهایي که با]3[یابد  شكمبه کاهش مي

ریااز و علوفااه ت ذیااه شاادند در مقایسااه بااا گاوهااایي کااه 

سااعت در روز   0/4تار مصارف کردناد،     های درشت علوفه

کمتر نشخوار کردند و زمان کمتری را برای جویدن صارف  

 کااهش  کردند که گزارش همكاران و . بيوچمين]15[کردند

 فعاليات  کال  و زماان نشاخوار   یونجاه،  علوفه ذرات اندازة

 خاوراک  مصارف  زماان  بر اما تأثيری داد کاهش را یدنجو

 کافي اندازه تأثير عدم که پيشنهادکردند نداشت. این محققان

 بودن کمتر به خوراک، مربوط مصرف زمان بر یونجه ذرات

 از قبل موردنياز ای آستانه اندازه خوراکي از مواد ذرات اندازة

 .]6[است بلعيدن خوراک

آماده   6ی در جادول  ا كمبهشی هضم ها فراسنجهنتایج 

است. با کاهش یافتن اندازة ذرات علوفاه یونجاه و سايالژ    

ذرت، نرخ عبور ماواد جاماد از شاكمبه و بخاش تحتااني      

و زماان مانادگاری    (p < 50/5)دسات اه گاوارش افازایش    

ی و بخاش تحتاااني دسات اه گااوارش، کال زمااان    ا شاكمبه 

. (p < 50/5)یافات   نشان ر کاهشماندگاری و زمان تأخير 

علت افزایش یافتن نرخ عبور، افزایش یاافتن   رسد يمنظر  به

مصرف ماده خشک باشاد. افازایش ماادة خشاک مصارفي      

. نتاایج  شاود  يما ن اری -سبب افزایش نرخ عبور از شكمبه

کاه باا کااهش انادازة      دهد يمحاصل از اندازة ذرات نشان 

 تار  نیيپاا ی ها قسمتذرات هضم الياف از شكمبه به سمت 

یابد. باين دانسايتة ذرات و زماان     گوارش سوق مي دست اه

 .]14[شود يمی همبست ي منفي دیده ا شكمبهماندگاری 

 



 های آبستن سنگسری یشمیدن در جو یتفعالای و  ی هضم شکمبهها فراسنجهمصرف خوراک،  بر آثار اندازة ذرات علوفه یونجه و سیالژ ذرت

 

 1396زمستان   4شماره   19دوره 
777 

 ی آبستنها شیمفعالیت جویدن  .5جدول 

 اندازة ذرات یونجه

 اندازة ذرات سيالژ ذرت

 تيمارهای آزمایشي
 انحراف استاندارد

 ها يان ينم
Pvalue ریز ریز متوسط متوسط بلند 

 ریز بلند ریز بلند بلند

 4310/5 143/7 87/105 13/143 55/170 77/107 63/141 فعاليت خوردن )دقيقه در روز(

 0856/5 461/7 87/415 77/457 55/448 77/458 63/131 فعاليت نشخوار)دقيقه در روز(

 6773/5 544/0 63/761 05/704 55/767 63/761 77/777 فعاليت جویدن)دقيقه در روز(

      يت خوردن )دقيقه در روزبه ازای هر کيلوگرم(فعال

 7387/5 376/0 06/114 85/155 87/38 16/116 65/117 مادة خشک

 7444/5 753/6 67/147 65/153 46/150 60/147 58/113 مصرف ماده آلي

 7073/5 133/10 56/453 64/448 36/474 66/756 46/444 الياف نامحلول در شوینده خنثي

peNDF>8  e45/4877 d05/6636 c55/17055 b55/14313 a55/10587 01/433 5551/5 

PeNDF>1.18  04/488 37/083 04/460 48/004 33/418 417/43 4651/5 

     فعاليت نشخوار)دقيقه در روزبه ازای هر کيلوگرم(

 6474/5 156/3 77/103 78/173 41/160 84/103 47/143 مادة خشک

 0811/5 846/3 81/134 05/143 14/138 55/168 45/108 مصرف مادة آلي

 4038/5 404/18 44/450 88/748 15/737 66/416 46/775 الياف نامحلول در شوینده خنثي

peNDF>8  e45/7877 d05/15416 a55/44855 c55/45777 b55/41587 66/414 5551/5 

PeNDF>1.18  37/665 43/851 41/386 53/307 46/080 736/74 0350/5 

      يلوگرم(هر کعاليت جویدن )دقيقه در روزبه ازای ف

 d41/406 a55/434 c54/467 e13/478 b35/463 14/14 5551/5 مادة خشک

 d48/430 b63/431 c65/487 e45/403 a40/436 06/14 5551/5 مصرف مادة آلي

 e31/043 a74/347 c86/640 d05/083 b04/630 74/41 5551/5 الياف نامحلول در شوینده خنثي

peNDF>8  d65/6666 c05/18587 a55/76755 e55/70405 b55/76163 74/435 5551/5 

PeNDF>1.18  d71/1143 a54/1731 c34/1401 b00/1750 e64/1554 06/605 5551/5 

:a-dدار هستند های با حروف متفاوت در هر ردی  دارای اختالف معنا ميان ين (50/5>p.) 
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ی ا شكمبهات علوفه یونجه نرخ عبور با کاهش اندازة ذر

ی، کال مياان ين زماان    ا شاكمبه افزایش، زماان مانادگاری   

. ]47و  11[یافات  نشاان ر کااهش  ماندگاری و زمان تأخير 

کاهش زمان تأخير نشان ر، نتيجه افازایش نارخ عباور باود     

[.اندازة ذرات هميشه روی نرخ عبور بخش جامد و یاا  14]

. زماان مانادگاری   ]40و 14[مایع شكمبه تأثيرگذار نيسات  

ی مواد جامد در کال دسات اه گاوارش باا افازایش      ا شكمبه

خطاي افازایش یافات و     طاور  بهالياف مؤثر فيزیكي غذایي 

نرخ عبور ذرات جامد در شاكمبه باا افازایش اليااف ماؤثر      

شادن   عبور قابلبرای  تر بزرگ. ذرات ]40[فيزیكي کمتر بود

ه زماان بيشاتری   از شكمبه نسبت به ذرات کوچاک نيااز با   

ی ا شاكمبه دارند، لاذا منطقاي اسات کاه زماان مانادگاری       

ة اناداز  باه زودتار   تر کوچکذرات  که یيازآنجاافزایش یابد. 

از منفاذ   تار  عیسر، لذا رسند يم متر يليم 18/1بحراني یعني 

ن اری عبور کرده و به همين دليل مصرف خوراک -شكمبه

با کاهش انادازه   ، چون اثر پرکنندگي شكمبهابدی يمافزایش 

ی هاا  بخاش ی کاه در  طور همان. ]14[ابدی يمذرات کاهش 

قبلي بحث شد، یكي از دالیلي که باا کااهش انادازه ذرات    

اليااف جياره کااهش     مخصوصاًقابليت هضم مواد خوراکي 

، افاازایش ناارخ عباور و کاااهش زمااان ماناادگاری  اباادی يما 

ی است، چون مكان هضم الياف شكمبه است و در ا شكمبه

ی بعدی دست اه گوارش هيچ هضامي روی اليااف   ها شبخ

 قسامت  و شاكمبه  از آلاي  ماواد  عبور . نرخرديگ ينمانجام 

 وشده  مصرف علوفه خصوصيّات با گوارش دست اه تحتاني

 در هضامي  ماواد  انتقالکننده  کنترل فيزیولوژیک فرآیندهای

 شاكمبه  از آلاي  ماواد  آهساته  ية. تخلشود يم تعيين شكمبه

 بلنادی  ذرات انادازة  کاه  است یيها علوفه فمصر از ناشي

 جویدن حين در شدن ریز به باالیي مقاومتذاتاً  یا و داشته

 هاا  آن سااختمان  در بااالیي  فيبری ترکيبات معموالً و دارند

 نيروهاای  باا  کمتاری  نسابتاً  مقادار  باه  کاه  شاود  ماي  دیده

 ازذرات  انادازة  ي. محدودکننادگ شاوند  يم هضم یا شكمبه

 هيا تخل نارخ  کااهش  یا شكمبه در ماندگاری افزایش طریق

 درهاا   علوفاه  مقاومات  ،رو نیا . ازاشاود  يم اعمال آلي مواد

 نشاخوار  و خاوراک  مصرف يط در جویدن با شكستن برابر

 و شاكمبه  از آلاي  ماواد  عباور  مقادار  از شاخصاي  تواناد  يم

 ميازان . شاود  گرفتاه  نظار  در گوارش دست اه تحتاني قسمت

 خاروج  مقادار  از نسابتي  الزامااً  الهزار از هضمي مواد يةتخل

 هن اام  ،رو نی. ازااست( ليتر) مخزن ةانداز ( بهساعت در ليتر)

 در ت ييارات  از ناشاي  کاه  گوسافند  در فيزیولوژیک ت ييرات

 ماواد  عبور مقدار یا شكمبه در هضمي محتویات حجم تنظيم

 بارای . کناد  ت ييار  تواناد  يما  است، ساعت واحد در هضمي

 آبساتني  اواخار  در شاكمبه  در هضمي محتویات حجم مثال،

توساعه   رحم درحاال  با شكمبه رونده شيپ جای زیني با همراه

 محتویاات  خاروج  مقادار  ،هرحاال  . باه ابدی يم کاهش است،

 يطا  گوسافند  در امّاا  ؛ماناد  يما  بااقي  ثابات  نسابتاً  گوارشي

 بااال،  الكتروليت ميزان با هایي جيره مصرف هن ام و شيردهي

 مانناد  عاواملي . استشده  گزارش ابتيث هضمي جریان تنظيم

 ذرات انادازه  کااهش  هضمي، موادذرات  اندازة خصوصيّات

 تعياين  در هضامي  ماواد  فرسایش و هضم و جویدن متعاقب

 .]4 [دارند  تأثير هضمي مواد عبور مقدار

نتایج حاصل، ایجاد تعادل مناسب بين انادازه   اساس بر

يزیكاي جياره و   ای از بخاش ف  یندهنما عنوان بهذرات علوفه 

قرار گيرد.  توجه موردهای شيميایي جيره الزم است  یژگيو

سايالژ ذرات بلناد در    بعالوه یزرتيمار دارای علوفه یونجه 

اکثر موارد مورد ارزیابي نتایج بهتری را نشان داد و به نظار  

تری در جيره بارای ت ذیاه    رسد این تيمار تعادل مناسب يم

هاای   يشما راین در تهيه جيره فراهم کرده است. بناب ها شيم

عملكرد بهتری  توان يمآبستن با در نظر گرفتن اندازه ذرات 

 را انتظار داشت.
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مخلوط دارای سطوح مختلف اندازه ذرات  كامالًی ها رهیجبا  شده هیتغذی آبستن ها شیمی در ا شکمبهی هضم ها فرا سنجه .6جدول 

 یونجه و سیالژ ذرت

 

 اندازه ذرات یونجه

 ذرات سيالژ ذرت اندازه

 انحراف تيمارهای آزمایشي

 استاندارد

 ها يان ينم

Pvalue ریز ریز متوسط متوسط بلند 

 ریز بلند ریز بلند بلند

 ی هضمها فراسنجه

 e5777/5 d5411/5 c5471/5 b5431/5 a5344/5 554/5 5551/5 نرخ عبور مواد جامد از شكمبه )درصد در ساعت( 

 مد از قسمت تحتاني دست اه گوارش نرخ عبور مواد جا

 )درصد در ساعت(

e5045/5 d5671/5 b5633/5 c5681/5 a5353/5 557/5 5551/5 

 a57/75 b77/44 c45/47 d47/41 e43/17 14/1 5551/5 ی )ساعت(ا شكمبهزمان ماندگاری 

 a01/18 b84/10 d75/14 c68/14 e15/14 33/5 5551/5 زمان ماندگاری قسمت تحتاني دست اه گوارش )ساعت(

 a34/44 b43/71 c35/44 d40/41 e34/11 74/1 5551/5 زمان تأخير نشان ر)ساعت(

 a46/37 b44/31 c45/65 d76/03 e71/73 41/7 5551/5 کل زمان ماندگاری )ساعت(
----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

:a-d دار هستند های با حروف متفاوت در هر ردی  دارای اختالف معنا ميان ين (50/5>p.) 

 

 منابع

 انادازه  اثار  (1731یانسری ا ) تيموری م و آقاجاني [.1]

 مصارف  بر سویا روغن مكمل و یونجه علوفه ذرات

 و عبور نرخ جویدن، فعاليت هضم، قابليت خوراک،

.نشاریه  گوسفند در یا شكمبه محتویات ذرات توزیع

 .63-60(:4)14 ی توليدات دامي.ها پژوهش

انتشاارات   ( ت دیه گوسفند.1786یانسری ا) تيموری [.4]
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Abstract 

This study investigated the effects of alfalfa hay and corn silage particle size on chewing activity, passage 

rate of solid fraction in the rumen and performance of pregnant ewes. The experiment has been done 

using 30 ewes (35±0.4 months) in a completely randomized design with five treatments and six replicates 

during a 30 days period. Forages were including alfalfa hay (three sizes, geometric mean 2.42, 4.91 and 

7.04 mm) and corn silage (two sizes, geometric mean 3.36 and 7.73 mm). Treatments including fine 

particles of alfalfa hay and corn silage had the least physical effectiveness factor (pef > 8) and pef values 

(pef >8, pef >1.18) were reduced with decrease in particle size (P<0.05). Geometric mean also decreased 

(P<0.05). Following reduction in particle size of forages, passage rate of solid fraction in the rumen and 

terminal part of digestive tract (TDT) were increased (P<0.05) and retention time in the rumen, TDT and 

total retention time were decreased (P<0.05). Feed intake time, chewing activity and total chewing time 

were not affected (P<0.05). Results showed that it is necessary to consider the appropriate balance 

between particle size as a representative of the physical and chemical characteristics of the diet. The 

treatment of alfalfa fine particle size plus corn silage long particle size in most cases showed better 

results, and it seems that this treatment has provided a more appropriate balance in the diet for feeding 

ewes. Therefore, in preparing the pregnant ewes’ diet, we can expect better performance by considering 

the particle size. 

Keywords: forage type, particles geometric mean, physically effective fiber, retention time, ruminal mat. 
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