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1. Onobrychis viciifolia 

  شکمبه، تخمیر هضم، قابلیت بر کنسانتره به علوفه نسبت و تانن منبع عنوان به اسپرس اثر

 شیرده یها شیرمیش ترکیب و تولید
 

 5رضایی مرتضی و 4میرزاده خلیل ،3بوجارپور محمد ،2چاجی مرتضی ،*1یاراحمدی بهروز

  غذایی، صنایع و دامی علوم گروه استادیاران، و دانشیار دام، تغذیۀ دکتری دانشجوی .4 و 3 ،2 ،1

 خوزستان اهواز، مالثانی، خوزستان، رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه

 کرج کشور، دامی علوم ؤسسۀم دام، تغذیۀ بخش استادیار، .5

 (27/8/1334 تصویب: تاریخ - 7/4/1334 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 بر کنسانتره به علوفه نسبت نیز و تانن بعمن یک عنوان به اسپرس علوفۀ اثر بررسی هدف با آزمایش

 ترکیبات و تولید مقدار خونی، یها فراسنجه ای، شکمبه تخمیر خصوصیات هضم، قابلیت و مصرف

 آزمایش اساس بر لری نژاد شیرده میش رأس 8 از منظور بدین گرفت. انجام شیرده یها شیم شیر

 دو و کنسانتره سطح دو با تیمارها شد. تفادهاس تکرارشونده 4×4 التین مربع طرح قالب در فاکتوریل

 کنسانترۀ به علوفه یها نسبت با مخلوط کامل صورت به جیرۀ چهار شامل مصرفی علوفۀ نوع سطح

 اسپرس( با )پرکنسانترۀ 55:35 اسپرس(، بدون کنسانترۀ )کم 35:55 اسپرس(، بدون )پرکنسانترۀ 55:35

 متراکم تانن و کل تانن فنولی، ترکیبات کل مقدار .شد  هیته و فرموله اسپرس( با کنسانترۀ )کم 35:55 و

 در یآل  ۀماد و خشک مادۀ هضم قابلیت داد نشان نتایج (.>55/5P) بود دارامعن آزمایشی تیمارهای

 نیتروژن و pH مقادیر .(>55/5P) بود بیشتر تیمارها بقیۀ با مقایسه در اسپرس با پرکنسانترۀ تیمار

 کنسانترۀ کم تیمار با مقایسه در اسپرس بدون و اسپرس با پرکنسانترۀ یمارهایت در شکمبه آمونیاکی

 شد دار امعن یا شکمبه فرار چرب اسیدهای کل مقدار بر کنسانتره سطح اثر بود. کمتر اسپرس بدون

(55/5P<.) بدون و اسپرس با پرکنسانترۀ یمارهایت در پروپیونات به استات نسبت اساس این بر 

 اسپرس بدون و با ۀکنسانترپر  یمارهایت در شیر تولید داد  نشان جینتا داشت. را مقدار ینکمتر اسپرس

 شیر پروتئین و چربی بدون جامد مواد الکتوز، چربی، بر کنسانتره سطح اثر بود. تیمارها سایر از بیشتر

 55) پرکنسانتره ۀجیر به تانن منبع یک عنوان به اسپرس کردن اضافه درمجموع، (.>55/5P) بود دار امعن

 افزایش نتیجه در و جیره پروپیونات افزایش الیاف، و آلی مادۀ هضم قابلیت افزایش موجب درصد(

 .شود یم آن پروتئین و شیر تولید
 

 .کنسانتره به علوفه نسبت شیر، ترکیب و تولید شکمبه، تخمیر تانن، اسپرس، کلیدی: یها واژه

 

 مقدمه

 منابع وجود و وسیع لیمیاق تنوع شتندا وجود با ایران

 کشورهای ةزمر در هنوز غنی گیاهی ذخایر و محیطی

 و دارد قرار پروتئینی مواد نیز و دامی ۀعلوف ةواردکنند

 .ابدی یم افزایش پروتئینی مواد برای تقاضا نیز ساله هر

 لحاظ بـه کـه است یا علوفه بقوالت جمله از 4اسپرس

 میان در یونجه اب رقابت قابل و باکیفیت علوفه یدتول

 گیاه این است. توجه مورد زراعی و مرتعی یها علوفه
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 و دارد یریسردس مناطق در ژهیو به ییعوس سازگاری

 .دشو یم استفاده علوفـه تولید برای مناطق این در

 و یافته استقرار خوبی به نیز گرم مناطق در اینکه ضمن

 ترشبی یونجه از حتی آن عملکرد مناطق از برخی در

 ای علوفه گیاهان از اسپرس (.Yousefi & Jafari) تاس

 و خوراکی خوش ،فراوان یا هیتغذ ارزش دارای که است

 است آبی و دیم کشت شرایط با العاده فوق سازگاری

(Scharenberg et al., 2007.) دلیل به گیاه این 

 ریشۀ و اصلی ریشۀ شامل که عمیق های ریشه داشتن

 مناطقی در و است اوممق خشکی به است، قوی جانبی

 را آن توان می متر یلیم 944 ساالنه بارندگی با

 عملکرد شرایطی چنین در کرد. کشت دیم صورت به

 شده گزارش هکتار در کیلوگرم 9044 تا خشک علوفۀ

 در ژهیو به گیاه، این فرد بهمنحصر خصوصیات است.

 سرخرطومی، به مقاومت لحاظ از یونجه با مقایسه

 زمستانه، سرمای به مقاومت ی،خشک به مقاومت

 زیاد درصد مستقیم، چرای در نفخ ایجادنکردن

 توجه محصول این سیلوی امکان همچنین و پروتئین

 محصول این دربارة بیشتر هرچه مطالعۀ به را محققان

 توسعۀ (.Cash et al., 2009) است داشته معطوف

 مورد علوفۀ تأمین برای اسپرس یا علوفه گیاه کشت

 ژةیو یها تیقابل و مزایا به توجه با کشور، های امد نیاز

 جزو ،ای علوفه های گونه سایر با مقایسه در علوفه این

 معاونت یا علوفه محصوالت تولید دفتر های برنامه

 زیر سطح است. کشاورزی جهاد وزارت گیاهی تولیدات

 که است هکتار هزار 04 حدود کشور در اسپرس کشت

 کردستان، اردبیل، لرستان، ،مازندران های استان در

 قزوین، اصفهان، غربی، و شرقی آذربایجان شهرکرد،

 اسپرس خشک علوفۀ محصول شود. می کشت زنجان

 و است هکتار در تن 6-8 متوسط طور به ایران در

 تن هزار 944 از یشب 4934 سال در علوفه این تولید

 نشان ها پژوهش (.Agricultural statistics, 2011) بود

 اسپرس علوفۀ تازة مصرف تیخاص ترین مهم است ادهد

 که حالی در ست؛ها تانن نفخ از جلوگیری در

 صورت به یونجه و شبدر ةخانواد همچون ییها علوفه

 ایجاد نفخ و شوند می تخمیر شکمبه در سرعت به تازه

 McMahon et al., 2000; Scharenberg et) ندکن یم

al., 2007.) ترین مهم از ،متراکم  یها تانن باالی غلظت 

 است. یونجه با آن  تفاوت و اسپرس خصوصیات

 وجود اسپرس متراکم تانن زمینۀ در مختلفی یها گزارش

 ;Khalilvandi-Behroozyar et al., 2009) دارد

Scharenberg et al., 2007; Theodoridou et al., .

 منابع در اسپرس ۀعلوف متراکم های تانن مقدار (.2011

 44 تا 02/2 از ای دامنه و است متفاوت منتشرشده علمی

-Khalilvandi) است شده گزارش خشک مادة درصد

Behroozyar et al., 2009; Scharenberg et al., 2007; .

Hervas et al., 2003). ترکیبات کل یا مطالعه در 

 علوفۀ استخراج قابل متراکم تانن و کل تانن فنولیک،

 در درصد 49/2 و 80/9 ،36/9 با برابر ترتیب به اسپرس

 ,.Khalilvandi-Behroozyar et al) بود خشک مادة

 مفیدی تأثیرات اسپرس در موجود فنلی ترکیبات (.2009

 دارند نشخوارکنندگان در آمینه اسیدهای مصرف روی

(Scharenberg et al., 2007; Mueller-Harvey, 2006). 

 تخمیر خصوصیات بر ها تانن اثر بسیاری، مطالعات

 & Patra) اند کرده  گزارش دار امعن و متفاوت را ای شکمبه

Saxena, 2011; Mueller-Harvey, 2006; Hervas et .

al., 2003.) نیتروژن غلظت کاهش مطالعات همچنین 

 علت به اسپرس علوفۀ از استفاده اثر در شکمبه آمونیاکی

 ,.Theodoridou et al) اند کرده گزارش را متراکم تانن

2011; Niderkorn et al., 2012.)  

 روی جیره در کنسانتره به علوفه نسبت طرفی از

 و کیفیت ای، شکمبه تخمیر خصوصیات هضم، قابلیت

 ;Fuentes et al., 2009) است تأثیرگذار شیر کمیت

Carro et al., 2000;  Gudla et al., 2012.) های جیره 

 قدرت ،پرعلوفه های جیره با مقایسه در پرکنسانتره

 مصرف افزایش و دهند می حیوان به بیشتری انتخاب

 فیبر از استفاده کاهش تخمیر، آسان های کربوهیدرات

 pH افت و شده بینی پیش سطح از کمتر مقادیر در

 (.De Vries et al., 2007) دارد دنبال به را شکمبه

 نسبت افزایش که دهد می نشان مطالعات مجموع

 های دام در شیر تولید کاهش ،کنسانتره به علوفه

 به فقط تولید افت این البته ؛دارد پی در را شیرده

 مربوط نشخوارکنندگان دریافتی انرژی محتوای کاهش

 خشک ةماد کاهش جمله از عوامل دیگر و یستن

 کل در آلی ةماد هضم کاهش نیز و جیره از یدریافت

 .است اثرگذار زمینه این در نیز گوارش دستگاه
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 زمان در شیر چربی محتوای شیر، تولید رقدام برخالف

 به تمایل ،جیره در کنسانتره به علوفه نسبت افزایش

 ,Beauchemin & Rode) دهد یم نشان افزایش

1996.) (2012) Gudla et al. جمعیت دندکر گزارش 

 بیوهیدروژناسیون در فعال سلولوالیتیک های باکتری

 و ادزی ةکنسانتر نسبت با های جیره در یا شکمبه

 صنعت رونق دلیل به امروزه .بدیا یم کاهش کم ۀعلوف

 گوسفند شیر تولید به کمتر کشـور، در شـیری گاو

 که اسـت آن از حاکی آمارها اما ،شود می پرداخته

 گوسفندی شیر کل درصد 44 حدود ایران گوسفندان

 را کشور تولیدی شیر کل درصد 22 به نزدیک و جهان

 و فرانسه هایکشور از بعد یثح این از .ندکن می تولید

 Agricultural ) هستند جهانی سوم ةرد در ترکیه

statistics, 2011). تولید وری هبهر لحاظ از همچنین 

 ةرد در ایتالیا و یونان کشورهای از بعد گوسفند، شیر

 44 که است حالی در این .دارنـد قرار جهانی سـوم

 ینبهتر دارای که مدیترانه دریای ۀحاشـی کشور

 اصلی صادرکنندگان نیز و دنیا گوسفند نژادهای

 درصد 44 حدود ند،هست گوسفند شـیری محصوالت

 ,Haenlein) نندک می تولید را دنیا گوسفندی شـیر کل

 گوسفند شـیر تولید به پرداختن ترتیب بدیـن (.2001

 با گوسفندی شیر .است برخوردار ای ویژه اهمیت از

 و کمتر ییزا یآلرژ صیتخا آن، باالی کیفیت به توجه

 مورد شدت به ،پروتئین و چربی زیاد غلظت همچنین

 و سالمتی های جنبه سبب هب کنندگان مصرف توجه

 ترکیب به توجه شده باعث موضوع این .است ای تغذیه

 و دهندگان پرورش موردتوجه شیر چربی مناسب

 بیشتر (.Molle et al., 2009) باشد تغذیه نامتخصص

 و شیرده گاوهای بر ها تانن اثر با ابطهر در تحقیقات

 شیرده های میش بارةدر اما است، بوده شیرده بزهای

 ,.Toral et al) است گرفته صورت میک تحقیقات

 های روش از یکی عنوان هب ها تانن از استفاده .(2011

 بیوهیدروژناسیون پایانی ۀمرحل از جلوگیری در کارآمد

 های جیره با ها دام تیوق اساس این بر .است توجه مورد

 بیوهیدروژناسیون ،شوند می تغذیه هکنسانترپر

 بر یابد. می کاهش شکمبه در غیراشباع چرب اسیدهای

 سطح و تانن حاوی های علوفه متقابل اثر اساس، این

 بیوهیدروژناسیون بر تأثیر طریق از کنسانتره به علوفه

 تغییر برای ،شکمبه در غیراشباع چرب اسیدهای

 قدارم افزایش سمت به شیر چرب اسیدهای ترکیب

 است توجه مورد بسیار مزدوج چرب اسیدهای

(Dschaak et al., 2009)چنین توان می بنابراین ؛ 

 کنسانتره به علوفه سطوح که دکر آزمایش را یا هیفرض

 و شیر ترکیب تولید، بر اسپرس در موجود تانن و

 تأثیر شیرده های میش ای شکمبه یها فراسنجه

 از استفاده بررسی آزمایش این از هدف دارد. یدار اعنم

 کنسانتره به علوفه نسبت و تانن منبع عنوان به اسپرس

 خصوصیات هضم، قابلیت و خوراک مصرف قدارم بر

 و تولید قدارم خونی، یها فراسنجه ای، شکمبه تخمیر

 .گرفت صورت شیرده یها شیم شیر ترکیبات

 

 ها روش و مواد
 آزمایشی یها رهیج و ها دام

 اردیبهشت تا فروردین های ماه در آزمایش این

 نیرام  یعیطب منابع و کشاورزی دانشگاه در4932

 ژاد  ن از شیرده میش رأس 8 از استفاده با خوزستان

 ۀمرحل در یلوگرمک 60 ±66/4 وزن میانگین با لری

 6×6 التین مربع طرح یک اساس بر و شیردهی اول

 داخل ها شیم شد. طراحی مربع دو با تکرارشونده

 مادر از جدا ها بره و ندبود انفرادی متابولیکی قفس

 زایش با زا شکم دو ها شیم تمام .شدند  ینگهدار

 .4 از: بودند عبارت آزمایشی یها رهیج بودند. معمولی

 ،کنسانتره به علوفه )نسبت اسپرس بدون ةکنسانترپر

 )نسبت اسپرس بدون ةکنسانتر کم .2 ،(40 به 90

 با ةکنسانترپر .9 ،(90 به 40 ،کنسانتره به علوفه

 .6 ،( 40 به90 ه،کنسانتر به علوفه )نسبت اسپرس

 40 ،کنسانتره به علوفه )نسبت اسپرس با ةکنسانتر کم

 رقم از دیم شرایط در شده کشت اسپرس (.90 به

 زراعی رقم از آبی کشت برای و شهرکردی محلی

(Onobrychis viciifolia) .مناطق از رساسپ بود 

 ۀعلوف شد. یآور جمع فریدن و سمیرم ازنا، الیگودرز،

 زمین روی هوازی شرایط تحت روز 6 در خردشده

 درصد 04 ۀمرحل در علوفه شدند. خشک و نگهداری

 استفاده با ها علوفه شد. برداشت دوم چین در گلدهی

 متری یسانت 0 تا 9 قطعات به برقی خردکن هعلوف از

 آمده 4 جدول در آزمایشی یها رهیج اقالم شد. خرد
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 گیاه فنولی و شیمیایی ترکیبات همچنین .است 

 یشیآزما  یها رهیج .است  دهمآ 2 جدول در اسپرس

 نشخوارکنندگان ییغذا های احتیاج جدول براساس

 استفاده با ها جیره (.NRC, 2007) شد تنظیم کوچک

 ۀهم شد. فرموله CNCPS نویسی جیره افزار نرم از

 یدارا  یسمیمتابول انرژی و پروتئین نظر از ها رهیج

 و روز 442 آزمایش ةدور کل بودند. مشابه غلظت

 روز 6 شامل دوره هر بود. روزه28 ةدور چهار شامل

 و 4یبازیاب ةدور روز 44 ها، جیره به ها دام پذیری عادت

 بازیابی ةروز44 ةدور ود.ب اصلی آزمایش روز 44

 یها سمیکروارگانیم بر تانن راتیثتأ حذف منظور به

 ها دام بین آزمایشی تیمارهای چرخش از قبل شکمبه

 به وراکخ (.Vasta et al., 2009) شد گرفته نظر در

 دو روزانه اشتها حد در ها جیره و مخلوط کامل صورت

 یها دوره در .شد تغذیه 44 و 8 یها ساعت در بار

 آن ةیماندباق و شده عرضه خوراک مقدار گیری نمونه

 شیمیایی ۀتجزی برای نمونه 6 و شد کشی وزن زانهرو

 کشی وزن آزمایش ةدور هر در ها شیم شد. برداشته

 برای 44 تا 44 روزهای در مدفوع آوری جمع شدند.

 با هضم قابلیت .گرفت انجام هضم قابلیت تعیین

 شد. تعیین مدفوع کل آوری جمع روش از استفاده

 ساعت، 26 لطو در ها دام مدفوع کل آوری جمع برای

 مدفوع شد. استفاده ضخیم نایلونی های کیسه از

 دقت به ساعته 0 تا 6 زمانی فواصل در حیوانات تولیدی

 با .شد ریخته نایلونی های کیسه در و آوری جمع

 از ،مدفوع آوری جمع محل روی توری از استفاده

 امکان حد تا ادرار یا آب با مدفوع شدن مخلوط

 از بخشی شدن خلوطم صورت در و دش جلوگیری

 کیسه به آن انتقال از و تعیین آن وزن ،ادرار با نمونه

 نکند. ایجاد اختالل ها گیری نمونه در تا شد جلوگیری

 ةعصار و خام پروتئین آلی، ةماد خشک، ةماد قدارم

 یها روش از استفاده با خوراک یها نمونه اتری

 در نامحلول الیاف مقدار و AOAC (1995) استاندارد

 به اسیدی ةشویند در نامحلول الیاف و خنثی ةویندش

 به .شد یریگ هانداز Van Soest et al. (1991) روش

 یریگ اندازه طی تیمارها در نشاسته زیاد رمقادی علت

                                                                               
1. Break time 

 امکان ،خنثی ةشویند در نامحلول الیاف مقدار

 ممکن نهایت در و شد یم داده ها نمونه شدن تینیهالژ

 نتیجه در ند.ک مواجه مشکل با را کردن صاف عمل بود

 حرارت به مقاوم زالآلفاآمی ازآنزیم ها نمونه آنالیز برای

 از پس خوراک های نمونه و اسپرس ۀعلوف .شد استفاده

 شرایط در متر، میلی 0/4 قطر با الک با شدن آسیاب

 شدند نگهداری گراد سانتی ۀدرج 6 دمای و نور بدون

 در شود. وگیریجل فنولی ترکیبات شدن غیرفعال از تا

 ترکیبات های بخش از هرکدام گیری اندازه برای بار هر

 برای .شد استفاده شده استخراج تازه عصارة از فنولی

 و درصد 64 استون محلول از فنولی مواد استخراج

 ،آزمایش پیش از پس که شد استفاده درجه 04 متانول

 در بهتر ییکارا لحاظ به درجه 64 استون محلول

 گیری اندازه مراحل ادامۀ برای فنولی رکیباتت استخراج

 خوراک های نمونه و اسپرس ۀعلوف در فنولی ترکیبات

 شد. انتخاب

 تانن کل و  یفنول ترکیبات کل  یریگ اندازه 

 گرفت انجام یسنج رنگ روش به آزمایشی یها رهیج

 تفاوت روش به تانن کل .(کالتوسی نیفول )معرف

 .(Makkar et al., 1955; Makkar, 2000) شد محاسبه

 و کل تانن گیری اندازه در شده استفاده استاندارد

 متراکم های تانن گیری اندازه .بود  کیتان اسید متراکم،

 روش طبق کلریدریک داسی بوتانل -ان محلول با

 .گرفت انجام Makkar (2000)  شده توصیه

 به شکمبه pH تغییرات روند بررسی منظور به

 شکمبه مایع ۀنمون ،آزمایشی یها جیره مصرف دنبال

 با بالفاصله آن pH و برداشت مری ۀلول طریق از

 آلمان( ،WTM )مدل متر pH  دستگاه از استفاده

 ای شکمبه های فراسنجه اثر تعیین برای شد. تعیین

 یدهایاس  یالگو و آمونیاکی نیتروژن شامل ها شیم

 قبل دوره، هر شانزدهم روز در شکمبه مایع فرار، چرب

 پس 4 و 6 ،2 ،4 ساعات در و صبح دهی خوراک از

 .شد گرفته معدی ۀلول از استفاده با ،هید خوراکاز

 کنفی ۀیال 6 ۀپارچ از استفاده با شکمبه مایع سپس

 یک با آن از لیتری میلی 04 ۀنمون 2 و شده صاف

 به 4 نسبت با درصد 04 یکسولفور اسید لیتر لیمی

 مقدار آنالیز برای ،شکمبه مایع به سولفوریک اسید 04

 اسیدهای الگوی و شکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن
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 با فریزر در بالفاصله و شد مخلوط شکمبه فرار چرب

 بعدی های آزمایش تا گراد یسانت ۀدرج -24 دمای

 روش با شکمبه مایع یاکیآمون  تروژنین شد. نگهداری

 گیری اندازه Crooke & Simpson (1971) تیتراسیون

 از شکمبه مایع فرار چرب  یدهایاس یریگ اندازه یبرا شد.

 Agilent Technologies) یگاز یکروماتوگراف دستگاه

GC Model 7890 A CO USA) ستون با BP×V به 

 46/4 قطر میکرومتر، 2/4 مقطع سطح متر، 94 طول

 اسپلیت نسبت با ها نمونه و شد استفاده میکرومتر

 عنوان به موهلی گاز از .شد تزریق دستگاه به 04به4

 ۀدرج 64با دستگاه ییدما ۀبرنام .شد استفاده حامل

 ماند. ثابت دما این در دقیقه 2 و شد شروع گراد سانتی

 شد اضافه آن به گراد سانتی ۀدرج 40 دقیقه هر سپس

 440 تا دما این از برسد. گراد سانتی ۀدرج 420 به تا

 هب گراد سانتی ۀدرج یک دقیقه هر ،گراد سانتی ۀدرج

 ثابت دما آن در دقیقه 42 مدت به و شد اضافه دما

 ،گراد سانتی ۀدرج 460 تا گراد سانتی ۀدرج 440 از ماند.

 مدت به و رفت یم البا گراد سانتی ۀدرج 2 دقیقه هر دما

  شد. داشته نگه ثابت دما آن در دقیقه 0
 9) خون ۀنمون آزمایش، ةدور هر هجدهم روز در

 از قبل بالفاصله گوسفندان اجود سیاهرگ از لیتر( میلی

 از پس ساعت 4 و 6 ،2 ،صفر در صبح دهی خوراک

 های سرنگ وسیلۀ به گیری خون .شد گرفته دهی خوراک

 خون های نمونه .گرفت صورت هپارین سدیم حاوی خأل

 شد. سانتریفیوژ دقیقه در دور 9444 سرعت با دقیقه40

 تریلی میلی 4/4 میکروتیوپ دو در حیوان هر سرم سپس

 زمان تا گراد سانتی درجۀ -46 دمای در و گرفت قرار

 گلوگز، شامل خون سرم های فراسنجه .دش یرنگهدا آنالیز

 استفاده با خون  یا اوره نیتروژن و کلسترول ،دیسریگل یتر

 وسیلۀ به و نورسنجی روش به و آزمون پارس یها تیک از

 روز 6 طی میش هر شیر .شد گیری اندازه اسپکتوفتومتر

 48 و 8 های ساعت در بار دو روزانه و آزمایش دوره هر در

 مدرج استوانۀ توسط و آوری جمع دستی، صورت به

 شیر نمونۀ ،ریش  ۀروزان رکورد ثبت از پس شد. یریگ اندازه

 تعیین برای روز هر در میش هر شدة مخلوط

 و چربی بدون خشک مادة الکتوز، چربی، های فراسنجه

 A/S 255 مدل میلکواسکن تگاهدس توسط شیر پروتئین

N Electric, Hillerod, Denmark)) شد. یریگ دازهنا 

 چربی، درصد 0/4 شده تصحیح شیر براساس شیر تولید

 تصحیح FCM6.5% = M (0.37 + 0.097F) معادلۀ طبق

 چربی درصد ،Fو گرم به شیر تولید ،M معادله این در شد.

 (.Mele et al., 2006) است میش شیر

 

 آماری یزآنال

 آماری مدل با هضم قابلیت و یصرفم خوراک یها داده

 چرب اسیدهای ،pH خونی، های فراسنجه یها داده و 4

 مدل با شیر ترکیب و تولید آمونیاکی، نیتروژن فرار،

 در تکرارشونده های یریگ اندازه صورت به ،2 آماری

 طرح قالب در 2×2 فاکتوریل آزمایش اساس بر زمان

 ۀروی توسط مربع دو با 6×6 کرارشوندهت التین مربع

 ۀنسخ SAS (2003) افزار نرم و (Mix Model) مختلط

 اثر ،مربع اثر شامل مدل ثابت راتیثتأ شد. آنالیز 4/3

 متقابل اثر مصرفی، ۀعلوف نوع اثر کنسانتره، سطح

 و دوره و زمان مصرفی، ۀعلوف نوع در کنسانتره سطح

 بین تفاوت بود. بعمر در حیوان اثر شامل تصادفی اثر

 ۀمقایس و شد بررسی توکی آزمون از استفاده با تیمارها

 اثر .گرفت انجام P<40/4 سطح در تیمارها داری امعن

 (.<40/4P) نبود دار امعن آنالیزها همۀ در مربع

(4)              Yijkm(l) = μ + Sl + Pm + A(S) k(l) + Ci  
             + Fj + (CF)ij + eijkm(l)                                                                              

 
 ،μ وابسته؛ متغیر ،Yijkm(l) شامل 4 آماری مدل

 ؛(=4،2l) مربع ثابتثرا ،Sl ؛ثابت( )مقدار کل نیانگیم

Pm، دوره ثابت اثر (4 ،2 ،9 ،6=m)؛ A(S)k(l)، اثر 

 ،Ci )شامل تیمار ثابت اثر ،Tij ؛مربع در حیوان تصادفی

 مصرفی ۀعلوف نوع اثر ،Fj ؛(i=4 ،2) کنسانتره سطح اثر

(2، 4=j) و (CF)ij، نوع در کنسانتره سطح متقابل اثر 

 .است خطا تصادفی اثر ،eijkm(l) و مصرفی( ۀعلوف
(2)          Yijkm(l)n= μ + Sl + Pm + A(S) k(l) + Ci +  

Fj+(CF)ij + eijkm(l) + Dn+(TD)ijn+ €ijkmn(l)  

 
 ،μ ؛وابسته متغیر ،Yijkm(l) شامل 2 آماری مدل

 ؛(=4،2l) مربع ثابتثرا ،Sl ؛ثابت( )مقدار کل نیانگیم

Pm، دوره ثابت اثر (4 ،2 ،9 ،6= m)؛ A(S)k(l)، اثر 

 ،Ci )شامل تیمار ثابت ثرا ،Tij ؛مربع در حیوان تصادفی

 مصرفی ۀعلوف نوع اثر ،Fj ؛(i=4 ،2) کنسانتره سطح اثر
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( 2، 4=j) و (CF)ij، نوع در کنسانتره سطح متقابل اثر 

 ،Dn ؛کل یخطا تصادفی اثر ،eijkm(l) ؛مصرفی( ۀعلوف

 زمان و تیمار متقابل اثر ،ijn(TD) ؛گیری اندازه زمان اثر

  بود. فرعی یخطا تصادفی اثر ،ijkmn(l)€ و گیری اندازه
 

 خوراک شیمیایی بیترک و خشک مادة کیلوگرم در گرم حسب بر آزمایشی یها رهیج اجزای .4 جدول

 جیره اقالم

 آزمایشی های جیره

  کنسانترة پر

 4اسپرس بدون

  کنسانترة کم

 2اسپرس بدون

  پرکنسانترة

 9اسپرس با

  کنسانترة کم

 6اسپرس با

 _ _ 404 904 یونجه
 404 904 _ _ اسپرس

 44/442 43/692 24/402 63/604 جو

 34/98 83/06 44/69 04/02 چغندر خشک تفالۀ

 84/66 34/68 04/63 44/63 کلزا کنجالۀ

 24 24 24 24 آفتابگردان روغن

 24/69 04/02 64/64 34/99 ذرت دانۀ

 4 4 4 4 ویتامین و معدنی مواد مخلوط پیش

 2 2 2 2 نمک

 شیمیایی ترکیب

 00/32 08/88 44/32 46/83 )درصد( خشک مادة

 68/46 49/46 63/46 44/46 )درصد( خام پروتئین

 84/88 49/34 82/86 86/34 )درصد( آلی مادة

 36/99 49/26 88/96 44/94 )درصد( خنثی شویندة در نامحلول الیاف

 32/28 43/24 40/28 94/22 )درصد( اسیدی شویندة در نامحلول الیاف

 24/0 66/0 40/0 94/0 )درصد( اتری عصارة

 28/2 96/2 94/2 90/2 کیلوگرم( )مگاکالری/ 0متابولیسم قابل انرژی

 94/6 68/9 46/4 86/4 )درصد( فنولی ترکیبات

 44/6 44/9 42/4 04/4 )درصد( کل تانن

 06/2 92/2 62/4 96/4 )درصد( متراکم تانن

 با کنسانتره به علوفه تنسب .9 ؛90 :40 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .2 ؛40 :90 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .4

 شد. محاسبه 2446 سال ملی تحقیقات انجمن جدول اساس بر .0 و 90 :40 اسپرس علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .6 ؛40 :90 اسپرس علوفۀ

 
 درصد برحسب اسپرس متراکم تانن و کل تانن فنولی، ترکیبات کل شیمیایی، ترکیب .2جدول

 مادة

 خشک

 پروتئین

 خام

 عصارة

 ریات
NDF ADF خاکستر آلی مادة 

 ترکیبات

 فنولی

  تانن

 کل

 تانن

 متراکم

98/34 04/49 44/2 44/69 69/94 94/39 06/6 28/2 48/2 04/4 

 

 بحث و نتایج
 و کل تانن فنولی، ترکیبات ،ها شیم بدن وزن تغییرات

 ها رهیج متراکم تانن

 ةدور کل در ها میش وزن بر یآزمایش های جیره اثر

 میانگین اساس این بر (.<40/4P) بودن دار اعنم آزمایش

 سه دو، یک، تیمارهای برای ها میش بدن وزن تغییرات

 کیلوگرم 94/2و 40/2 ،82/2 ،68/2 ترتیب به ،چهار و

 فنولی، ترکیبات کل مقدار بود. آزمایش ةدور کل در

 با ةکنسانتر کم ماریت در متراکم تانن و کل تانن

 بین تفاوت و بود ارهاتیم ۀبقی از بیشتر ،اسپرس

 تانن مقادیر .(4)جدول (P<40/4) بود دارامعن تیمارها

 نتایج با مقایسه در شیآزما  نیا متراکم و کل

Khiaosa-Ard et al. (2009) وScharenberg et al. 

 و علوفه نگهداری سازی، آماده ةنحو بود. کمتر (2007)
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 در یآل  یها حالل  ییتوانا و ها برگ ریزش احتمال

 مقدار تغییرات دالیل جمله زا ها تانن استخراج

 شده انیب اسپرس متراکم و کل تانن فنولی، ترکیبات

 Makkar et) است شده گزارش نامحقق برخی توسط

al., 1995;Theodoridou et al., 2010; Scharenberg. 

et al., 2007). 

 
 یشآزما دورة کل در )کیلوگرم( ها شیم بدن وزن تغییرات .9 جدول

 ها فراسنجه

 )کیلوگرم(

 آزمایشی یها رهیج
 احتمال

 داری معنا
 بااسپرس اسپرس بدون

 6پایین کنسانتره 9باال کنسانتره 2 پایین کنسانتره 4باال کنسانتره

 66/4 66/64 29/64 46/64 42/64 اول دورة در میش وزن

 63/4 04/64 42/64 08/64 30/64 دوم دورة در میش وزن

 66/4 26/62 44/62 02/62 66/64 سوم دورة رد میش وزن

 64/4 46/69 88/62 64/69 44/62 چهارم دورة در میش وزن
 علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .9؛ 90 :40 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .2؛ 40 :90 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .4

 .90 :40 اسپرس علوفۀ با کنسانتره به هعلوف نسبت .6؛ 40 :90 اسپرس

a-d: هاست میانگین اختالف معنی به غیرمشابه حروف وجود ردیف، هر در (40/4 >P.) 

 

 خوراک مصرف قدارم و هضم قابلیت

 خشک  ةماد هضم قابلیت 6 جدول نتایج مطابق

 در اسپرس بدون و اسپرس با ةکنسانترپر یمارهایت

 بدون و اسپرس با ترةکنسان کم تیمارهای با مقایسه

 داد نشان افزایش درصد 0/4 و 4/6 ترتیب به اسپرس

(40/4 >P). در کنسانتره زیاد درصد نتایج این طبق بر 

 اسپرس، بدون و اسپرس با ةکنسانتر پر یمارهایت

 افزایش خشک مادة هضم قابلیت است شده موجب

 آلی مواد هضم قابلیت درصد به مربوط نتایج یابد.

 با مقایسه در اسپرس با ةکنسانترپر ماریت داد  نشان

 به اسپرس، بدون و اسپرس با ةکنسانتر کم  یمارهایت

 داد نشان نتایج داشت. افزایش درصد 0/3 و 3 ترتیب

 هضم قابلیت بیشترین اسپرس با ةکنسانترپر ماریت

 داشت. را اسیدی و خنثی شویندة در نامحلول الیاف

 قابلیت افزایش بموج جیره در کنسانتره سطح افزایش

 گوارش دستگاه کل در خشک ةماد و آلی ةماد هضم

 نسبت فوق، نتایج با تطابق در مختلفی محققان .دش

 ةماد هضم قابلیت بودنبیشتر عامل را کنسانتره زیاد

 اند کرده بیان ها جیره آلی ةماد و خشک

(Theodoridou et al., 2010; Fuentes et al., 2009; 

Ramos et al., 2009; Aufrère et al., 2008.) در 

 .Aufrère et al خام، پروتئین هضم قابلیت با رابطه

 مشابه نتایجی Scharenberg et al.  (2007)و (2008)

 قابلیت به مربوط نتایج بررسی در .اند کرده گزارش

 روندی چنین اختالفاتی اندک با مغذی مواد سایر هضم

 الیاف هضم قابلیت افزایش (.6)جدول شود می مشاهده

 ةشویند در نامحلول الیاف و خنثی شویندة در نامحلول

 احتماالً تواند می اسپرس با ةکنسانترپر ماریت در اسیدی

 از استفاده لیدل به شکمبه pH کمتر  نوسان علت هب

 ماریت با مقایسه در تیمار نیا تانن منبع عنوان به اسپرس

 کمتر هب دوره کل در که باشد اسپرس بدون ةکنسانترپر

 یها رهیاثرج 6جدول اساس بر (.6)جدول نرسید 4از

 نبود دار امعن خشک مادة مصرف مقدار بر آزمایشی

(440/4=P.) Ramos et al. (2009) ةماد دادند نشان 

 قرار کنسانتره به علوفه نسبت ثیرأت تحت مصرفی خشک

 موارد در نتایج پژوهش، این مشاهدات با همسو .نگرفت

 در Toral et al. (2011) مطالعات جمله از بسیاری

 در Benchaar et al. (2008) شیرده، یها شیم

 یها شیم در Molle et al. (2009) و ردهیش یگاوها

 را مصرفی خشک مادة مقدار بر تانن دار امعن اثر شیرده،

 مصرف مقدار بر آزمایشی های جیره تأثیر نکردند. گزارش

 تانن منبع عنوان به اسپرس علوفۀ اثر جنبه، دو از خوراک

 سوی از است. بررسی درخور کنسانتره به علوفه نسبت و

 در خوراک مصرف کنترل در اصلی عوامل از یکی دیگر

 تجمع مقدار پرکنستانتره، های جیره از استفاده زمان

 دنبال به و شکمبه تخمیر از حاصل فرار چرب اسیدهای

 هآستان حد از کمتر به شکمبه pH افت زمان مدت آن

  (.Molle et al., 2009) است
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 به علوفه یها نسبت با شده هیتغذ یها شیم در مصرفی خوراک و ظاهری پذیری گوارش درصد بر آزمایشی یها رهیج اثر .6 جدول

 اسپرس( بدون و اسپرس )با 90:40 و اسپرس( بدون و اسپرس )با 40:90 کنسانتره
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 a 43/48 b 89/49 a94/48 b46/46 98/4 444/4   498/4 066/4 )درصد( خشک مادة

 ab 30/64 c  09/44 a  43/69 bc  03/48 34/4 422/4   424/4 464/4 )درصد( خام وتئینپر

 a 39/62 b 42/46 a 46/69 b 84/44 90/4 444/4   460/4 486/4 )درصد( آلی مادة

 a 49/02 b  26/64  a42/06  b69/64 64/4 444/4   443/4 432/4 )درصد( خنثی شویندة در نامحلول الیاف

 a 09/66 b  83/94 a  44/66 b 40/98 48/4 442/4   449/4 488/4 )درصد( اسیدی شویندة در امحلولن الیاف

 024/4   264/4   486/4 40/4 96/668 44/684 49/663 96/684 روز( )گرم/ خشک مادة مصرف

 c 09/290 a 43/262 d04/240 b 49/246 24/4 444/4 >  444/4 496/4 )گرم/روز( خنثی شویندة در نامحلول الیاف مصرف

 b 04/466 a 03/229 c 36/440 a 96/224 43/4 444/4 >  449/4 464/4 روز( )گرم/ اسیدی شویندة در نامحلول الیاف مصرف
 علوفۀ با تره،کنسان به علوفه نسبت .9؛ 90 :40 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره، به علوفه نسبت .2؛ 40 :90 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره، به علوفه نسبت .4

 .90 :40 اسپرس علوفۀ با کنسانتره، به علوفه نسبت .6؛ 40 :90 اسپرس

a-d: هاست میانگین اختالف معنی به غیرمشابه حروف وجود ردیف، هر در (40/4 >P.) 

 

 یا شکمبه تخمیر یها فراسنجه

 مصرفی ۀعلوف نوع کنسانتره، سطح اثر داد نشان نتایج

 ،P<40/4) بود دار امعن pH بر ها آن متقابل اثر و

 بدون و اسپرس با ةکنسانتر پر یمارهایت .(0جدول

 اسپرس با ةکنسانتر کم مارهاییت با سهمقای در اسپرس

 با .داشتند کمتری pH دار امعن طور به اسپرس بدون و

 به اسپرس بدون ةکنسانترپر ماریت در pH حال این

 بیشتر pH (.28/4 مقابل در 49/4) بود کمتر مراتب

 است ممکن اسپرس با ةکنسانترپر تیمار در شکمبه

 شکمبه در فرار چرب اسیدهای غلظت کاهش از ناشی

 نشخوار زمان مدت و NDF میزان همچنین باشد.

 شدید افت از جلوگیری موجب ،جیره این در مناسب

pH است  شده کنسانتره  یباال درصد باوجود. 

 سرعت دلیل به کنسانتره زیاد مقادیر حاوی یها رهیج

 موجب تخمیر، قابل یها دراتیکربوه تخمیر زیاد

 شکمبه در فرار چرب اسیدهای تولید سرعت افزایش

 اساس این بر .(Van Soest et al., 1994) شود یم

 کنسانتره زیاد نسبت با های جیره در pH ترکم سطوح

 موجب و گذاشته تأثیر شکمبه های باکتری روی

 شود می یتیکسلولوال های باکتری فعالیت کاهش

(Gudla et al., 2012; Hervas et al., 2003.) در 

 اسپرس بدون و اسپرس با ةکنسانتر کم تیمارهای

 تولید سرعت الیاف، تخمیر سرعت بودن کم لیدل به

 دلیل هب همچنین یافت. کاهش فرار چرب اسیدهای

 نشخوار، هنگام در الیاف جویدن زمان بودن تر یطوالن

 شکمبه pH افت از و بوده بیشتر ها آن در بزاق ترشح

 خوانی هم حاضر تحقیق نتایج با که شود می جلوگیری

 ;Gudla et al., 2012; Toral et al., 2011) دارد

Hervas et al., 2003.) علت هب اسپرس ۀعلوف 

 یونجه با مقایسه در بیشتر خوراکی خوش
(Khalilvandi-Behroozyar et al., 2009) تفاوت و 

 و یونجه و اسپرس شیمیایی ترکیب و هضم قابلیت

 سایر با اسپرس متراکم های تانن ساختاری تفاوت

 باعث (،Scharenberg et al., 2007) دار تانن ترکیبات

 .است  شده شکمبه  pHبر نداشتن منفی تأثیر

 سطح و مصرفی ۀعلوف اثر داد نشان 0 جدول نتایج

 کیآمونیا نیتروژن بر ها آن متقابل اثر و کنسانتره

 بین فوق جدول اساس بر (.P<40/4) بود دار امعن

 و اسپرس بدون و اسپرس با ةکنسانتر کم  یمارهایت

 نبود دار امعن تفاوت اسپرس با ةکنسانترپر ماریت

(40/4P>). گزارش طبق بر McMahon et al. (2000) 

 پروتئین ۀتجزی یونجه، ۀعلوف از ةاستفاد اصلی مشکل

 در یاضاف آمونیاک یدتول و درصد 64 حدود تا آن

 از استفاده که حالی در است؛ شده گزارش شکمبه



 696 ... علوفه به کنسانتره بر نسبتو  منبع تانن عنوان به اسپرساثر  و همکاران: یاراحمدی 

 آمونیاکی نیتروژن غلظت کاهش موجب اسپرس ۀعلوف

 متراکم تانن وجود را آن علت که شود می شکمبه

 یفاکتور عنوان به اسپرس در تانن وجود .دانند یم

 فعالیت کاهش موجب ،پرکنسانتره های جیره در مثبت

 پذیری تجزیه کاهش و ئولتیکپروت های آنزیم

 .Scharenberg et al نتایج شود. می پروتئین ای شکمبه

 در یاکیآمون  تروژنین غلظت افزایش بارةدر (2007)

 اتیلن پلی با شده یورافر اسپرس مصرف اثر در شکمبه

 غلظت است. حاضر پژوهش نتایج راستای در ،گلیکول

 بدون ةکنسانترپر ةریج در آمونیاکی نیتروژن بیشتر

 داشت مطابقت نامحقق برخی های یافته با اسپرس

(Fuentes et al., 2009; Ramos et al., 2009.) غلظت 

 شاید کنسانترهپر ةریج در آمونیاکی نیتروژن بیشتر

 یا کم pH در پروتئین کمتر پذیری تجزیه علت به

 با مقایسه در ها علوفه در پروتئین کمتر هضم قابلیت

 0جدول (.Ramos et al., 2009) باشد ها کنسانتره

 اسیدهای کل غلظت بر کنسانتره سطح اثر داد نشان

 و مصرفی ۀعلوف اما ،(P<40/4) بود دار امعن فرار چرب

 دار امعن کنسانتره سطح در  یمصرف ۀعلوف متقابل اثر

 فرار چرب اسیدهای کل غلظت .(<40/4P) نبود

 ییشیمیا ترکیب و دادن خوراک الگوی به بسته شکمبه

 این بر .(Van Soest et al., 1994) است متفاوت جیره

 های جیره در فرار چرب اسیدهای کل غلظت اساس

 ربیشت هکنسانترپر های جیره با مقایسه در هکنسانتر کم

 در علوفه نوع اثر نشدندار امعن به توجه با د.بو

 این در علوفه زیاد نسبت نسانتره،ک مک های جیره

 کمتر درصد و استات زیاد نسبت تولید علت به ها رهیج

 64/24 و 94/04مقابل در42/46 و 34/40) پروپیونات

 چرب اسیدهای کل غلظت افزایش موجب (مول یلیم

 ۀعلوف باالی سطح Ramos et al. (2009) شد. فرار

 فرار چرب اسیدهای کل غلظت افزایش علت را جیره

  دانند. می

 ظرن از مختلف یتیمارها بین 6 جدول اساس بر 

 وجود دار امعن تفاوت شکمبه در تولیدی استات قدارم

 کنسانتره کم های جیره در استات غلظت و داشت

 در نامحلول الیاف کمتر مصرف (.P<40/4) بود بیشتر

 کمتر غلظت ،کنسانترهپر های جیره در خنثی شویندة

 توجیه را اسپرس با ةکنسانترپر های جیره در را استات

 Fuentes et al., 2009; Rodriguez-Prado et) کند می

al., 2003; Gudla et al., 2012 .)اثر معناداری یجنتا 

 داد نشان را ای شکمبه پروپیونات بر کنسانتره سطح

(40/4>P). در پروپیونات قدارم 0 جدول اساس بر 

 تریشب اسپرس بدون و اسپرس با ةکنسانترپر های جیره

 داشتند ارد معنا اختالف دیگر  یمارهایت با و بود

(40/4>P.) پروپیونات تولید خاطر به اساس این بر 

 حذف و جیره زیاد ةکنسانتر دلیل هب شکمبه در بیشتر

 کنسانترهپر تیمار در تریشب پروپیونات تولید ،هیدروژن

 ,.Gudla et al., 2012 Fuentes et al) دشو می توجیه

2009 ;Toral et al., 2011.)  Makkar et al. (1995) 

 دند.کر گزارش شکمبه پروپیونات افزایش عامل را تانن

 های باکتری دسترسی به شکمبه، در پروپیونات تشکیل

 ها تانن دارد. بستگی جیره کافی سوبسترای به شکمبه

 را متان ةتولیدکنند های باکتری فعالیت مستقیم طور به

 تولیدی متان حذف یا کاهش موجب و کرده مهار

 ،متانوژنز های باکتری بر ها تانن اثر مکانیسم شوند. می

 تولیدی هیدروژن کاهش در غیرمستقیم تأثیر موجب

 این (.Tavendale et al., 2005) شود می شکمبه در

 در جیره ةکنسانتر باالی محتوی همراه به مکانیسم

 پروپیونات افزایش در ،اسپرس حاوی رةکنسانتپر تیمار

 بر ترهکنسان سطح اثر .است پذیر توجیه ای شکمبه

 اما ،(P<40/4) بود دار معنا پروپیونات به استات نسبت

 نبود. دارامعن ها آن متقابل اثر و ای علوفه منبع اثر

 موجب ،زیاد ةکنسانتر و کم ۀعلوف نسبت با های جیره

 نسبت و شکمبه فرار چرب اسیدهای الگوی در تغییر

 موالر نسبت کاهش موجب ها جیره این شود. می ها آن

 نسبت کاهش شود. می پروپیونات افزایش و استات

 خوراک راندمان بهبود باعث پروپیونات به استات موالر

 بیشتر پروپیونات تولید سمت به شیرده های میش در

 ;Gudla et al., 2012) شود می یندگلوکونئوژنزافر برای

Fuentes et al., 2009; Bauman & Griinari, 2001 .)

 تأثیر تحت خون گلوکز 4 جدول طبق بر هرچند

 به تمایل اما ،نگرفت قرار کنسانتره به علوفه نسبت

 افزایش موجب کنسانترهپر تیمارهای در داری امعن

 مؤثر گلوکونئوژنز یندافر بر و شد ای شکمبه پروپیونات

 قدارم بر آزمایشی های جیره اثر 0جدول برطبق بود.

 .بود دار امعن ای شکمبه والرات و ایزووالرات بوتیرات،
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 نسبت با های جیره در بوتیرات افزایش از حاکی نتایج

 های باکتری جمعیت در تفاوت بود. کنسانتره زیاد

 جمله از تخمیر محیط pH نیز و سلولز ةکنند هتجزی

 ,.Gudla et al) است یراتبوت غلظت بر مؤثر عوامل

2012; Fuentes et al., 2009; Carro et al., 2000). بر 

 و ایزووالرات بیشتر غلظت ،آمده تدس هب نتایج اساس

 تولید علت به علوفه زیاد نسبت با تیمارهای در والرات

 تخمیر ۀوسیل هب منشعب زنجیر فرار چرب اسیدهای

 وایزولوسین لوسین همچون دار شاخه آمینۀ اسیدهای

 .(Gudla et al., 2012; Ramos et al., 2009) است
 

 40:90 کنسانتره  به  علوفه یها نسبت با شده هیتغذ یها شیم در ای شکمبه تخمیر یها نجهفراس بر آزمایشی یها رهیاثرج .0 جدول
 اسپرس( بدون و اسپرس )با 90:40 و اسپرس( بدون و اسپرس )با
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 b44/30 a43/33 b29/30 a92 /33 40/4 442/4 448/4 486/4 444/4   464/4 موالر( )میلی فرار چرب اسیدهای کل
   b 43/06 a  84/40 b  44/04 a  44/44 68/4 444/4   436/4 260/4 444/4   440/4 موالر( )میلی استات

   a 06/24 b 46/46 a  94/24 b 44/46 44/4 426/4   440/4 486/4 444/4   442/4 موالر(  )میلی پروپیونات
   a 64/42 b 38/44 a  36/42 b  36/44 46/4 422/4   406/4 432/4 444/4   443/4 موالر( )میلی بوتیرات

 464/4   464/4 288/4 949/4 068/4 43/4 94/4   92/4 99/4   99/4 موالر( )میلی ایزوبوتیرات
 b 68/4 a  89/4 b 68/4 a  82/4 448/4 429/4   466/4   624/4 493/4   446/4 موالر( )میلی والرات

   b 43/4 a  22/4 b 24/4 a  22/4 440/4 428/4   439/4 496/4 449/4   426/4 موالر( )میلی ایزووالرات
   b 40/9 a  88/9 b 42/9 a  86/9 428/4 44/4   489/4 434/4 469/4   493/4 استات:پروپیونات نسبت

   a 09/444 b 04/83 b 94/84 bc 40/60 94/6 444/4   494/4 466/4 444/4   444/4 لیتر( بر گرم )میلی آمونیاکی نیتروژن

pH c49/4 a 02/4 b 28/4 a 66/4 46/4 444/4   429/4 464/4 448/4   446/4   
 علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .9؛ 90 :40 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .2؛ 40 :90 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .4

 .90 :40 اسپرس علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .6؛ 40 :90 اسپرس

a-c :هاست میانگین اختالف معنی به غیرمشابه حروف وجود ردیف، هر در (40/4 >P). 

 

  خون های فراسنجه

 های متابولیت بر آزمایشی های جیره اثر 4 جدول در

 اثر فوق جدول اساس بر است. شده آورده گوسفند خونی

 نبود دارامعن گلوکز مقدار بر آزمایشی تیمارهای

(40/4P>.) های یافته Ramos et al. (2009) علوفه نسبت 

 گزارش تأثیر بدون خون گلوکز مقدار بر را کنسانتره به

 آنچه است. حاضر مطالعۀ نتایج راستای در که کردند

 باعث کنسانتره به علوفه نسبت که است این است، مسلم

 پرکنسانتره تیمارهای خون گلوکز در عددی تغییر

 ای کمبهش پروپیونات کاهش یا افزایش با که شود می

 از بسیاری ازین شیپ ،گلوکز دارد. مستقیم نسبت

 غلظت و است حیوانات بدن در متابولیسمی یندهایافر

 ها رهیج اگر بنابراین ؛شود یم کنترل  خون در شدت به آن

 کنند، فراهم بیشتری یا کمتر گلوکوژنیک یسازها شیپ

 افتد یم اتفاق گلوکز هموستاز حفظ برای متابولیسم تغییر

(Beam et al., 1995.) عمدتاً خون گلوکز هموستاز حفظ 

 تولید که صورتی در .ردیگ یم صورت انسولین ۀوسیل به

 دچار خون گلوکز هموستاز ،گردد لالاخت دچار انسولین

 یها رهیج در انسولین کاهش علت به .دشو یم اشکال

 و شده نقصان دچار گلوکز هموستاز کنترل پرکنسانتره،

 سیتریک اسید سیکل ۀوسیل به کوآ استیل اکسیداسیون

 عمل طی گلوگونئوژنیک آمینواسیدهای و یابد می کاهش

 .Sano et al. شوند یم تبدیل گلوکز به گلوکونئوژنز

 فراهمی ةمحدودکنند عامل ترین مهم (2000)

 به .اند دانسته خوراک مصرف را گلوکوژنیک یسازها شیپ

 تحقیق نتایج با توافق در شده گفته سازوکار رسد می نظر

 قرار تیمارها تأثیر تحت خوراک مصرف زیرا .باشد حاضر

 غلظت بر تیمارها اثر دلیل همین به الًاحتما .نگرفت

 جدول از آمده دست به نتایج اساس بر .نبود دار امعن گلوکز

 نیتروژن سطح نظر از مختلف تیمارهای بین اختالف 4
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 روند داد ننشا نتایج (.P<40/4) بود معنادار خون ای اوره

 0/6 افزایش باعث کنسانتره به علوفه نسبت تغییر

 شد. پرکنسانتره تیمارهای خون ای اوره نیتروژن درصدی

 نسبت و اسپرس کردن اضافه دارامعن اثر حاضر زمایشآ در

 مشاهده خون ای اوره نیتروژن قدارم بر کنسانتره به علوفه

 ایتیماره در خون ای اوره نیتروژن غلظت افزایش شد.

 زیاد، علوفۀ با تیمارهای با مقایسه در پرکنسانتره

 نیتروژن غلظت و ازت مصرف در تفاوت کنندة منعکس

 باالی سطح (.Ramos et al., 2009) بود شکمبه آمونیاکی

 اسپرس بدون پرکنسانترة تیمار در خون ای اوره نیتروژن

 تولید ،شکمبه در پروتئین ۀتجزی افزایش علت به احتماالً

 ةدیوار از آمونیاک بیشتر جذب آن دنبال هب و اکمونیآ

 این است، مسلم آنچه .است خون به آن ورود و شکمبه

 نسبت تأثیر تحت خون ای اوره نیتروژن سطح که است

 روند جیره علوفۀ نسبت افزایش با و بوده کنسانتره زیاد

 .Ramos et al های یافته با نتایج این است. داشته کاهشی

 نتایج بررسی در این، به توجه با بود؛ بقتمطا در (2009)

 سرعت در تفاوت که شد توجه نکته این به آزمایش

 تفاوت مختلف، یها رهیج یها دراتیکربوه ۀتجزی

 انرژی بنابراین نداشتند. یکدیگر با یتوجه شایان

 امکان حاضر آزمایش کربوهیدرات منابع از شده تأمین

 به و کرده فراهم خوبی به را شکمبه آمونیاک از استفاده

 در نیتروژن و انرژی تأمین بین هماهنگی دیگر عبارت

 اثر 4 جدول اساس بر .است  بوده مناسب تیمارها همۀ

 کلسترول، ،دیسریگل یتر غلظت بر آزمایشی یها رهیج

HDL، LDL و VLDLبود دار امعن خون (40/4 >P.) 

 نسبت اسپرس دارای تیمارهای نتایج، اساس بر

 VLDL و HDL، LDL کلسترول، ،دیسریگل یتر

 روند داشتند. اسپرس بدون تیمارهای از بیشتری

 مقدار با معناداری طور به دیسریگل یتر تغییرات

 کلسترول سطح در کاهش بود. راستا هم کلسترول

  دلیل هب است ممکن اسپرس بدون تیمارهای

 متیل -9 -هیدروکسی -9 کبدی فعالیت کاهش

 ساخت ةکنند میتنظ مآنزی هک آ کوآنزیم گلوزیل

 ,.Lee et al) باشد گرفته صورت است کلسترول

 کم و زیاد ۀدانسیت با یها نیپوپروتئیل (.2009

 خون ازکلسترول مهمی جزء درنشخوارکنندگان

 با شدیدی همبستگی درخون ها آن حضور و ندهست

 (.Drackley et al., 2005) دارد مصرفی ةجیر

 و LDL یها نیتئپوپرویل ةدربار اندکی یها گزارش

HDL در متابولیت این دارد. وجود نشخوارکنندگان 

 حدودی تا نشخوارکنندگان با مقایسه در ها یا معده تک

 در LDL که اعمالی از بسیاری .کند یم عمل متفاوت

 صورت استرازها کلسترول انتقال برای ها یا معده تک

 انجام HDL ۀوسیل هب نشخوارکنندگان در ،دهد یم

  .گیرد یم
 

 به علوفه یها نسبت با شده تغذیه یها شیم در (تریل یدس /گرم یلیم) خونی یها فراسنجه بر آزمایشی های جیره اثر .4 جدول
 اسپرس( بدون و )بااسپرس 40 به 90 و اسپرس( بدون و اسپرس )با 90 به 40 کنسانتره

 خونی یها فراسنجه
 (تریل یدس /گرم یلیم)

 آزمایشی یها رهیج
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 معناداری احتمال سطح
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 442/4 44/4 284/4 468/4 409/4 20/4 99/44 44/42 64/44 44/42 گلوکز
 a 49/28 b  64/24 ab 64/26 b 28/24 40/4 429/4 469/4   464/4 444/4 494/4 اوره

 b84/90 b 28/90 a 96 /96 a88/96 22/4 408/4 426/4 446/4 44/4 462/4 دیریسیگل یتر
 b 90/64 b 26/64 a 44/66 a 20/60 44/4 404/4 449/4 434/4 444/4 444/4 کلسترول

VLDL b 44/6 b 40/6 a 66/6 a 08/6 49/4 460/4 494/4 446/4 498/4 462/4 
LDL b 64/46 b 60/48 a 86/43 a 06/24 40/4 406/4 494/4 480/4 426/4 490/4 
HDL b 64/22 b 04/22 a 06/29 a 04/29 49/4 464/4 440/4 466/4 444/4 424/4 

 .صبحگاهی غذادهی از بعد ساعت 4 و 6 ،2 ،4 در گیری نمونه های زمان در گیری خون میانگین مقادیر
 علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .9؛ 90 :40 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .2؛ 40 :90 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .4

 .90 :40 اسپرس علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .6؛ 40 :90 اسپرس

a-b: هاست میانگین اختالف معنی به غیرمشابه حروف وجود ردیف، هر در (40/4 >P). 
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 شیر ترکیب و تولید

 بر جیره مصرفی ةکنسانتر  سطح اثر 6 جدول اساس بر

 درصد 0/4 ةشد تصحیح شیر و شیرتولیدی قدارم

 نوع اثر که حالی در (.P<40/4) بود دار امعن ،چربی

 ۀعلوف نوع در کنسانتره  سطح متقابل اثر و علوفه

 اساس این بر (.<40/4P) نبود دارامعن مصرفی

 تولید ،اسپرس بدون و اسپرسبا ةکنسانترپر تیمارهای

 و اسپرسبا ةکنسانتر کم تیمارهای از بیشتری شیر

 در تریشب شیر تولید علت .داشتند اسپرس بدون

 باالتر هضم قابلیت با تواند می کنسانترهپر هایتیمار

 جیره تریشب ةکنسانتر راث دلیل به (6)جدول جیره

 

 پروپیونات تولید افزایش به تریشب ةکنسانتر .باشد

 پروپیونات آن متعاقب و انجامد می (0)جدول یا شکمبه

 نرخ افزایش و انسولین پانکراسی آزادسازی سبب

 چرب اسیدهای افزایش همچنین .شود یم گلوکونئوژنز

 با شده تغذیه های میش در که شده موجب ای جیره

 در شیافزا ،اسپرس بدون و اسپرسبا ةکنسانترپر جیرة

 و رود باال شیر الکتوز سنتز برای گلوکز فراهمی زیست

 & Onetti) باشد داشته افزایشی اثر شیر تولید بر نهایتاً

Grummer, 2004.) Wang et al. (1995) 24 افزایش 

 عنوان به لوتوس گیاه با تغذیه در را شیر تولید درصدی

   .دندکر گزارش شیرده های میش در تانن منبع یک

 )با 40:90 کنسانتره به علوفه یها نسبت با شده تغذیه یها شیم در شیر ترکیب و تولید بر آزمایشی یها رهیج اثر .6 جدول

 اسپرس( بدون و اسپرس )با 90:40 و اسپرس( بدون و اسپرس

 شیر یها فراسنجه

 آزمایشی یها رهیج
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 a 88/046 b 32/696 a  64/043 b 83/690 69/6 444/4   444/4   468/4 442/4 496/4 روز( در )گرم شیر تولید

 a 86/639 b64/694 a  48/633 b 32/628 44/6 444/4   422/4   424/4 424/4 494/4 روز( / )گرم درصد 0/4 شده تصحیح شیر

 a 20/94 b 96/26 a 04/94 b 20/26 44/4 444/4   464/4   460/4 494/4 940/4 روز( / )گرم چربی

 a 86/28 b46/26 a 28/23 b 44/26 23/4 490/4   464/4   403/4 444/4 626/4 روز( )گرم/ پروتئین

 a 44/26 b 44/24 a 49/20 b 86/24 42/4 494/4   402/4   449/4 44/4 484/4 روز( / )گرم الکتوز

 a 36/83 b 20/66 a 34/34 b 44/66 46/2 444/4   466/4   434/4   446/4 494/4 روز( / )گرم چربی بدون جامد مواد

 c 26/4 a 98/4 bc 28/4 ab 99/4 42/4 492/4   424/4  464/4 426/4 492/4 )درصد( چربی

 a 66/0 b 43/0 a 66/0 b 48/0 44/4 424/4   404/4  449/4 440/4 944/4 )درصد( پروتئین

 a  89/6 b64/6 a  86/6 b66/6 49/4 493/4   444/4  464/4 426/4 642/4 )درصد( الکتوز

 b88/46 b  89/46 a 32/46 b88/46 49/4 464/4   460/4  403/4 468/4 926/4 )درصد( چربی بدون دجام مواد
 علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .9؛ 90 :40 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .2؛ 40 :90 اسپرس علوفۀ بدون کنسانتره به علوفه نسبت .4

 .90 :40اسپرس علوفۀ با کنسانتره به علوفه نسبت .6؛ 40 :90 اسپرس

a-c :هاست میانگین اختالف معنی به غیرمشابه حروف وجود ردیف، هر در (40/4 >P.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یا تانن از استفاده دهد یم نشان ها گزارش برخی

 شیرده یها شیم و گاوهاة جیر در تانن حاوی گیاهان

 یا کاهش موجب یا بوده تأثیر بدون شیر تولید بر

 ;Toral et al., 2011) است  شده تولیدی شیر ایشافز

Molle et al., 2009; Benchaar et al., 2008 از .)

 در شیر تولیدقدار مربارة د نتایج بودن متفاوت دالیل

 اشارهه نشخوارکنند نوع به توان یم تانن، مصرف اثر

 ،Toral et al. (2011) گزارش در که همچنان؛ دکر

Molle et al. (2009،) Wang et al. (1995) شیم 

 گاو Benchaar et al. (2009)در مطالعۀ  و شیرده

قدار م همچنین .است  بوده آزمایش مورد دام، شیرده

 گیاه صورت به) مصرف روش و تاننة عصار مصرف

 آنالیز در یکسانۀ روینبود  و عصاره( یا طبیعی

 های آزمایش در کهاست  شده موجب فنولی ترکیبات

 ,.Makkar et al) شود گزارش متفاوتی نتایج مشابه،

 ی آزمایشی برها رهیجاثر  6. بر اساس جدول (2000
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 و الکتوز درصد پروتئین، درصد شیر، چربی درصد

 (.P<40/4) بود دار امعن  یچرب بدون جامد مواد درصد

ۀ علوف نوع تأثیر تحت یرش چربی درصد اساس این بر

 که یطور به بود. جیرهة کنسانتر سطح و مصرفی

جیرة  به مربوط شیر چربی درصد بیشترین

 کمترین و درصد( 98/4) اسپرس بدونة کنسانتر کم

 واسپرس  باة کنسانترپر  یمارهایت به مربوطقدار م

 شیر چربی کاهش دالیل از یکی بود. اسپرس بدون

 شکمبه میکروبی جمعیت تغییر، کنسانترهپر یمارهایت

 های ربوهیدراتک باالی سطح و علوفهکم  نسبت علتبه

 & Bauman) است  شده بیان جیره در غیرالیافی

Griinari, 2001.) مربوط شیر پروتئین درصد بیشترین 

 اسپرس بدون واسپرس  باة کنسانترپر  یمارهایت به

 های جیره در شیر پروتئین بیشتر مقدار بود.

 شامل اه علت از ترکیبی سبب به تواند می کنسانترهپر

 متابولیسم در تغییر و میکروبی ئینپروت سنتز افزایش

 غدد در مصرفی گلوکز افزایش علت به ها کربوهیدرات

 باشد جیره ةکنسانتر نسبت افزایش در پی پستانی

(Mele et al., 2006.) 

 نیز چربی بدون جامد مواد و شیر الکتوز مورد در 

 اسپرس بدون واسپرس  باة کنسانترپر  یمارهایت

 الکتوز و پروتئین افزایش د.داشتن راقدار م بیشترین

 برخی در تانن حاوی یها علوفه مصرف اثر در شیر

 بیشتر فراهمی زیست افزایش علت به مطالعات

 این .است  شده بیان روده در ضروریۀ آمین اسیدهای

 -پروتئین ترکیب تشکیل علت به تواند یم مکانیسم

 باشد باریکة رود به عبوری پروتئین افزایش و تانن

(Wang et al., 1999.) فراهمی زیست در افزایش 

 تولید افزایش به، کنسانترهپر یها رهیج در گلوکز

 سبب آن متعاقب وانجامیده  پروپیونات یا شکمبه

 نرخ افزایش با و انسولین پانکراسی آزادسازی

 شده شیر الکتوز سنتز افزایش موجب گلوکونئوژنز

 (.Onetti & Grummer, 2004) است 

 

  کلی گیری نتیجه

 را خشک مادة مصرف اسپرس علوفۀ داد نشان نتایج

 و خشک مادة هضم قابلیت همچنین نداد. قرار تأثیر تحت

 الیاف و خنثی شویندة در نامحلول الیاف آلی، مادة

 نداد. قرار منفی تأثیر تحت را اسیدی ةشویند در نامحلول

 اسپرس حضور در شکمبه آمونیاکی نیتروژن اساس این بر

 نیتروژن از استفاده بازدهی افزایش سبب و یابد می کاهش

 پروپیونات به استات نسبت کاهش شود. می دام در

 و رشد افزایش سبب کنسانتره  زیاد نسبت با های درجیره

 مصرف با که شود می شکمبه یها یباکتر جمعیت تکثیر

 میکروبی پروتئین بیشتر ساخت شکمبه در مازاد آمونیاک

 برای میکروبی پروتئین بیشتر تأمین با سازد. می فراهم را

 تیمار در آن ترکیبات و شیر دیتول  شیافزا دام،

 .دوش یم توجیه اسپرس با پرکنسانترة
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ABSTRACT 

This experiment was carried out to study the effects of sainfoin (Onobrychis viciifolia) as tannin source 

and different level of forage: concentrate ratio on digestibility, blood parameters, ruminal fermentation, 

milk yield and milk composition in milking ewes. Therefore, eight Lori milking ewes were alocated to 

factorial experiment base on the 4×4 replicated Latin square design. Four total mixed ration diets were 

formulated with two level of concentrate and two level of intake forage which consisted of forage: 

concentrate ratios of 35:65 high concentrate without sainfoin (HC), 65:35 low concentrate without 

sainfoin (LC), 35:65 high concentrate with sainfoin (HCS) and 65:35 low concentrate with sainfoin 

(LCS). Total phenols, total and condensed tannin among treatments were significantly different (P<0.05). 

Digestibility of DM and OM in the HCS treatment were higher compared to the other treatments 

(P<0.05). The ruminal pH and NH3-N values in HCS and HC diets were lower than those fed HC diet. 

The concentration of ruminal VFAs in ewes received low concentrate diet were higher (P<0.05). The 

acetate to propionate ratio was lower in HC and HCS treatments. The results showed milk yield in HC 

and HCS treatments was greater than other treatments (P<0.05). Level of concentrate effect were 

significant on milk fat, lactose, SNF and protein (P<0.05). In total, adding to sainfoin as a tannins source 

to diet with high concentrate ratio (65%) increased organic matter and fiber digestibility, and also 

increased ruminal propionate and finally, increased milk yield and protein. 

 

Keywords: milk yield and composition, sainfoin (Onobrychis viciifolia), tannin, forage to concentrate 

ratio, ruminal fermentation. 
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