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چكيده
بهمنظور مقای

دقع پکشبکنیهای دو مدل ) NRC (2001و  17 ،CNCPSرأس گاو تاز زای هلاتاین در قاوب طرح بلوکهتای کامت

تصادضی به یش جکرۀ متوازنشد با نرماضزارهای ) NRC (2001و  CNCPSاختصاص یاضتندی مقادیر پکشبکنیشدۀ مادۀ خاش مصترضی،
تووکد شکر قاب حصول با توجه به انرژی و پروتئکن جکر  ،توس دو مدل با مقادیر مااهد شد مقای ه شدندی دقع پکشبکنتیهتای دو
مدل با محاسب ضریب تبککن ( ،)R2اریب مکانهکن ( ،)Mean biasو ریا مکانهکن مرب ات خطای پتکشبکنتیشتد ( )RMSPEارزیتابی
شدندی هر دو مدل بهطور م نیداری مادۀ خاش مصرضی را ک تر از مقدار مااهد شد پکشبکنی کردنتد ()P 0/01ی اریتب مکتانهکن و
 RMSPEو  R2بترای ) NRC (2001بته ترتکتب  ،2/84 ،2/22و  0/48و بترای  CNCPSبته ترتکتب  ،3/99 ،3/18و  0/52بتود و متدل
 CNCPSمادۀ خاش مصرضی را 20درصد کمتر از حد واقع پکشبکنی کردی تووکد شکر مااهد شد  29/78ککلوگرم در روز بتودی تووکتد
شکر پکشبکنیشد با توجه به انرژی جکر با نرماضزارهای ) NRC (2001و  CNCPSبته ترتکتب  25/68و  22/32ککلتوگرم در روز بتودی
تووکد شکر پکشبکنیشد با پروتئکن جکر با نرماضزارهای ) NRC (2001و  CNCPSبه ترتکتب  25/80و  28/37ککلتوگرم در روز بتود و
مدل) NRC (2001تووکد شکر را 14درصد کمتر از حد واقع پکشبکنی کردی باتوجه به اهمکع خوراک مصرضی در گاوهای تاز زا بتهنظتر
میرسد) NRC (2001در مقای ه با  CNCPSدر برآورد نکازهای تهذیهای دقع بکاتری داردی
كلیدواژهها :اریب مکانهکن ،شکر قاب حصول با توجه به انرژی ،شکر قاب حصول با توجه به پروتئکن قاب متابووک ت  ،گتاو هلاتتاین،
مادۀ خاش مصرضیی

* نوی ند م ئول

Email: Amirabadi_t@yahoo.com
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مقدمه

عمللرد دام ،کاهش هزینههای تووکد ،و کاهش دضع مواد به

هزینههای خوراک مصرضی بکش از نکمی از هزینههای تووکد

محک در خوراک دهی و تهذی دام هتا استتفاد متیشتوندی

(در ایران حدود  62/5اوی 70درصد) را شام متی شتوند و

بهدوک اینکه ت داد زیادی از متخصصتان تهذیته از مقتادیر

با مدیریع تهذیه در متزارع پترورش گتاو شتکری ارتبتان

پکشضرض متادۀ خاتش مصترضی پتکشبکنتی شتد توست

تنهاتنهی دارند []3ی پکشبکنی صحکل احتکاجتات غتذایی و

نرماضزارهای جکر نوی ی بدون درنظرگرضتن مصرف واق ی،

تأمکن آنها که با ت ریتف و ماتخصکتردن دقکتق شترای

در متوازنکردن جکترۀ گاوهتای شتکری استتفاد متیکننتد،

حکوان و مدیریع محک اطراف آن ها مترتب شتد استع،

بنابراین بررسی دقع پتکشبکنتی متدل هتا بتا بته کتارگکری

متخصصان تهذیه را قادر خواهد ساخع تا با شناسایی بهتر

مدلهای آماری ،ضروری به نظر میرسدی

و بکشتر منابع تهککر در عمللرد حکوان ،از این یاضتته هتا در

هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی مکزان دقع هر یش از

متوازنکردن مناسب جکر های غذایی گاوهتا استتفاد کننتد

نتترماضزارهتتای ) NRC (2001و ( CNCPSن تتخ  )6/1در

[]2ی انواع متفاوتی از نرماضزارها و برنامههای جکتر نوی تی

پکشبکنی احتکاجات غذایی گاوهای تاز زا و مقای

مقتادیر

توس داناها ها و یا مراکز خصوصی تهکه شد اند که برای

پکشبکنیشد با مقادیر مااهد شد بودی

تنظک جکرۀ غذایی گاوها استفاد میشوندی این نرماضزارها و
برنامهها در اطالعات ورودی الزم ،ت داد مواد ختوراکی ،و

مواد و روشها

ترککب شکمکایی خوراک ها ،نوع اهتداف عمللتردی متورد

این پژوهش در واحد گاوداری برمایته واقتع در شهرستتان

نظر برای ضرمووهکردن جکر ها ،و درستی و صحع گتزارش

تکران و کرون انجتام شتدی  17رأس گتاو هلاتتاین (شتش

و نتایج ارائه شدۀ آن ها به طور گ ترد ای متفاوت استعی بتا

رأس دورۀ شکردهی اول ،چهار رأس دورۀ شکردهی دوم ،و

این حال ،اغلب این برنامههای جکر نوی تی متی تواننتد تتا

هفع رأس دورۀ شکردهی سوم ،و بتاالتر) در قاوتب طترح

حدودی ماابه باشند که برای ایجاد یش برنام خوراکدهی

بلوکهای کام تصادضی به یش جکرۀ متوازنشد اختصاص

مناسب الزم ه تند []19ی

یاضتندی برای متوازنکردن جکتر از نترماضتزار )NRC (2001

مه ترین نرماضزار تهذی ناخوارکنندگان متدل انجمتن

استفاد شد (جدولهای  1و )2ی پکش از متوازنکردن جکر ،

تحقکقات ملی ( )NRC, 2001و متدل ارائتهشتدۀ داناتها

تشتش مواد خوراکی استفاد شتد در جکتر آنتاوکز شتد و

کرنتت  7استتع کتته هتتر دو مرجتتع و مبنتتای ب تتکاری از

ترککب شتکمکایی آنهتا جتایهزین ترککتب شتکمکایی متواد

نرماضزارهای جکر نوی ی موجودندی آخرین مدل ارائتهشتدۀ

خوراکی موجتود در هتر یتش از نترماضزارهتا شتدی جکتر

انجمتتن تحقکقتتات ملتتی NRC (2001) ،و آختترین متتدل

بهصورت جکرۀ کامالً مخلون ،در حد اشتها ،و روزانته سته

ارائهشتد توست داناتها کرنت ( CNCPS ،ن تخ )6/1

بار با هدف  5تا 10درصد بقایا ،از روز زایش تتا روزهتای

اسعی نرماضزار ) NRC (2001بر اصول یاضتتههتای انجمتن

شکردهی  ،21بهمدت  21روز بهصورت انفرادی بته گاوهتا

تحقکقات ملی استوار بود و در مقای ته بتا متدل CNCPS

خوراند شد و طتی آزمتایش TMR ،عرضته شتد و بقایتا

ساد تر اسعی مدل  CNCPSبکاتر از م ادالت پویا استتفاد

به طور روزانه برای انداز گکری مادۀ خاش مصرضی کنتترل

کرد اسع و پکنکدگیهای بکشتتری در مقای ته بتا متدل

و ثبع شدندی درج حرارت رکتومی گاوهتا از روز زایتش

تجربی  NRCداردی مدل هتای ریاضتی بتا هتدف بهبتود در

از زایش انداز گکتری شتد و گاوهتایی کته

تا روز  11پ
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دمای باالتر از  39/2درج سل تکوس داشتتند ،پنتیستکلکن

( )BCSنکز هفتهی براستاس  1تتا  5امتکتازدهی شتد []20ی

استرپتومای کن به مقدار روزانه  30سیسی بهصورت تزریق

اطالعات بهدسع آمد شام مادۀ خاتش مصترضی ،مقتدار

عاتتالنی و بتتهمتتدت  5روز دریاضتتع کردنتتدی همننتتکن،

تووکد و ترککبات شکر ،نمرۀ وض کع بدنی ،وزن بدن گاوها،

از زایش هم گاوها تزریتق زیرجلتدی 250

آبوهوایی ثبعشتد  ،بته دو نترماضتزار CNCPS

بالضاصله پ

و شرای

سیسی کل ک بروگلوکنتات 40درصتد (شترکع نصتر) را

(ن تتتخ  )6/1و ) NRC (2001داد شتتتدند و مقتتتادیر

دریاضع کردندی گاوها سه بتار در روز شکردوشتی شتدند و

پکشبکنی شدۀ مادۀ خاش مصرضی ،تووکد شکر قاب حصتول

تووکد شکر تشتش گاوها روزانه در هر وعد ثبع شدی

با توجه به انرژی ،و تووکد شکر قاب حصتول بتا توجته بته

بهمنظور انداز گکری ترککبات شکر ،نمونهگکتری از شتکر

پروتئکن جکر توس دو مدل با مقادیر مااهد شد مقای ته

به صورت هفتهی انجام شد و برای درصد چربی ،پتروتئکن

شتتدندی همننتتکن مقای تتهای بتتکن خروجتیهتتای دو متتدل

حقکقی ،و الکتوز با دستتها مکللواستلن ( Foss Electric,

صورت گرضعی

 ،Hillerødدانمتتارک) آنتتاوکز شتتدندی نمتترۀ وضت کع بتتدنی
جدول  .1تركیب جیرۀ آزمایشی (درصد مادۀ خشک)

جکرۀ آزمایای

مواد خوراکی
یونجه

19/28

سکالژ ذرت

18/48

تفاو چهندرقند

4/62

دان ذرت

28/56

پنبهدانه

4/63

کنجاو تخ پنبه

3/94

ضولضع سویا

9/64

پودر ماهی

7/23

پودر چربی

0/58

کربنات کل ک

0/73

اک کد منکزی

0/24

نمش

0/3

جوش شکرین

0/91

دیکل ک ض فات

0/25

†

0/61

ملم ویتامکنه م دنی

† ملم م دنیتویتامکنی استفاد شد در جکر در هر ککلوگرم حاوی  3300مکلیگرم م  33 ،مکلیگرم کباوع 140 ،مکلیگرم منهنتز،
 18700مکلیگرم روی 90 ،مکلیگرم سلنکوم 71400 ،مکلیگرم منکزی  44000 ،مکلیگرم آهن 20000 ،مکلیگرم ض تفر ،و بتاالی 1000
گرم کریر ،و غلظعهای ویتامکنهای آن نکز  2مکلکون واحد بکناومللی ویتامکن  300000 ،Aواحد ویتامکن  10000 ،Dمکلیگرم ویتامکن
 100 ،Eمکلیگرم بکوتکن ،و  1000مکلیگرم آنتیاک کدان ،و  3000مکلیگرم مونن کن اسعی
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متقاب تکمار در بلوک در زمان ،و  εijkخطای آزمایای اسعی

آزمایش در چارچوب طرح بلوکهتای کامت تصتادضی
با درنظرگترضتن دورۀ شتکردهی بتهعنتوان بلتوک و مقتادیر

در ک  ،دقع مدلها با سه شاخص ضریب تبککن (،)R2

دو نترماضتزار NRC

اریتب مکتانهکن ( ،)Mean biasو ریات مکتانهکن مرب تات

) (2001و ( CNCPSن خ  )6/1بتهعنتوان تکمارهتا انجتام

خطای پکشبکنیشد ( )RMSPEبررسی شتدندی متدوی کته

شدی داد ها با نرماضزار آماری ( SASن تخ  ،)9/1بتا رویت

اریب مکانهکن آن نزدیش به صفر ،ریات مکتانهکن مرب تات

 Mixedبتترای داد هتتای تلرارشتتد تجزیتته (متتدل  )1و

خطای پکشبکنیشدۀ کوچشتر ،و ضریب تبککن بزرگتتری

مکانهکنها بهکمش آزمون توکی مقای ه شدند []15

داشع ،بهعنوان دقکقترین مدل در نظر گرضتته شتدی اریتب

مااهد شد و پکشبکنتیشتد توست

مکانهکن و ریا مکانهکن مرب تات خطتای پتکشبکنتی شتد

()1
Yijk=µ+Ti + Bj + δij + Timek + (T×Time)ik + (T×B)ij +
(T×B×Time)ijk+εijk
در این رابطه Yijk :متهکر واب ته µ ،مکانهکن ک مااهدات،

()2

 Tiاثر تکمار (پکشبکنتیشتد و ماتاهد شتد ) Bj ،اثتر بلتوک

بزرگی خطتا نکتز بتا ریات مکتانهکن مرب تات خطتای

بهکمش رواب  2و  3محاسبه شدند []6

(دور های شکردهی) δij ،اثر تصادضی گاو در تکمار Timek ،اثر

) (Pr edicted  Observed
number of observations

Mean bias 

پکشبکنی شد برآورد شد

زمان (هفتههای شکردهی) (T×Time)ik ،اثتر متقابت تکمتار در

()3

زمان (T×B)ij ،اثر متقاب تکمار در بلوک (T×B×Time)ijk ،اثر

  (Predicted  Observed)2 
RMSPE  

 number of observations 

جدول  .2پیشبینی ارزش غذایی جیرۀ آزمایشی با استفاده از دو نرمافزار ) NRC (2001و CNCPS V.6.1

نرماضزارها

مواد مهذی

NRC 2001

CNCPS V.6.1

انرژی خاوص شکردهی (مهاکاوری در ککلوگرم)

1/72

1/68

پروتئکن خام (درصد)

18/3

18/8

12/3

14/2

پروتئکن غکرقاب تجزیه در شلمبه (درصد)

7/3

9/81

پروتئکن قاب تجزیه در شلمبه (درصد)

11

8/99

ضکبر نامحلول در شویندۀ اسکدی (درصد)

18/8

-

ضکبر نامحلول در شویندۀ خنثی (درصد)

28/8

25/74

-

17/5

ضکبر علوضهای (درصد)

18/3

16/60

کربوهکدرات غکراوکاضی (درصد)

40/4

40/7

توازن اسکد و باز جکر (مکلیاکی واالن در ککلوگرم مادۀ خاش)

212

259

عصارۀ اتری (درصد)

6/2

6

کل ک (درصد)

1/2

1/09

ض فر (درصد)

0/6

0/59

پروتئکن قاب متابووک

(درصد)

ضکبر مؤثر ضکزیلی (درصد)
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نتایج و بحث

می رود پکش بکنی های دو متدل از متادۀ خاتش مصترضی

مکانهکن مادۀ خاش مصرضی مااهد شد در خالل  21روز

گاوها متفاوت باشد ،همان طور که در پژوهش حاضر نکز

پتت

از زایتتش ،بتتهطتتور م نتتیداری بتتاالتر از مقتتادیر

پکشبکنیشد توس

گزارش شد اسعی

دو نرماضتزار ) NRC (2001و CNCPS

در پژوهش حاضر ،مادۀ خاش مصرضی مااهد شتد

(ن خ  )6/1بود (جدول )P 0/01( )3ی اثر بلتوک ،زمتان،

به طور م نی داری به ن بع مقادیر پکش بکنی شتد توست

اثر متقاب تکمار در زمان ،و تکمار در بلوک م نتیدار بودنتد

دو مدل باالتر بتود ،امتا متدل ) NRC (2001در مقای ته

از زایش ،مادۀ خاش مصرضی

بتتا ( CNCPSن تتخ  ) 6/1ختتوراک مصتترضی را بهتتتر

مااهد شد بهطور م نیداری باالتر از مقادیر پکشبکنیشد

پکش بکنی کرد اسعی در راستا با نتایج ایتن پتژوهش ،در

توس دو نرماضزار بود (جدول )4ی همننتکن ،در هفتت دوم

پژوهای دیهر نکز م ادو  NRCو  CNCPSدر پکش بکنتی

از زایش تفاوت م نیداری بکن مقادیر ماتاهد شتد و

مادۀ خاش مصرضی مقای ته شتدند کته بتاالترین دقتع

از زایتش

مربون به  NRCبود [ ]14ی از سوی دیهر ،باتوجه به ایتن

تفاوت بکن مقادیر مااهد شد و پتکشبکنتیشتد م نتیدار

که تزریق کل ک بالضاصله پ

از زایش به صتورت یتش

نبودی همننکن ،مادۀ خاتش مصترضی ماتاهد شتد بترای

پروتوک در مزرعه انجام می گرضع ،احتمال متی رود کته

تلک هها بهطور م نیداری باالتر از مقتادیر پتکشبکنتیشتد

اضزایش مادۀ خاش مصرضی مااهد شتد در مقای ته بتا

توس دو نرماضتزار بتود ( 16/0در مقابت  11/38و 10/53

پکش بکنی شد توس نرم اضزارها به دوک اثر مثبتع کل تک

ککلتوگرم در روز بترای ) NRC (2001و ( CNCPSن تخ

بر خوراک مصرضی باشد ،همتان طتوری کته در پژوهاتی

 ))6/1و در گاوهای دورۀ شتکردهی دوم نکتز متادۀ خاتش

دیهر نکز گزارش شد اسع []1ی

()P0/05ی در هفت اول پ

پ

پکشبکنی شد وجود داشع ،اما در هفت سوم پ

مصرضی مااهد شد بته طتور م نتیداری بتاالتر از مقتادیر

صتتحع و دقتتع پتتکشبکنتتی متتادۀ خاتتش مصتترضی از

پتتکشبکنتتیشتتد بتتود ( 16/2در مقابتت  14/58و 13/68

مه ترین عوام برای ضرمووهکردن اقتصادی جکر هاسعی در

ککلتوگرم در روز بترای ) NRC (2001و ( CNCPSن تخ

بررسی های پکاکن رواب متقاب گاوها با محتک  ،جکتر  ،و

))6/1ی اما در گاوهای دورۀ شکردهی سوم و بتاالتر مقتادیر

عوام مدیریتی را برای ت ککن مادۀ خاش روزانته در نظتر

مااهد شد با مقادیر پکشبکنیشد متفاوت نبتود ( 16/5در

گرضته اندی اما ،به دوک پکنکد بودن عوام کنترلکنندۀ اشتتها،

NRC

پکشبکنی صحکل مادۀ خاش مصرضی مال اسعی برطبتق

مقابتت  16/20و  15/07ککلتتوگرم در روز بتترای

) (2001و ( CNCPSن تتخ )) 6/1ی بتترای بتترآورد متتادۀ

اریتتتب مکتتتانهکن و ریات ت مکتتتانهکن مرب تتتات خطتتتای

خاتتش مصتترضی  ،دو متتدل ) NRC (2001و CNCPS

پکشبکنی شد برای مادۀ خاش مصرضی ،هر دو متدل متادۀ

(ن خ  )6/1ضرمتول هتای متفتاوتی بته کتار گرضتته انتد و

خاش مصرضی را ک تر از حتد واقتع پتکشبکنتی کردنتد و

نرم اضزار ( CNCPSن خ  ) 6/1اضزون بر وزن بدن ،تووکد

(ن تخ  )6/1درمقای ته بتا ) NRC (2001دقتع کت تتری

شکر تصحکل شد براساس چربی ،و هفته هتای شتکردهی،

داشع و مادۀ خاش مصرضی را 20درصد ک تر از حد واقع

اثر درج حرارت محک و عمق کود را نکز در پکش بکنتی

پکشبکنی کرد (جدول )3ی

مادۀ خاش مصرضی در نظتر متی گکتردی بنتابراین ،انتظتار
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جدول  .3مقایسۀ مادۀ خشک مصرفی و تولید شیر مشاهدهشده با مقادیر پیشبینیشده توسط
دو نرمافزار ) NRC (2001و  CNCPS V.و ارزیابی دقت مدلها

پکشبکنیشد
صفات

مااهد

NRC2001

(ککلوگرم در روز)
Mean bias
RMSPE
R2

2

3

4

CNCPS
V. 6.1

1

تکمار ×

تکمار ×

تکمار ×

زمان

بلوک
0/01

0/08
-

تکمار

بلوک

زمان

13/10c

0/24

0/01

0/01

0/01

0/01

-

2/22

3/18

-

-

-

-

-

-

-

2/84

3/99

-

-

-

-

-

-

-

-

0/48

0/52

-

-

-

-

-

-

-

شد
مادۀ خاش مصرضی

سطل احتمال
SEM

زمان ×
بلوک

b

16/28a

14/06

شکر قاب حصول با
انرژی جکر

29/78a

25/68 b

22/32c

0/64

0/026 0/01

0/01

0/01

0/11

0/09

(ککلوگرم در روز)
Mean bias

-

4/1

7/46

-

-

-

-

-

-

-

RMSPE

-

7/97

10/62

-

-

-

-

-

-

-

R2

-

0/71

0/65

-

-

-

-

-

-

-

شکر قاب حصول با
پروتئکن جکر

29/78

a

b

25/80

28/37

a

0/61

0/01

0/01

0/01

0/01

0/14

0/01

(ککلوگرم در روز)
Mean bias

-

3/98

1/41

-

-

-

-

-

-

-

RMSPE

-

7/61

6/25

-

-

-

-

-

-

-

R2

-

0/73

0/73

-

-

-

-

-

-

-

-

-2/73

-5/57

1/03

0/06

0/18

0/01

0/98

0/88

0/1

-

-226

-103

91/6

0/35

0/71

0/01

0/82

0/99

0/09

توازن انرژی
(مهاکاوری در روز)
توازن پروتئکن
(گرم در روز)

1ی خطای استاندارد مکانهکنها2 ،ی اریب مکانهکن3 ،ی ریا مکانهکن مرب ات خطای پکشبکنیشد  ،و 4ی ضریب تبککن
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مقایسۀ دو نرمافزار جیرهنویسی ) NRC (2001و ( CNCPSنسخۀ  )6/1در برآورد نیازهای تغذیهای گاوهای تازهزا

جدول  .4مقایسۀ مادۀ خشک مصرفی مشاهدهشده با مقادیر پیشبینیشده توسط دو نرمافزار) NRC (2001و CNCPS V.6.1در هفتههای  1تا 3
پس از زایش (اثر متقابل تیمار در زمان).

هفتههای شکردهی

*

پکشبکنیشد

مااهد شد

NRC- 2001

CNCPS V. 6.1

1

15/70a

11/87b

10/17c

2

16/41a

14/42b

13/49b

3

16/72

15/86

15/61

*  SEM =0/3؛ P- value 0/01

قاب

مکانهکن تووکد شکر مااهد شد به طور م نیداری باالتر
از تووکد شکر پکشبکنی شد باتوجه به انترژی جکترۀ توست

حصول با پروتئکن را با دقع باالتری به ن بع NRC

) (2001برآورد کردی

نترماضزارهتای) NRC (2001و ( CNCPSن تخ  )6/1بتود

انرژی و پتروتئکن الزم بترای شتکردهی از تووکتد شتکر

(جتتدول )P 0/01( )3ی اریتتب مکتتانهکن ،ریا ت مکتتانهکن

واق ی و ترککبات شکر محاسبه می شوندی پروتئکن خام شتکر

مرب ات خطای پکشبکنیشد  ،و ضریب تبککن بترای NRC

به پروتئکن حقکقی شکر برای محاسب نکازها تصحکل میشود

) (2001و ( CNCPSن خ  )6/1برآورد شدند (جدول )3ی

(درصد پروتئکن خام×)0/93ی اگر درصد پتروتئکن و چربتی

برطبق اریتب مکتانهکن و ریات مکتانهکن مرب تات خطتای

شکر در مدل ( CNCPSن خ  )6/1وارد ناوند ،مدل انرژی

پکش بکنی شد برای تووکد شکر قاب حصول با انرژی جکتر ،

و پروتئکن الزم شکردهی را از روی مقادیر پکشضرض متدل

مدلهای ( CNCPSن خ  )6/1و ) NRC (2001تووکد شکر

محاسبه میکندی انرژی قاب متابووک

الزم بترای شتکردهی

را به ترتکب  25و 14درصد ک تر از حتد واقتع پتکشبکنتی

از انرژی شکر با یش بازد 64/4درصتد محاستبه متیشتودی

کردند ،در ک ) NRC (2001تووکد شتکر قابت حصتول بتا

پروتئکن قاب متابووک

الزم شکردهی از تووکد شکر و درصد

انرژی را با دقع باالتری در مقای ته بتا ( CNCPSن تخ

پروتئکن شکر محاسبه میشود و راندمان تبدی پروتئکن قاب

 )6/1بتترآورد کتترد ( R2برابتتر بتتا  0/71در مقابتت )0/65ی

به پروتئکن شکر 65درصد اسع []7ی

متابووک

همننکن ،مکانهکن تووکد شکر مااهد شد بهطور م نتیداری

توانایی  CNCPSدر پکشبکنی توان شتکردهی گاوهتای

باالتر از تووکد شکر پکشبکنیشد با توجه به پتروتئکن جکتر

تهذیهشد با جکر های کامالً مخلون و گاوهای درحالچترا

توس نرماضزار ) NRC (2001بود ( ،) P0/01اما بکن تووکد

ارزیابی شد [ 4و ]9ی ترککب واق ی متواد ختوراکی ،امتکتاز

نرماضتزار CNCPS

محکطی استتفاد شتدندی CNCPS

شکر مااهد شد و پکشبکنیشد توس

وض کع بدنی ،و عوام

(ن خ  )6/1تفاوت م نیداری وجود نداشتعی باتوجته بته

شکر قاب حصول با انرژی جکر را در گاوهای تهذیتهشتد

اریتتتب مکتتتانهکن و ریات ت مکتتتانهکن مرب تتتات خطتتتای

با جکرۀ کامالً مخلون و مرتع بته ترتکتب  2/5و 6/8درصتد

پکشبکنیشد برای تووکد شکر قاب حصول با پروتئکن جکر ،

ک تر از حد واقع پکشبکنی شد که ایتن تفتاوتهتا از نظتر

مدل ) NRC (2001تووکد شکر را 14درصتد کت تتر از حتد

آماری با تووکد شکر واق ی م نیدار نبودند و ایتن نتتایج بتا

واقع پکشبکنی کرد ،اما ( CNCPSن تخ  )6/1تووکتد شتکر

نتایج پژوهش حاضر مهتایر بتود []4ی توانتایی  CNCPSدر
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پکشبکنی توان تووکدی تشتش حکوانات تهذیهشد ارزیتابی

(90درصتتتد از  CPمحلتتتول) ،و ستتترعع تجزیتتته NDF

شدی وقتی انترژی اووتکن متادۀ مهتذی محدودکننتد بترای

5/5درصد در ساعع براساس مقادیر جتدووی  CNCPSدر

گاوهای پرتووکتد بتود ،ضتریب تبکتکن 76درصتد و اریتب

نظر گرضته شد []5ی زمانی که این اطالعات استفاد شتدند،

مکانهکن سه ککلوگرم در روز بود ،امتا زمتانی کته پتروتئکن

شکر قاب حصول با انرژی جکر برابر بتا  16/1ککلتوگرم در

اووکن مادۀ مهذی محدودکنند بود ،ضریب تبکتکن برابتر بتا

روز و شتتکر قاب ت حصتتول بتتا پتتروتئکن جکتتر ضق ت 10/1

84درصد و اریب مکانهکن  -0/2ککلوگرم در روز بتود []7ی

ککلوگرم در روز بودی باتوجه به تووکتد شتکر واق تی (22/7

همننکن ،نتایج حاص از ارزیابی تووکد شکر قابت حصتول

ککلوگرم در روز) ،بهنظر می رسد که جداول مواد ختوراکی

باتوجه به انرژی و پروتئکن قاب متابووک ت جکتر گتزارش

به طور واق ی قابلکع دسترسی مواد مهتذی را بترای تووکتد

شد اسع []18ی هر دو شکر قاب حصول باتوجه به انترژی

شکر برآورد نمیکنندی اووکن تالش در تصحکل ورودیهتای

و پروتئکن جکر با یش مکانهکن  R2برابر با  0/76و RMSE

سکالژ یونجه بته  CNCPSکته بتهطتور دقکتق بختشهتای

برابر با  1/59ککلوگرم بهخوبی با مدل  CNCPSپتکشبکنتی

پروتئکن و سرععهای ها را ناان دهد ،شام کاهش در

شدندی در این ارزیابی ،شکر قاب حصول با پروتئکن جکر با

 NPNمرستتوم و انتقتتال مقتتداری از ایتتن  Nبتته بختتش B1

دقع بکاتری به ن بع شکر قاب حصتول بتا انترژی جکتر

پروتئکن اسعی وقتی 70درصد از این  Nبه بخش  B1انتقال

پکشبکنی شد ( R2برابر با  0/82در مقاب  )0/76کته نتتایج

یاضع ،ضق 16درصد از ک  Nبتهطتور م تتقک بته داخت

این ارزیابی هم و با نتایج پژوهش حاضر اسعی اما در یش

آمونکاک شلمبهای وارد شدی پکش از ایتن تصتحکل ،بختش

تالش اووکه [ ]20بترای ارزیتابی و ( CNCPSن تخ ،)6/0

از

زمانی که پروتئکن قاب متابووک

 B1ک تر از 6درصد ک  CPرا تالک متیداد ،امتا پت

به عنوان اووکن مادۀ مهذی

تصتتحکل ،بختتش  B1نزدیتتش بتته 37/6درصتتد ک ت  CPرا

محدودکنند بود ،منجر به دقع پایکنتری شد ( R2برابر بتا

تالک دادی با انجام این تصحکحات ،شکر قاب حصتول بتا

از آن چندین بتهروزرستانی در متدل CNCPS

پکشبکنی شتد بته ترتکتب

)0/29ی پ

انرژی و پروتئکن قاب متابووک

صتتتتورت گرضتتتتع [ ،18 ،8و  ]19و در مکتتتتان آنهتتتتا،

 16/3و  13/3ککلوگرم در روز شدندی دومکن تتالش بترای

بهروزرسانیها برای بخشبنتدی پتروتئکن و سترعع هتای

تصحکل ورودی های سکالژ یونجته اضتزایشیتاضتن سترعع

تجزیه منجر به بهبود پکشبکنیها و ح اسکع مدل شدی

تجزی  NDFاز  5/5به 11درصد در ساعع بتودی بتا انجتام

مقدار ورودی های ضروری برای انجام شتبکهستازی بتا

این تصحکل بههمرا تصحکل  ،NPNشکر قابت حصتول بتا

استفاد از مدلها بهویژ  CNCPSباال اسعی اضتزون بتر آن،

انرژی ،و پروتئکن قاب متابووک

بته ترتکتب  19/0و 18/6

مدل نکازمند روشهایی برای آناوکز خوراک اسع که همکاه

ککلوگرم در روز پکشبکنتی شتدندی بنتابراین وقتتی  NPNو

این روشها قاب دسترس نک تند (همنون آنتاوکز نکتتروژن

سرعع تجزیت بختش  B2کربوهکتدرات تصتحکل شتدند،

غکرپروتئکنی)ی استفاد از اطالعات جتداول متواد ختوراکی

توانایی مدل  CNCPSدر پکشبکنی تووکد شکر بهبود یاضع و

برای خوراکهایی که ترککب شکمکایی آنها قابت دستترس

اریب از  9/2به  2/8ککلتوگرم در روز کتاهش یاضتعی ایتن

نک ع ،محدودیع اصلی در شبکهسازی و پکشبکنتی استعی

مقای ته ناتان داد کته  NPNو سترعع تجزیت بختش B2

بهعنوان مثال ،در پژوهش انجامشد با جکر هتایی براستاس

کربوهکدرات ،اطالعات ب کار مه در جکتر هتایی بتر پایت

سکالژ یونجه ،مکانهکن  NPNدر ابتدا 51درصتد از کت

یونجه ه تندی

CP
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پروتئکن و سرععهای ها بخشهای باوقوۀ قابت تجزیت

چنتتدین روش در تفلکتتش  CPمتتواد ختتوراکی بتته
بخشهای  RDPو  RUPو بترآورد قابلکتع هات رود ای

پروتئکن به طور قوی با ترککب ختوراک همب تتهی دارنتدی

 RUPارزیابی شد استعی بختشبنتدی پتروتئکن و ت کتکن

بنابراین شتناخع و آنتاوکز دقکتق ترککبتات شتکمکایی متواد

)NRC (2001

ختتوراکی در ضرمووتتهکتتردن دقکتتق جکتتر بتتا نتترماضزارهتتای

پذیرضتته شتد استع ،امتا  CNCPSاز روشهتای in vitro

گوناگون کمش می کند و از تهذی بکش از حد مواد مهتذی

برای بخشبندی پروتئکن و کربوهکدرات های مواد خوراکی

ازقبک انرژی و پروتئکن به دامها پکشگکری میکند و منتهی

استتتفاد کتترد استتعی مقای ت دو روش بتترای پتتکشبکنتتی

به سودآوری گله میشودی

قابلکع ها  RUPبه روش  in situتوست

 RDP/RUPو قابلکع هات  ،RUPماتابهع هتای شتایان

در این پژوهش ) ،NRC (2001شتکر قابت حصتول بتا

توجهی را ناان داد اسعی با استفاد از داد های حاص از

پروتئکن جکر را در مقای ه با تووکد شکر واق ی نزدیتش بته

 78مطاو ه که جریان انداز گکری شدۀ نکتروژن غکرآمونکتاکی

چهار ککلوگرم ک تر از حد پکشبکنی کرد اسع کته نتتایج

غکرمکلروبتتتی ( )NANMNبتتته رودۀ کوچتتتش گاوهتتتای

این پژوهش با نتایج پژوهش های دیهر ه سو اسع [ 10و

درحالرشد و شکرد تهذیهشتد بتا  278جکترۀ متفتاوت را

]11ی دالی برای پکشبکنی کمتتر از حتد واقتع تووکتد شتکر

گزارش کردند ،مااهد شد که اریتب مکتانهکن پتکشبکنتی

پکنکد ه تند و به احتمال زیاد شام بترآورد نادرستع از

بتترای  +1 NANMNگتترم در روز بتترای ) NRC (2001و

 RDPختتوراک و شتتاید بتترآورد بتتکش از حتتد  RDPالزم،

 -24گتترم در روز بتترای  CNCPSبتتودی بتترای ت کتتکن اثتتر

اضزون بر درنظرنهرضتن ملانک

نتتامطمئنی داد هتتا در سک تتت پتتروتئکن  in situدر NRC

بازگاع اور به شلمبه اسعی ناتان داد شتد استع کته

) (2001و  in vitroدر ( CNCPSن تتخ  )4/0روی شتتکر

استفاد از ضریب ثابع بازد تبدی پروتئکن قاب متابووک

قاب حصول با پروتئکن جکر  ،مقای های بکن دو مدل توس

برای ض اوکعهای متابووکلی بای تی با بازد متهکر جتایهزین

پژوهاهری در سال  2003انجتام شتد []16ی بترای NRC

شودی اما ،آنچه در اضزایش تووکد شتکر ب تکار مهت استع،

در شکر قاب حصول بتا پتروتئکن

اضزایش مادۀ خاش مصرضی با راهلارهتای گونتاگون استعی

) (2001باالترین واریان
جکر با واریان
به دنبال آن واریان

در سرععهای ها بخش  Bپتروتئکن و

های ضکزیووتوژیلی ازقبکت

بهنظر میرسد که اضزایش تووکد شکر ماتاهد شتد در مقابت

در اندازۀ ن بی سه بخش پروتئکن (،A

مقادیر پکشبکنی شد با دو نرماضزار جکر نوی تی بته اضتزایش

 ،Bو  ،)Cترککب خوراک (بتهعنتوان مثتال  )CPو قابلکتع

م نیدار مادۀ خاش مصرضی مااهد شد بته ن تبع مقتادیر

در

پکشبکنیشد ( 16/28در مقاب  14/06و  13/10ککلوگرم در

در ترککتب

روز؛  )P  0/01مرتب باشدی تزریق زیرجلدی بروگلوکنتات

در ترککتب شتکمکایی متواد

کل ک بالضاصله پ

از زایش ،مادۀ خاتش مصترضی را طتی

خوراکی که اندازۀ پنج بختش پتروتئکن ( ،B3 ،B2 ،B1 ،Aو

 24ساعع اول پت

از زایتش نزدیتش بته چهتار ککلتوگرم

 )Cرا تحعتتأثکر قترار متی دهنتد ،قابلکتع هات  RUPو

اضزایش داد ( 15/03در مقاب  10/87ککلوگرم در روز) که در

سرعع های ها بخش های  CPایجاد شتدی ایتن آناوکزهتا

راستا با نتایج پژوهش حاضر اسع []1ی

ها  RUPایجاد شدی برای  ،CNCPSباالترین واریان
شکر قاب حصول با پروتئکن جکر بتا واریتان
خوراک و بهدنبال آن واریتان

توازن انرژی پکشبکنیشتد توست

ناان دادند که هر دو متدل بته داد هتای ورودی در زمکنت
مواد خوراکی ح اس ه تند و اینکته انتدازۀ بختشهتای

نترماضتزار CNCPS

(ن خ  )6/1در مقای ه با ) NRC (2001تمای بته کتاهش
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داشع (جدول )P = 0/06( )3ی اثر زمان م نیدار بتود ،امتا

 RUPناان میدهدی مطابق با پتکشبکنتی بتکش از حتد CP

اثر بلوک و اثر متقابت تکمتار در زمتان و تکمتار در بلتوک

مکلروبی CPM ،اریب مکانهکن باال بترای پتکشبکنتی RUP

م نیدار نادی در سری داد های ارزیابی شد گزارش شتد

(29درصد) ،و باالترین  RMSPEرا بترای  RUPناتان دادی

اسع که ارزیابی توازن انرژی به دوک نبتودن اطالعتات در

در سطوح مصرف پایکن ،مدل هتای  ،AMTS ،ACو NRC

زمکن تهککر نمرۀ وض کع بدنی و تهککتر وزن بتدن ماتل

جریان  CPرا به طور دقکق پکشبکنتی کردنتد ،در حتاویکته

اسع []17ی تهککرات وزن بدن متناسب با مرحلت شتکردهی

 CPMجریان  CPرا 13درصد بکشتر پکشبکنی کترد بتودی

انتترژی درنتکج ت تهککتترات در

با وجود دقع در پکشبکنی ک جریتان  CP ،CPمکلروبتی

پرشدگی شلمبه و مادۀ خاش مصرضی ،تهککرات آب بتدن

با مدل های 19( ACدرصتد)1( AMTS ،درصتد) ،و NRC

در مقاب چربی بدن ،و تهککترات در مرحلت ضکزیووتوژیلی

(14درصد) ک تر از حد پکشبکنتیشتد بتود ،در حتاویکته

نک عی بنابراین ،توانایی در توصکف شکر قابت حصتول بتا

 CPMجریتتان  CPمکلروبتتی را بتتکش از حتتد (16درصتتد)

توجه به انرژی جکر یا توازن انرژی در مکان ستری داد هتا

پکشبکنی کرد بود []12ی در پژوهش حاضر نکز بتا مقای ت

مال تر اسعی

شتتکر قابت حصتتول بتتا پتتروتئکن جکتتر و تتتوازن پتتروتئکن

شتتاخص ختتوبی از بتتاالن

تتتوازن پتتروتئکن قاب ت متابووک ت پتتکشبکنتتیشتتد بتتا

پکشبکنی شتد توست دو متدل ،انتظتار متی رود کته متدل

نتترماضزارهتتای ) NRC (2001و ( CNCPSن تتخ )6/1

 CNCPSبرآورد دقکقتری از کت پتروتئکن ختام ،پتروتئکن

م نیدار نبود (جدول  ،)P=0/35( )3اما اثر زمتان م نتیدار

عرضهشد توس جکرۀ

بودی توازن پروتئکن قاب متابووک

مکلروبی ،و پروتئکن قاب متابووک

غذایی در گاوهتای تتاز زا داشتته باشتد ،امتا متدل NRC

پتکشبکنتیشتد توست

متتدل ) NRC (2001منف تیتتتر از مقتتدار پتتکشبکنتتیشتتد

) (2001مقادیر کت پتروتئکن ختام ،پتروتئکن مکلروبتی ،و

توس ( CNCPSن خ  )6/1بود که ایتن امتر مقتدار شتکر

پروتئکن قاب متابووک

عرضه شد توس جکترۀ غتذایی را

قاب حصتول بتا توجته بته پتروتئکن جکترۀ کمتتر از حتد

ک تر از حد پکشبکنی میکندی
در پژوهش حاضر ،نرماضزار ) NRC(2001مادۀ خاتش

پکشبکنیشد توس مدل ) NRC (2001را توجکه متیکنتدی
بهمنظور ارزیابی توانایی چهار برنام جکر نوی تی ازقبکت

مصرضی و شکر قاب حصول با توجه به انترژی جکتر را بته

( AMTS ،)AC(Amino Cowتوس هیاضتته از ورژن جدیتد

ن بع ( CNCPSن خ  )6/1با دقع باالتری پکشبکنی کرد،

 ،CPM ،)CNCPSو ) NRC (2001در پتتکشبکنتتی جریتتان

اما نرماضزار ( CNCPSن خ  )6/1در پکشبکنتی شتکر قابت

دوازدههای پروتئکن و اسکدهای آمکن ضروری در گاوهتای

حصتتول بتتا پتتروتئکن جکتتر دقتتع بتتاالتری در مقای تته بتتا

شکری گزارش شد که  ACو  NRCجریان  CPمکلروبی را

) NRC(2001داشتتع و تووکتتتد شتتتکر پتتتکشبکنتتتیشتتتد

تا حدودی پایکن تر از مقادیر مااهد شد پکشبکنی کردنتد،

توس

( CNCPSن خ  )6/1با مقدار مااهد شد تفتاوتی

در حاویکه  AMTSجریان  CPمکلروبی را بتاالتر گتزارش

نداشعی

کرد اسع ]]13ی همننکن هم مدلها  RUPرا ک تر از حد
منابع

پکشبکنی کرد بودندی بترای پتکشبکنتی کت جریتان  CPو

1ی

 AMTS ،RUPکوچش ترین  RMSPEرا ناان داد که ایتن

امانلو ح ،اسالمکان ضارسونی ن و امکرآبادی ضراهانی ن
( )1391اثتتر تزریتتق بروگلوکونتتات کل تتک پتتکش و

امر قدرت باالی مدل  AMTSرا در پکشبکنی جریان  CPو
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