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 دهیچک

پیش  21روز  )از جیره گاوهای شیری دوره انتقال در( چغندرقند تفاله) سلولزی غیر یافال با( گندم کاه) سلولزی الیاف جایگزینی اثر بررسی پژوهش، ینا هدف
و کیلوگرم  697±6/59راس گاو هلشتاین چند شکم زایش با میانگین وزن  36روز پیش از زایش، از  21پس از زایش( بود. بدین منظور،  42از زایش و تا روز 

درصد تفاله چغندرقند،  17/7م و یا درصد کاه گند 17/7دارای  های . پیش از زایش، گاوها به دو گروه تقسیم شدند و جیرهاستفاده شد 3/3±22/0نمره بدنی 
درصد کاه گندم یا تفاله چغندرقند دریافت کردند. نتایج نشان دادند که  5ای بر پایه  دریافت کردند. پس از زایش نیز هر گروه به دو زیرگروه تقسیم شد و جیره

پذیری ماده خشک و ماده آلی و دیوارۀ سلولی در گاوهایی  ی گوارشول ،تفاوت در منبع الیافی جیره، تأثیری بر مصرف خوراک در دوره پیش از زایش نداشت
تر بود که در  در گاوهایی کم (= P 06/0و دیواره سلولی ) (= P 05/0)پذیری ماده خشک  تر بود. گوارش که جیره دارای تفاله چغندرقند مصرف کرده بودند، بیش

چنین درصد چربی شیر در گاوهایی که  شده بر پایۀ چربی و انرژی و هم کرده بودند. شیر تصحیحهای پیش از زایش و نیز پس از زایش، کاه گندم مصرف دوره
تواند  . نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه منابع الیافی غیرسلولزی، می(= 09/0Pپیش از زایش تفاله چغندرقند دریافت کردند، تمایل به افزایش داشت )

 بود بخشد.عملکرد گاوهای دوره انتقال را به
 
 پذیری. تفاله چغندرقند، تولید شیر، دوره انتقال، کاه گندم، گوارش :هادواژهیکل
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Abstract 
This study was conducted to compare the effect of a cellulosic (wheat straw; WS) and non-cellulosic (beet pulp; BP) forage source on high producing 
dairy cows during the transition period (three weeks before to six weeks after calving). Multiparous Holstein cows (n=36) with mean body weight of 
697±59.6 kg and body condition score of 3.3±0.22 were used in the experiment. Before calving, the cows received diets containing 7.17% WS (n=18) 
or BP (n=18). After calving, the cows in each group were divided into two subgroups (n=9), and received the diets containing 5% BP or WS. 
Prepartum dry matter intake (DMI) was similar between dietary treatments but prepartum digestibility of DM (P=0.05) and neutral detergent fiber (P= 
0.06) was lower in cows feeding on the WS diet. The yield of energy-corrected milk, 4% fat-corrected milk and milk fat percentage tended to be 
higher in the cows fed with the BP diet during the prepartum period (P = 0.09). In conclusion, the results showed that feeding non-cellulosic forages 
during the transition period may improve the performance in dairy cows.  
 

Keywords: Digestibility, Milk production, Sugar beet pulp, Transition period, Wheat straw. 
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مقدمه

گاو  یزندگ یها دوره نیتر از حساس یکیدوره انتقال 

و  یدیسالمت و عملکرد تول تواند یو م است یریش

انتقال از [. 10] قرار دهد تأثیرگاو را تحت  یتولیدمثل

منجر به  ریش دیبه مرحله تول نیسنگ یمرحله آبستن

 قیدق میتنظ نیاو بنابر شودیم کیولوژیزیف دیشد راتییتغ

 یدر بدن دام به منظور سازگار یگلوکز و چرب سمیمتابول

 ستا یدوره ضرور نیکردن موفق ا یو سپر یکیمتابول

های ها مستعد ابتال به بیماری گاو ،دورهاین در  [.19]

 ،یکتوز، جفت ماندگ ر،یتب ش عفونی و متابولیکی مانند

یتصور م .[19هستند ] ردانیش جایی جایجابه بهو  تیمتر

آن  دیو تول وانیکه بر سالمت ح یچالش نیدتریشود شد

در دوره  ی،انرژ ویژه به ی،مواد مغذتأمین  گذاردمیاثر 

 یرحم آبستن به مواد مغذ ازیدوره ن نیدر ااست،  انتقال

مصرف خوراک در  که دارد، در حالی توجهی قابل شیافزا

 ای کهبه گونه یابدمیکاهش  یآبستن پایانیسه هفته 

 [. 10ود ]ش یمآخر دیده  فتهکاهش در ه ینتر بیش

زیادی را تغذیه و مدیریت گاوها در دوره انتقال توجه 

پژوهش خود اختصاص داده است. در سال های اخیر به

مصرف  شدن بر بیشینه تر بیشدوره انتقال  ای در هیتغذ های

است  یدر حال نی، ااند داشته در دوره انتظار تمرکز یانرژ

کاهش  ۀکردند که درج شنهادیپ پیشین هایپژوهشکه 

مقدار مصرف  افزایش با سهیمصرف خوراک در مقا

را بر  تأثیر نیتر بیش شیزا یکیدر نزد یو انرژ خوراک

ها نشان مییافته. [10] در دوره انتقال دارد وانیسالمت ح

دوره  لیدر اوا یانرژ یاستفاده از سطوح باال دهند که

 شیزا حیوان در نزدیکی سمیبر متابول یمنف اثر یخشک

 لیمصرف خوراک در اوا دتریو به افت شد [7ه ]داشت

یرهدر ج ینرژسطح ا شی. افزا[16] ه استمنجر شد شیزا

 یبدن ریذخا شیتواند منجر به افزا یم شیاز زا پیش یها

 یبر شدت توازن منف تریدیاثر شد شیاز زا که پس شود

 [.15و  21گذارد ]می یسطح اجسام کتون شیو افزا یانرژ

 یح انرژوسط هیتغذ گران، پژوهش یبرخبه باور 

در دوره  یانرژ پر الیاف و کم یهارهیشده با ج رلکنت

از  پسرا در دوره  واناتیو سالمت ح سمیمتابول ی،خشک

 [.25و  13بخشد ]میبهبود  شیزا

 یگاوها هیدر تغذ سلولزیریغ یافیمنابع ال تیاهم

 باتیترک نیکه ا یو زمان بدیایم شیروز افزا روزبه یریش

با منبع  هایتدراید، نسبت کربوهناستفاده شو رهیدر ج

ها یافته. [16] ابدی یم هشکا رهیو نشاسته در ج سلولزی

 عنوان بهقند کردن تفاله چغندر  نیگزیکه جا اند نشان داده

دانه جو  درصد 25 جای به سلولزیریغ یافیمنبع ال کی

. [22] دیرا بهبود بخش ریش دیمصرف خوراک و تول

 الیاف منبع عنوان به ایپوسته سو کردن نیگزیجا ،چنین هم

و  نیغلظت انسول سبب افزایش شیاز زا پیش سلولزیریغ

نشده خون در کل  هیفیچرب استر یدهایغلظت اسکاهش 

 .[11شد ]دوره انتقال 

 یافیمنابع ال افزودنرسد یم نظر به بنابراین،

 آثاردوره انتقال بتواند  یگاوها رهیج به یسلولزریغ

 دیپرتول یریش یگاوها دیبر سالمت و تول سودمندی

 اثر مقایسه کنونی پژوهش ، هدفرو ایناز  داشته باشد.

 تفاله) غیرسلولزی الیاف( و گندم کاه) سلولزی یافال منابع

در  یمواد مغذ پذیری گوارش و عملکرد بر( چغندرقند

 .بوددوره انتقال  گاوهای

 

هاروشومواد

 با واصفهان  یلپژوهش در شرکت کشت و دام فض این

چند شکم آبستن سنگین خشک  ینراس گاو هلشتا 36

و نمره کیلوگرم  697±6/59زایش با میانگین وزن 

روز پیش از  21این آزمایش از شد.  جراا 3/3±22/0بدنی

روز پس از آن ادامه یافت. گاوها با میانگین  42زایش و تا 

تولید مشابه در دوره شیردهی پیشین و اسکور بدنی مشابه 
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های پیشین، به شی در زایتولیدمثلو بدون مشکالت 

 18تصادفی به دو گروه  طور بهجایگاه انتظار منتقل و 

رأسی تقسیم و با دو جیره متفاوت از نظر نوع الیاف تغذیه 

در دوره پیش از زایش، گاوها  (.2و  1های شدند )جدول

 تفاله چغندر قند یا گندم درصد کاه 17/7 دارای ۀبا جیر

هر گاوهای  ش،یزااز  انفرادی تغذیه شدند. پس صورت به

 پنج های دارایبا جیره و میتقس رگروهیگروه به دو ز

 . چغندر قند تغذیه شدندتفاله یا گندم  درصد کاه

 

 آزمایشی هایهخوراکی جیر . مواد1جدول 

 پر شیر زایش از پس جیره زایش از پیش جیره 

  چغندر تفاله گندم کاه چغندر تفاله گندم کاه (خشک ماده)درصد یخوراک اقالم

 14/21 26/19 26/19 89/32 89/32 ذرت سیلو شده

 57/10 86/19 86/19 41/14 41/14 ونجهیعلوفه 

 - - 5 - 17/7 گندم کاه

 91/8 5 - 17/7 - چغندرقند تفاله

 57/7 42/9 42/9 14/8 14/8 دانه جو

 49/26 07/23 07/23 86/17 86/17 دانه ذرت

 57/3 69/1 69/1 29/6 29/6 کلزا کنجاله

 23/9 67/9 67/9 54/4 54/4 سویا کنجاله

 8/2 35/2 35/2 86/1 86/1 گوشت پودر

 - 79/2 79/2 36/1 36/1 داده تتف سویا

 79/1 84/2 84/2 38/1 38/1  دانه پنبه

 39/0 54/0 54/0 74/0 74/0 1ویتامینی مکمل

 39/0 54/0 54/0 74/0 74/0 2معدنیمکمل 

 32/1 22/1 22/1 - - سدیم بیکربنات

 79/0 85/0 85/0 49/0 490/0 کلسیم کربنات

 2/0 18/0 18/0 1/0 1/0 اکسید منیزیم

 33/0 3/0 3/0 - - نمک

 1/0 12/0 12/0 - - فسفات میلسکاید

 - - - 94/0 94/0 دیکلرا میکلس

 - - - 84/0 84/0 سولفات ومیزیمن

 39/0 3/0 3/0 25/0 25/0 تیبنتون

 48/1 - - - - یچرب پودر

 16/0 - - - -  اوره

 38/2 - - - - کتان کنجاله

  .  3000ppm: نیموننس  ppm  200:نیوتیب  D:IU  5000.000 نیتامیو E:IU  15000 نیتامیو  A:IU  2000.000 نیتامی: ویحاو نهیتامیمکمل و لوگرمیک هر .1

 ppm105 کبالت:  ppm 11250: یرو ppm8500 منگنز:  ppm 3200مس:   ppm 15300: ومیزیمن ppm 200.000: می: کلسیحاو یمکمل معدن کیلوگرم هر .2

 .ppm80: ومیسلن ppm190 : دی

 



 یریضم جواد محمد مهربان، نیحس ،یمحرر یعل ،یخان نرگس یعل

 

 1400پاییز   3شماره   23دوره 

340

 (خشکآزمایشی )درصد مادۀ  یها جیره شیمیایی ترکیب. 2 جدول

 ترکیبات شیمیایی
 جیره پس از زایش  جیره پیش از زایش

 پر شیر
 تفاله چغندرقند کاه گندم تفاله چغندرقند کاه گندم

 8/1 70/1 65/1  56/1 5/1 کیلوگرم ماده خشک(در )مگاکالری  دهیانرژی خالص شیر

 8/15 6/16 3/16  7/14 3/14 )درصد( پروتئین خام

 36/35 6/32 9/31  9/34 9/33 پروتئین محلول )درصدی از پروتئین خام(

 1/17 05/19 6/20  9/21 1/24 اسیدی )درصد(الیاف نامحلول در شوینده 

 3/29 7/31 7/33  5/36 4/39 خنثی )درصد(الیاف نامحلول در شوینده 

NDFD  30 درصدی از  ساعت(NDF) 22/21 06/23  70/15 82/20 … 

NDFD 288 درصدی از  ساعت(NDF) 2/67 7/66  7/61 5/62 … 

 62/42 3/41 3/39  4/38 05/35 )درصد( غیر الیافی های کربوهیدرات

 6 8/3 8/3  3 3 چربی خام )درصد(

 3/9 1/10 3/10  45/10 7/10 خاکستر )درصد(

 4/28 26 26  5/23 5/23 نشاسته )درصد(

 

 بندی شدند دسته تیمارچهار گاوها در  بدین ترتیب،

کاه  دارای رهیج شیاز زا پسو  پیشکه  ییگاوها -1

 شیاز زا پیشکه  ییگاوها -2، کردند افتیدرگندم 

تفاله  دارای رهیج شیزااز  پسو گندم کاه  دارای رهیج

 شیاز زا پیشکه  ییگاوها -3، کردند افتیدر قندچغندر

کردند  افتیدرگندم کاه  شیاز زا پستفاله چغندرقند و 

 تفاله دارای رهیج شیاز زا پسو  پیشکه  ییگاوها -4و 

پس از زایش  21کردند. گاوها تا روز  افتیدر چغندرقند

 همه 22و از روز  تغذیه شدند یشیآزمای ها جیرهبا 

 دیپرتول یگاوها یمناسب براو  ابهمش رهیگاوها ج

 یانفراد گاهیدر جا 42. گاوها تا روز کردند افتیدر

گاو  یسینو رهیافزار ج نرمها با . جیرهشدند ینگهدار

کامالً  یها رهیصورت ج و به نظیمدانشگاه کرنل ت یریش

 ،شیاز زا پیش .ندشد هیمخلوط و در حد اشتها تغذ

 اریدر اخت دو بار شیاز زا پسدر روز و  یکبار ها رهیج

، آب تمیز و شیآزما خالل. در ندگاوها قرار داده شد

 خیاز تار پیشروز  10گاوها تا تازه همواره فراهم بود. 

دو گروه جداگانه )گروه صورت  به یشمورد انتظار زا

پس از شدند و  هیتغذ تفاله چغندرقند و گروه کاه گندم(

 شدند.منتقل  یانفراد یاههگایبه جا آن،

برای هر گاو،  آنمقدار خوراک مصرفی و پسماند 

ها، هفتگی بود.  ی از آنبردار نمونهگیری و  روزانه اندازه

الی با هم مخلوط شدند و ترکیب های دو هفته متونمونه

پذیری خوراک  گیری شد. گوارش اندازهها  آن شیمیایی

های خوراک و مدفوع گاوها  مصرفی، با استفاده از نمونه

روز پیاپی در  چهاربرای  ،که از داخل راست روده هر گاو

پیش از زایش و  شش، هفت، هشت و نهروزهای 

بود،  شده پس از زایش اخذ 21و  20، 19، 18روزهای 

گیری در روزهای نمونه چنین همانجام شد. روز قبل و 

گیری نمونه آنپذیری، از خوراک و پسماند  برای گوارش

 پس ازهای خوراک و مدفوع  ماده خشک نمونهانجام شد. 

گراد و  درجه سانتی 65آون در دمای در ها  آن کردن خشک

 با های خشک،نمونه. آمد دست بهساعت  48 مدت به

 Wiley,s pulverizer for)متری  میلی یک وریت دارایآسیاب 

laboratory, Orgaw Seiki Co., Ltd., Tokyo, Japan) 

گیری شده برای اندازه بهای آسیا . نمونهندشد بآسیا
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 [3] استانداردروش  و خاکستر به چربی خامپروتئین خام، 

روش  به یدیو اس یخنث یندهنامحلول در شویاف و ال

 برای ید[. خاکستر نامحلول در اس24شدند ] تجزیه متداول

 یبرا یداخل گر نشان عنوان بهخوراک و مدفوع  یها نمونه

 مورداستفاده قرار گرفت یریپذ گوارش یبضر یریگ اندازه

 یها رهیج (NFC) الیافیریغ یها دراتیربوهک[. غلظت 23]

 :برآورد شد (1رابطه )با استفاده از  ،مخلوط کامالً

  = NFC(                                                 1رابطه 

100 - (% NDF + % CP + % EE + % Ash 

 ؛های غیرالیافی کربوهیدرات ،NFC ،که در این رابطه

NDF، ؛الیاف شوینده خنثی CP، ؛پروتیین خام EE،  چربی

 .خاکستر هستند ،Ash و خام

 های بار در روز در ساعت سهگاوها  زایش، از پس

شیردوش اتوماتیک  دستگاه با 24:00و  16:00، :08:00

روز پس  35روزانۀ هر گاو تا شدند. شیر تولیدی  شیردوشی 

گیری ترکیبات گیری از شیر برای اندازهو نمونه ثبتاز زایش 

شیر )چربی، پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد( یک روز در 

 پایانی روز دراز آن  روز پس از زایش و پس 21هفته تا 

از  برداری نمونه. آمد عمل به ،(یشروز پس از زا 42) آزمایش

پتاسیم صورت  کرومات دی دارای پالستیکی ظروف در ،شیر

 Milk-O-Scan, Fossمیلکواسکن )گرفت و با دستگاه 

Electric, Denmarkشدند ( آزمایش . 

تصادفی و  کامالًآزمایش در قالب طرح  یآمار واکاوی

)فاکتور اول نوع جیره قبل از  2×2فاکتوریل  به شیوه

 .زایش و فاکتور دوم نوع جیره بعد از زایش( اجرا شد

 SAS یآمار افزار نرمبا استفاده از شده  آوری جمعها  داده

های شدند. داده واکاویمختلط  رویۀ( توسط 1/8)نسخه 

تکرارشده در زمان شامل مصرف خوراک، مصرف انرژی، 

برای چربی و انرژی،  شده تصحیحتولید شیر، تولید شیر 

و ( 2رابطه )با استفاده از ترکیبات شیر و بازده خوراک، 

 با هانیانگیم ( و3رابطه ) از پذیریهای گوارشبرای داده

 رهیج نیب کنش برهم جز بهسه شدند. یمقا یآزمون توک

در مدل حضور  شهیکه هم شیاز زا پسو  شیاز زا پیش

از  ،نبودند دار معنیکه  یزمانها کنش برهم گریداشت، د

پذیری  های مربوط به گوارش برای داده مدل حذف شدند.

 باشد. قبل از زایش فقط اثر تیمار قبل از زایش در مدل می

 ین حداقل مربعات و خطایانگیم صورت به هایافته

 مدل در اصلی اثر عواملشدند.  ن گزارشیانگیاستاندارد م

 یلتماو  دار معنی 05/0 مساوی یا تر کم احتمال سطح در

 .شد گرفته نظر در درصد 05/0-10/0 داری یبه معن

  + Yijkl = µ + Ci + PRj + POk + (PR×PO)jk    (2رابطه 

Tl + (PR×T)jl + (PO×T)kl + (PR×PO×T)jkl + Ɛijkl  

 Yijkl=µ+Ci+PRj+POk+(PR×PO)jk+Ɛijk          (3رابطه 

= هر یک از مشاهدات برای Yijklها،  که در این رابطه

= اثر Ci ؛= میانگین جامعهµ ؛هر صفت موردمطالعه

ام جیره پیش  jثابت  اثر =PRj ؛ماریامین گاو در تi یتصادف

 ام k= اثر ثابتPOk ؛یا تفاله چغندرقند(گندم از زایش )کاه 

 ؛یا تفاله چغندرقند( گندم جیره پس از زایش )کاه

(PR×PO)jk ثابت = اثرjk  بین جیره قبل و  کنش برهمام

= اثر ثابت jl(PR×T) ؛زمان امl= اثر ثابت Tl ؛بعد از زایش

jl ؛جیره پیش از زایش در زمان کنش برهمام (PO×T)kl =

 ؛جیره پس از زایش در زمان کنش برهمام klاثر 

(PR×PO×T)jkl اثر ثابت =jkl  جیره پیش از  کنش برهمام

ام  ijkl= اثر Ɛijklزایش در جیره پس از زایش در زمان و 

 بود.  یشیآزما یخطا

 

بحثوجینتا

 یدرگاوها یانرژ یمقابله با توازن منف یهاکار راهاز  یکی

 قیاز طر طور عمده به) رهیج یانرژ شیافزا ،تازه زا

 اما. استگلوکز  یسازها شیپ یکافتأمین  یبرانشاسته( 

 پس رهیج در نشاسته یباال سطوح مطالعات، از یبرخ در

 هیتجز شیباعث کاهش مصرف خوراک و افزا ش،یزا از
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 لیدلبه احتماالً که ،[12 و 2] است شده بدن یهایچرب

 علت به ینیبال تحت دوزیاس به گاوها تیحساس شیافزا

 .است نشاسته یباال سطوح با هیتغذ

 با یسلولز افیال منابع ینیگزیجا گر،ید یاهیتغذ کار راه

 به نسبت یرسلولزیغ افیال منابع. است یرسلولزیغ افیال

 و ترعیسر ریتخم تر، کم نیگنیل مقدار یحاو یسلولز افیال

 افیال یریپذگوارش ،یکل طور به. هستند بهتر یریپذگوارش

 یسلولز منابع به نسبت یرسلولزیغ افیال در یخنث ندهیشو

 قندها و یانشاسته مواد ریتخم زانیم با سهیمقا در اما ،باالتر

با منابع  یسلولز افیال ینیگزیجا ن،یبنابرا. است ترنییپا

ماده  شیبتواند سبب افزااز لحاظ نظری  یستیبا یسلولزریغ

 یشود و از طرف رهیج یریپذ و گوارش یخشک مصرف

 نداشته باشد.  زیرا ن ینیتحت بال دوزیمشکالت مربوط به اس

 قندچقندر ۀتفالکه  یکنون پژوهش در رو،نیا از

 گندم کاه علوفه نیگزیجا یرسلولزیغ افیال منبع عنوان به

 است آشکار کامالً ،ه استشد یسلولز افیال منبع عنوان به

 ییایمیش بیترک در ینیگزیجا نیا اثر در یراتییتغ که

 یمواد خوراک تیکه به ماه دیآیم وجودبه ها جیره

 ریسا رییتغ با اگر ن،یبنابراشود. یشونده مربوط م نیگزیجا

 شدند،یم حیتصح هارهیج یمغذ مواد یخوراک اقالم

. [6] نبود یشدن ش،یآزما فرض به حاصل جینتا کیتفک

 مواد ریسا کاهش ای شیافزا به شدیم را رییتغ هرگونه رایز

 ای کردننوسژترویزونیا یبرامثال  عنوان به که یخوراک

. داد نسبت بود، شده برده کار به هارهیج کردنکیزوکالریا

 یگرمداخله یآمار بحث لیدل نیهم به ،یطرف از

. شود قیدق و حیصح یریگجهینت از مانع توانست یم

 کامالً شیزا از پس و شیزا از شیپ رهیج دو هر ازآنجاکه

 ۀتفال ای گندم کاه یخوراک ۀماد در فقط و بودند مشابه

 تفاوت هرگونهبنابراین،  .داشتند تفاوت هم با چغندرقند

 .داد نسبت یاعلوفه منابع ینیگزیجا به توان می را یاحتمال

مصرف خوراک و مصرف انرژی پیش از زایش تحت 

کنش  (. برهم3تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

 بین زمان و نوع جیره در دوره پیش از زایش برای مصرف

( تمایل به P=07/0( و انرژی )P=06/0ماده خشک )

که در روزهای هفت تا پنج پیش  طوری داری داشت، به معنی

کننده تفاله  از زایش مصرف خوراک و انرژی در گروه مصرف

کننده کاه گندم بود. پیش از  چغندرقند باالتر از تیمار مصرف

 درصد الیاف 45تا  15این، گزارش شده بود که جایگزینی 

تواند ماده خشک مصرفی را جای علوفه می ای بهغیرعلوفه

[. 11] کیلوگرم در روز افزایش دهد 5/3تا  5/1به میزان 

ویژه  جای علوفه، به ای به چنین، جایگزینی الیاف غیرعلوفه هم

های حجیم تغذیه  در گاوهایی که در دوره خشکی با جیره

از دالیل  [.5شدند، اثر مثبتی بر ماده خشک مصرفی داشت ]

مربوط به افزایش مصرف خوراک در تیمارهایی که تفاله 

توان به کاهش الیاف نامحلول چغندرقند مصرف کردند، می

در شوینده خنثی، اندازه قطعات و افزایش نرخ عبور اشاره 

[. جیره دارای تفاله چغندرقند در دوره پیش از زایش 11کرد ]

 30نشده پس از  مدارای الیاف نامحلول در شوینده خنثی هض

تری در مقایسه با جیره دارای کاه گندم  ساعت کم 288و 

تواند یک احتمال  ( و این موضوع می2بوده است )جدول 

تر در تیمارهای دارای تفاله  برای مصرف خوراک بیش

چغندرقند باشد. نشان داده شده است که با افزایش این بخش 

[. 23یابد ] از خوراک، مصرف ماده خشک کاهش می

چنین افزایش سطح الیاف نامحلول در شوینده خنثی  هم

عنوان یک شاخص  تواند به می 240نشده در ساعت  هضم

خوب برای پرشدگی شکمبه در نظر گرفته شود که با 

 [.23مصرف خوراک رابطه منفی دارد ]

های دارای کاه گندم نزدیک به  در آزمایش کنونی، جیره

تری داشتند و مصرف  کمسه درصد کربوهیدرات غیرالیافی 

تری را در دوره پیش از زایش موجب شدند.  خوراک کم

گزارش شده است که ارتباط مثبتی بین مصرف 

 [.10] کربوهیدرات غیرالیافی و مصرف خوراک وجود دارد
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پذیری  قند یا کاه گندم بر مصرف ماده خشک و انرژی، و گوارش چغندرتفاله درصد  17/7های آزمایشی دارای . تأثیر جیره3جدول 

 یش در گاوهای شیریزا مواد مغذی در دوره پیش از

 خطای استاندارد آزمایشی  هایجیره 

 میانگین

 داری سطح معنی

 و زمان  جیرهکنش  برهم زمان جیره کاه گندم تفاله چغندرقند  فراسنجه ها

 06/0 23/0 44/0 38/0 5/13 9/13 درروز( مصرف ماده خشک )کیلوگرم

 07/0 26/0 16/0 58/0 3/20 5/21 مصرف انرژی )مگاکالری(

       ماده خشک( درصد) پذیری گوارش

 - - 05/0 57/2 0/70 6/77 ماده خشک   

 - - 07/0 62/2 6/76 7/80 ماده آلی   

 - - 56/0 92/2 8/74 2/77 پروتئین خام   

 - - 06/0 65/3 9/60 0/71 الیاف نامحلول در شوینده خنثی   

 - - 92/0 53/1 8/96 6/96 کربوهیدرات های غیر الیافی   

 

ای درصد از الیاف غیرعلوفه 43سطوح باالتر از 

تواند اثرات منفی بر مصرف خوراک در دوره پیش از  می

کنونی، غلظت  یشاما در آزما زایش داشته باشد،

تر  درصد و کم 5/38تا  35های غیرالیافی بین کربوهیدرات

[. یکی دیگر از دالیل افزایش 22از بیشینه توصیه شده بود ]

مصرف خوراک در تیمارهای دارای تفاله چغندرقند می

های ویژه در جیره تواند افزایش خوشخوراکی جیره )به

های آزمایش کنونی( باشد جیرهپرعلوفه و بد خوراک مانند 

هایی که دارای تفاله چغندرقند بودند چنین، جیره هم [.22]

تواند دلیل تری داشتند که می پذیری الیاف بیش گوارش

احتمالی بر افزایش نرخ عبور مواد خوراکی و مصرف 

[. بنابراین، افزودن تفاله چغندرقند 10] تر باشد خوراک بیش

اف جیره باال باشد، ممکن است اثر به جیره، زمانی که الی

پذیری داشته  تری بر مصرف خوراک و گوارش مثبت بیش

های آزمایشی در پژوهش کنونی [، که با نوع جیره10باشد ]

ای با سطح باالی علوفه و الیاف نامحلول  که در آن جیره

 تر تغذیه شد، هماهنگی دارد. بیش

(، ماده آلی P=05/0پذیری ماده خشک ) گوارش

(07/0=P( و الیاف نامحلول در شوینده خنثی )06/0=P )

(. 3بود )جدول  تر بیشهای دارای تفاله چغندرقند  در جیره

ای، ترکیبات مغذی با تخمیرپذیری الیاف غیرعلوفه

تری را ی را در شکمبه دارند و تخمیر یکنواختتر بیش

سبب بهبود وضعیت شکمبه در  تواندمی شوند کهسبب می

ای  [. الیاف غیرعلوفه1ای شود ]دیگر منابع علوفهمقایسه با 

های تری دارند، پیوند میکروب اندازه ذرات کوچک معموالً

 تر کمکنند، و از سویی، لیگنین سلولوالیتیک را تسهیل می

ی دارند و بنابراین، تر بیشهضم  و الیاف قابل

با بخشی از منبع سلولزی جیره میها  آن کردن جایگزین

پذیری خوراک اثر بگذارد. این در حالی گوارشتواند بر 

پذیری مواد مغذی به جایگزینی  است که پاسخ گوارش

بخشی از سلولز جیره هماهنگ  جای بهتفاله چغندرقند 

 جای بهنمونه، جایگزینی تفاله چغندرقند  نبوده است. برای

درصد ماده  16و  12، 8، صفردر سطوح سیلوشده ذرت 

پذیری مواد  وراک و گوارشی بر مصرف ختأثیرخشک 

، نتایج نشان داد که چنین هم[. 18مغذی خوراک نداشت ]

های غیرالیافی پذیری پروتئین خام و کربوهیدرات گوارش

های دارای کاه گندم یا تفاله چغندرقند در دوره در جیره

 (. <05/0Pپیش از زایش و پس از زایش مشابه بود )
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 یری مواد مغذپذی مصرف خوراک و گوارش هاییافته

نشان داده شده است. ( 4)در جدول  شیدر دوره پس از زا

تحت تأثیر  یمصرف خوراک و انرژ ش،یدر دوره پس از زا

ها  آن کنش برهمو  شیاز زا پسو  شیاز زا پیش رهینوع ج

و زمان  شیااز ز پس رهینوع ج نیب کنش برهمقرار نگرفت. 

بود که  داریمعن شیاز زا پس یبر مصرف خوراک و انرژ

 یمارهایمصرف خوراک در ت شیدهنده افزا نشان

از  پس 20تا  12 یکننده تفاله چغندرقند در روزها دریافت

 ی شیری درگاوها یروکه بر  پژوهشیبود. در  شیزا

تفاله  ینیگزیجا ،انجام شد دهیریش های پایانی گامه

 ،درصد 9کاه گندم از صفر تا  یشیچغندرقند با سطوح افزا

 4/25به  9/26از  یخط ه شیوهرا ب یماده خشک مصرف

 لیدل گران، پژوهش نیا [.9]در روز کاهش داد  لوگرمیک

کاهش مصرف خوراک در پاسخ به مصرف کاه گندم را به 

 لیدل به ،شکمبهدر  یانباشتگ جادینقش کاه خردشده در ا

نسبت دادند. در  ،تر آنتر و آهسته کم یریذپریتخم

 شیگنجا تیمحدود ،یانرژ  و کم میحج یها خوراک

 یگت. اثر انباشکاهش دهدرا  خوراک تواند مصرفیشکمبه م

و اندازه قطعات  پذیریگوارشمانند نرخ  عواملیخوراک به 

ها  عبور آن ایها  آن گوارشتواند منجر به  یکه ماست وابسته 

 یکه هر دو[، 2شود ]از شکمبه  عدب یهابخشاز شکمبه به 

 ایدر شکمبه و  ییعوامل باعث کاهش حجم مواد غذا نیا

های آزمایش کنونی، هماهنگ با یافته د.نشویها م جذب آن

جایگزینی بخش سلولزی جیره با منابع الیاف غیرسلولزی 

[. 17تر کرد ] مصرف خوراک را در دوره اوایل شیردهی بیش

بهبود در مصرف خوراک را تا حد زیادی  گران این پژوهش

ای که از آزمایش پذیری نسبت دادند. نکته زایش گوارشبه اف

توان برداشت کرد این است که نوع کربوهیدرات حاضر می

جیره در دوره پیش از زایش بر مصرف خوراک پس از زایش 

ای تحت تأثیر جیره پس از تأثیری نداشت که تنها تا اندازه

 زایش قرار گرفت.

ک تیمارها خش پذیری ماده در پژوهش کنونی، گوارش

گاوهایی که پیش و پس از  اما ،درصد بود 67بیش از 

ین تر کمزایش جیره دارای کاه گندم دریافت کرده بودند 

دهد پذیری ماده خشک را داشتند که نشان می گوارش

علت  بهمحدودیت مصرف خوراک در اثر جیره حجیم 

ای وجود داشته است. پاسخ کاه گندم تا اندازه دارابودن

پذیری گاوها به جایگزینی کاه گندم با تفاله  گوارش

چه که پیش از  چغندرقند در دوره پس از زایش با آن

ای متفاوت بود. برخالف زایش مشاهده شد تا اندازه

پذیری تیمارهای  گوارش شد بینی می که پیشابتدایی تصور 

از  تر بیشدارای تفاله چغندرقند در دوره پس از زایش 

پذیری  باشند، گوارش گندم کاه کننده افتدریتیمارهای 

ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمار 

ین بود تر کمکاه -ین و در تیمار کاهتر بیشکاه -تفاله

های پیش از زایش و پس از بین جیره کنش برهم)وجود 

پذیری  زایش(. یکی از دالیل احتمالی تفاوت در گوارش

اند تفاوت در مقدار مصرف توپیش و پس از زایش می

خوراک در این دو دوره باشد. در دوره پس از زایش 

 میزانو  تر کمبود و مقدار علوفه  تر بیشمصرف خوراک 

شود، متفاوت است. چه پیش از زایش دیده می عبور با آن

عبور منابع الیاف غیر سلولزی  میزانپیشنهاد شده است که 

 [ و احتماال8ًد ]تواند به مصرف خوراک مربوط باشمی

در  8/19افزایش مصرف خوراک در دوره پس از زایش )

عبور  میزان تواند با تغییرکیلوگرم در روز( می 7/13برابر 

 گذار باشد.تأثیرپذیری  بر گوارش

( نشان داده 5های تولید و ترکیب شیر در جدول )یافته

روز آغازین دوره شیردهی  17شده است. تولید شیر خام در 

کنش  تأثیر جیره پیش از زایش، پس از زایش و برهمتحت 

کنش بین جیره  ها قرار نگرفت. این در حالی بود که برهم آن

( P=06/0داری داشت ) پیش از زایش در زمان، تمایل به معنی

شیردهی، تولید  12تا  10که در روزهای  و اشاره به آن دارد
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درقند شیر گاوهایی که پس از زایش جیره دارای تفاله چغن

هایی که کاه گندم دریافت کردند، دریافت کردند نسبت به آن

ها، در پژوهشی گزارش شده تر بود. هماهنگ با این یافته بیش

است که جایگزینی یک منبع کربوهیدرات غیرسلولزی 

جای علوفه گراس در دوره پیش از زایش توانست تولید  به

  [.5کیلوگرم افزایش دهد ] 5شیر را نزدیک به 

 
 یریش یدر گاوها پذیری مواد مغذی در دوره پس از زایش های آزمایشی بر مصرف خوراک و گوارش . تأثیر جیره4جدول 

 فراسنجه
 خطای  1های آزمایشی جیره

 میانگین استاندارد

  2داری سطح معنی

 زمان زمان×پس زمان×پیش پس×پیش پس پیش چهار سه دو یک
 01/0 05/0 99/0 62/0 83/0 62/0 89/0 3/19 9/19 2/20 0/20 مصرف ماده خشک )کیلوگرم درروز(

 01/0 04/0 95/0 65/0 47/0 62/0 48/1 9/31 6/33 2/33 8/33 مصرف انرژی )مگاکالری(
            (درصد) پذیری گوارش

    10/0 77/0 09/0 80/1 8/70 8/74 7/77 8/74 ماده خشک  
    27/0 62/0 27/0 83/2 8/74 8/76 7/81 8/76 ماده آلی  
    20/0 60/0 20/0 22/2 5/72 9/76 9/78 0/77 پروتئین خام  
    01/0 98/0 01/0 02/3 4/49 0/58 4/67 7/58 الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
    13/0 75/0 08/0 9/4 6/62 3/69 7/80 7/70 چربی  

    97/0 58/0 50/0 32/2 7/94 1/96 1/93 4/94 الیافیکربوهیدرات های غیر 
کننده تفاله چغندرقند پیش از زایش و کاه گندم پس از زایش، جیره  کننده تفاله چغندر قند پیش و پس از زایش، جیره دو: گاوهای دریافت . جیره یک: گاوهای دریافت1

 کننده کاه گندم پیش و پس از زایش.  گاوهای دریافت چهار: چغندر قند پس از زایش و جیرهکننده کاه گندم پیش از زایش و تفاله  سه: گاوهای دریافت
 .پس: اثر جیره پس از زایش ،. پیش: اثر جیره پیش از زایش2

 
 شیری گاوهای در بر تولید و ترکیبات شیر و بازدهی خوراک پس از زایشهای آزمایشی  جیره. تأثیر 5جدول 

  2داریسطح معنی   1های آزمایشی جیره                      
 زمان زمان×پس زمان×پیش پس×پیش پس پیش میانگین خطای استاندارد چهار سه دو یک فراسنجه

            شیر تولید
 01/0 06/0 02/0 94/0 85/0 58/0 58/1 6/36 8/36 5/37 9/37 17-1روز    
 01/0 26/0 45/0 09/0 21/0 82/0 75/1 6/48 9/48 9/46 5/51 35-18روز     
 01/0   34/0 26/0 08/0 04/1 8/47 0/50 6/50 8/50 42تا  36روز     
 01/0 92/0 36/0 54/0 66/0 07/0 98/1 0/48 7/47 5/50 5/52 شده چربی شیر تصحیح
 04/0 86/0 29/0 43/0 69/0 06/0 95/1 7/45 9/44 1/48 5/50 شده انرژی شیر تصحیح

 01/0 19/0 45/0 23/0 51/0 06/0 25/0 89/4 46/4 15/5 22/5 چربی )درصد(
 01/0 64/0 75/0 44/0 27/0 37/0 05/0 98/2 96/2 07/3 97/2 پروتئین )درصد(
 03/0 01/0 80/0 26/0 70/0 30/0 05/0 21/4 29/4 21/4 18/4 الکتوز )درصد(

 01/0 01/0 83/0 10/0 69/0 59/0 09/0 32/8 32/8 42/8 23/8 مواد جامد بدون چربی )درصد(
 01/0 63/0 31/0 33/0 97/0 03/0 10/0 96/1 86/1 10/2 20/2 چربی )کیلوگرم(

 01/0 05/0 72/0 87/0 57/0 47/0 05/0 22/1 24/1 25/1 29/1 پروتئین )کیلوگرم(
 01/0 01/0 78/0 92/0 22/0 95/0 06/0 72/1 81/1 72/1 82/1 الکتوز )کیلوگرم(

 01/0 01/0 61/0 95/0 26/0 89/0 12/0 41/3 55/3 42/3 58/3 مواد جامد بدون چربی)کیلوگرم(
 01/0 08/0  88/0 66/0 70/0 06/0 14/2 18/2 13/2 15/2 نسبت بازدهی خوراک

تفاله چغندرقند پیش از زایش و کاه گندم پس از زایش، جیره کننده  کننده تفاله چغندر قند پیش و پس از زایش، جیره دو: گاوهای دریافت . جیره یک: گاوهای دریافت1
 کننده کاه گندم پیش و پس از زایش.  گاوهای دریافت چهار: کننده کاه گندم پیش از زایش و تفاله چغندر قند پس از زایش و جیره سه: گاوهای دریافت

 .پس: اثر جیره پس از زایش ،. پیش: اثر جیره پیش از زایش2
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گران، بهبود در تولید شیر را به افزایش  این پژوهش

منبع  کننده دریافتمصرف خوراک در تیمارهای 

کننده علوفه کربوهیدرات غیرالیافی نسبت به تیمار دریافت

تفاله  در آن گرامینه نسبت دادند. از سویی، در پژوهشی که

ت جایگزین بخشی از چغندرقند و خوراک گلوتن ذر

ی بر مصرف تأثیرعلوفه و غله جیره شد، این جایگزینی 

های آغازین و میانه شیردهی خوراک گاوها در گامه

نداشت ولی تولید شیر را در اواخر دوره شیردهی کاهش 

، نوع رشد های فیزیولوژیک[. تفاوت در گامه20داد ]

نوع  چنین همعلوفه و غله، سطح نشاسته و الیاف جیره و 

تواند بر پاسخ تولیدی گاوها منبع الیاف غیرسلولزی می

 [.11باشد ] مؤثر

های پیش از زایش و پس از کنش بین جیره برهم

داری  تمایل به معنی 35تا  18زایش بر تولید شیر از روز 

( و در گاوهایی که پیش و پس از P=09/0نشان داد )

بقیه  زایش تفاله چغندرقند مصرف کرده بودند نسبت به

ویژه گاوهایی که پیش از زایش تفاله چغندرقند  تیمارها، به

 تر بود. بیش ،و پس از زایش کاه گندم دریافت کرده بودند

 که مصرف خوراک در این دوره در با توجه به این

 سوییو از  تیمارهای مختلف با هم برابر بود

تفاله  کننده دریافتپذیری پس از زایش در تیمار  گوارش

از تیمارهای  تر کمدر دوره پیش و پس از زایش ند چقندرق

پذیر رسد مواد مغذی گوارشمی نظر بهدیگر بود 

از تیمارهای دیگر بوده  تر کمشده برای این تیمار  فراهم

ممکن است و بنابراین، بهبود تولید شیر در این گروه 

بر  شده تصحیحشیر  شود.به عوامل دیگری مربوط  است

 تأثیرچربی شیر تحت  چنین همو  پایه چربی و انرژی

بین جیره پیش و  کنش برهم چنین همجیره پس از زایش و 

گاوهایی که پیش از  سوییپس از زایش قرار نگرفت. از 

زایش جیره دارای تفاله چغندرقند دریافت کردند چربی 

ی تر بیشبر پایه چربی و انرژی  شده تصحیحشیر و شیر 

گندم از زایش کاه نسبت به گروهی که در دوره پیش 

 (. P<05/0دریافت کردند، تولید کردند )

های اندکی به بررسی تأثیر متأسفانه پژوهش

جای منبع الیاف  جایگزینی منبع الیاف غیرسلولزی به

اند. با این وجود سلولزی در دورۀ انتقال پرداخته

گزارش شده است که جایگزینی منبع الیاف غیر 

گرامینه در جیره پیش از زایش جای علوفه  سلولزی به

اند، توانسته چربی شیر را  که حاوی مکمل موننزین بوده

در آغاز شیردهی افزایش دهد، اما این پاسخ در 

حیواناتی که مکمل موننزین دریافت نکرده بودند، دیده 

چنین نشان داده شده است که کاهش  [. هم5نشد ]

به  21سطح الیاف شوینده خنثی در منبع سلولزی از 

درصد ماده خشک در جیره پیش از زایش  4/17

شده بر پایه  توانست مقدار تولید شیر و شیر تصحیح

کیلوگرم در روز در  3/2و  7/2ترتیب  چربی را به

[. این 14تر کند ] گاوهای تحت تنش گرمایی، بیش

گران گزارش کردند که بهبود مصرف خوراک  پژوهش

تنش، باعث  در دوره پیش از زایش در گاوهای تحت

تغییر در کارایی متابولیسم کبدی در دوره پس از زایش 

شود که اثر مثبتی بر رشد پستان داشته و تولید شیر می

که  را بهبود داده است. در این پژوهش، برخالف این

گاوهایی که پیش از زایش تفاله چقندرقند دریافت 

تری از دست داده  کرده بودند، در این دوره وزن بیش

تری از دست  د، اما در دوره پس از زایش وزن کمبودن

کیلوگرم( که شاید بتوان آن را  41در مقابل  31دادند )

های با بهبود متابولیسم کبدی مرتبط دانست. یافته

تر در  پژوهش کنونی این باور را که چربی شیر بیش

اوایل دوره شیردهی با افزایش بسیج چربی در ارتباط 

د. البته دالیل احتمالی افزایش کناست، را تأیید نمی

چربی شیر در پی جایگزینی منبع الیاف غیرسلولزی نیاز 

 تری دارد.  های بیشبه پژوهش
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غلظت پروتئین شیر نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی 

های آزمایش کنونی، در قرار نگرفت. هماهنگ با یافته

جای  پژوهشی جایگزینی تفاله چغندرقند و پوسته سویا به

بخش سلولزی جیره بر غلظت چربی، پروتئین و شیر 

های بر پایه ذرت شده بر پایه چربی در جیره تصحیح

های بر پایه سیلوشدۀ معمولی تأثیری نداشت، اما در جیره

ای، مقدار چربی و پروتئین ذرت سیلوشده با رگبرگ قهوه

[. 12شیر با افزودن الیاف غیرسلولزی کاهش یافت ]

ره پس از زایش در زمان، بر الکتوز و کنش بین جی برهم

 14دار بود و در روز مواد جامد بدون چربی شیر معنی

شیردهی گاوهایی که جیره دارای تفاله چغندرقند دریافت 

تری  کردند، درصد الکتوز و مواد جامد بدون چربی بیش

نسبت به گاوهایی که جیره دارای کاه گندم مصرف کردند، 

آمده از تولید  دست ج همسو با نتایج بهتولید کردند. این نتای

باشد که تیمارهای دارای تفاله شیر در هفته دوم می

تری نسبت به تیمارهایی که جیره  چغندرقند تولید شیر بیش

عنوان  دارای کاه گندم دریافت کردند، تولید کردند. الکتوز به

کننده فشار اسمزی شیر و تولید شیر است  ترین تنظیماصلی

ابراین دور از انتظار نیست که افزایش تولید شیر در [. بن4]

کننده تفاله چغندرقند در دوره پس از  تیمارهای دریافت

زایش ناشی از افزایش ساخت الکتوز باشد، اما پرسش 

اصلی اینجاست که چه عاملی باعث افزایش تولید الکتوز 

کننده تفاله چغندرقند شده است.  در تیمارهای دریافت

های پژوهش کنونی، در پژوهشی گزارش یافتههماهنگ با 

های بر پایه ذرت سیلوشده با رگبرگ شده است که در جیره

جای  ای، جایگزینی تفاله چغندرقند و پوسته سویا بهقهوه

بخش سلولزی جیره منجر به افزایش غلظت الکتوز شیر 

که این پاسخ در زمان جایگزینی منابع الیاف  شد، در حالی

های بر پایه جای الیاف سلولزی در جیره غیرسلولزی به

 [.12ذرت سیلوشدۀ معمولی دیده نشد ]

بازدهی خوراک در دوره پس از زایش تحت تأثیر جیره 

ها قرار نگرفت  کنش آن پیش از زایش، پس از زایش و برهم

دهد افزایش تولید شیر با افزایش مصرف که نشان می

نشان دادند  های پیشینخوراک متناسب بوده است. پژوهش

که افزایش الیاف نامحلول در شوینده خنثی از منشأ سلولزی 

در دوره پیش از زایش تأثیری بر بازدهی خوراک پس از 

[. در پژوهش دیگری نیز گزارش شده 12زایش نداشت ]

است که بازدهی خوراک با جایگزینی تفاله چغندرقند با 

 [. 9سطوح افزایشی کاه گندم تغییر نکرد ]

تغذیۀ های این آزمایش نشان داد که کلی یافتهطور به

دورۀ انتقال با مواد خوراکی حاوی الیاف گاوهای 

تواند سبب بهبود  میدر دوره پیش از زایش، غیرسلولزی 

پذیری ماده خشک، ماده آلی و  مصرف خوراک و گوارش

شود  یالیاف نامحلول در شوینده خنثی نسبت به گاوهای

اند.  وی الیاف سلولزی تغذیه شدههای حا که صرفاً با جیره

این بهبود وضعیت در دورۀ پس از زایش نیز ادامه یافته و 

بر پایه چربی و انرژی  شده تصحیحشیر خود را با افزایش 

بنابراین، با  دهد. تر از طریق شیر نشان می تولیدشده بیش

توان توصیه های حاصل از این پژوهش میتکیه بر یافته

عنوان منبع الیافی  به تفاله چغندرقندکرد که تغذیه 

تواند ضمن تأمین الیاف الزم برای تضمین  غیرسلولزی می

ی دورۀ عملکرد تولیدی گاوها ای، فعالیت مناسب شکمبه

 را نیز سبب شود. انتقال

 

 تشکروقدردانی

 اصفهان لیفض دام و کشت شرکت کارکنان و تیریمد از

عاونت پژوهشی و ا و از حوزه ماجر در یهمکار خاطر به

 رسیدن تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهرکرد برای به انجام

 .گردد ، تشکر و قدردانی میپژوهش نیا

 

منافعتعارض

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد. هیچ



 یریضم جواد محمد مهربان، نیحس ،یمحرر یعل ،یخان نرگس یعل
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