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  )1/3/96تاریخ پذیرش:  - 21/4/95(تاریخ دریافت: 
  چکیده

اك و خــور يکــردن اجــزا جدارفتار  عملکرد، بر دهی و افزودن روغن به جیرهدفعات خوراكاثر  بررسی پژوهشهدف از این 
رأس چنــد  12بار زایش کرده و  رأس گاو یک 12 رأس گاو شیرده هلشتاین شامل 24از  .بودتخمیر شکمبه گاوهاي هلشتاین 

روز  207 ± 39و  195 ± 44کیلوگرم و روزهاي شیردهی  617 ± 25و  626 ± 58ترتیب با میانگین وزنی  بار زایش کرده به
در  روغــن جیــرهفاکتورها عبارت بودنــد از  .هاي کامل تصادفی استفاده شدبلوك در قالب طرح 2×2در یک آزمایش فاکتوریل 

 ماده خشــک مصــرفی و تولیــداز نظر  اتیماره یک و سه بار در روز.دفعات خوراك دهی در سطوح و  درصد 5/2صفر و  سطوح
کمتــر از  ی بدون افزودن روغــنهدبا سه بارخوراكتصحیح نشده  ولی تولید شیر ،ندداري نداشتتفاوت معنی شیر تصحیح شده
. )P < 05/0شد (نمشاهد تفاوت معنی داري رفتار جدا کردن اجزاي جیره از نظر تیمارها  بیندر . )P>05/0(سایر تیمارها بود 

 افزودن روغن با ).P > 05/0بیشتر از گاوهاي چند بار زایش کرده رفتار جدا کردن را نشان دادند ( بار زایش کرده گاوهاي یک
دهــی بیشــتر از ســایر غلظت پروپیونات شکمبه با یک بــار خــوراك .شد شکمبه pHکاهش نوسانات دهی باعث بار خوراك یک

-خوردن به ویژه با یک بار خوراك هاي خوراكبی نظمیباعث کاهش  افزودن روغن پژوهشدر این  ).P > 05/0(تیمارها بود 

خصــوص ه ب شکمبه pHرفتارهاي خوراك خوردن و  تولید شیر، روغن بر اثرات مثبتی از افزودن ).P > 05/0( دهی در روز شد
  مشاهده شد. دهیبار خوراك با یک
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 مقدمه

رد و رفتارهاي گــاو شــیري دهی با عملکمدیریت خوراك
توان با بهبود آن بر عملکرد، ســالمت در ارتباط است و می

هاي واحدهاي پــرورش گــاو شــیري اثــر گذاشــت. و هزینه
مـــدیریت  راهکارهـــايدهـــی یکـــی از دفعـــات خـــوراك

دلیل مرتبط بودن  اي را بهدهی است که توجه ویژهخوراك
 ست. با رفتار و عملکرد حیوان به خود جلب کرده ا

 دهــیاعتقاد بر این اســت کــه افــزایش دفعــات خــوراك
پذیري متوســط یــا هایی که در شکمبه سرعت تجزیهجیره

هــاي به جیره عادت پذیريهاي دورهسریع داشته، در طی 
ه هایی که با تغییرات روزانه در جیره بپر کنسانتره، در گله

خصوص نسبت علوفه به کنسانتره و میزان خــوراك ارائــه 
اند و گاوهاي پرتولید با مــاده خشــک مصــرفی مواجهشده 

 ,Grant and Albright(بــاال بســیار حــائز اهمیــت اســت 

عالوه عرضه جداگانــه علوفــه و کنســانتره و یــا  ه. ب)1995
اجازه رفتار جــدا کــردن  جیره کامالً مخلوطناهمگن بودن 

کنــد به گاو را داده و بروز اسیدوز تحت حاد را بیشــتر مــی
)Maulfair and  Heinrichs, 2013 افزایش ) در این شرایط

 پــژوهش. چنــدین باشــدضــروري مــیدهی دفعات خوراك
دهــی ســبب انــد کــه افــزایش دفعــات خــوراكنشــان داده

شود و منجر به پایــدار شکمبه می pHجلوگیري از کاهش 
 Soto et(شود شکمبه و کاهش نوسانات آن می pHشدن 

al., 2000( عنوان ه دهی بفعات خوراكاغلب از افزایش د و
چربــی و  کــاهشیک راهکار براي جلــوگیري از اســیدوز و 

  شود. پرتئین شیر بخصوص در گاوهاي پرتولید استفاده می
خصوص مکمل روغن نیز ه در این راستا استفاده از چربی ب

اسیدهاي چــرب غیــر اشــباع بــاال و  دلیل داشتن مقدار هب
 Harvatine and( وردنهمچنین با تأثیر بر رفتار خوراك خ

Allen, 2006( تواند بر تخمیر شکمبه تأثیر گذار باشد. می
بر روي گاوهاي پرواري بیــان شــده  یپژوهشهمچنین در 

هاي غالت و دار کردن دانهتوانند با پوششها میکه چربی
تغییر سرعت و مقدار هضم نشاسته براي جلوگیري از بروز 

گــزارش  و )Huffman et al., 1992( اســیدوز مفیــد باشــد
کــل مقــدار اســیدهاي چــرب چربی  که افزودناست  شده

 کــاهش را و الکتــات تولیــدي ، سرعت هضم نشاســتهفرار
 ,Clary( کندمیافزایش پیدا  شکمبه pH داده و در نتیجه

افــزودن  مشاهده شده است کهدر پژوهش دیگري . )1991
د زایش تعــداتوانــد باعــث افــمــی روغن پسمانده آشپزخانه

دار مقدار خوراك هاي خوراك خوردن و کاهش معنیوعده
کــه  ،)Kargar et al., 2010( شودخورده شده در هر وعده 

توانــد جهــت ایــن تغییــر در رفتــار خــوراك خــوردن مــی
 pHیکنواخــت کــردن رونــد تخمیــر و جلــوگیري از افــت 

  شکمبه مفید باشد. 
 دهــی در روز بــا ارائــهبار خوراك یکبا  پژوهشدر یک 

گــزارش دادنــد کــه  چربی درصد از سه منبع مختلف 5/2
طــور ه شــکمبه بــ pHاندازه وعده خورده شده و نوســانات 

داري با تیمار چربی غیر اشــباع از ســه تیمــار دیگــر معنی
. عــالوه بــر ایــن )Harvatine and Allen, 2006( کمتر بود

ها اثرات مثبت دیگري مثــل کــاهش گــرد و خــاکی چربی
ایش جذب مواد محلــول در چربــی، اثــرات بودن جیره، افز

ورده اسیدهاي چرب فــرآالگوي مثبت فیزیولوژیک، بهبود 
)NRC, 2001( و کاهش تولید متــان انرژي ، افزایش بازده
)Dohme et al., 2000( بهبود عملکرد تولید مثلی حیوان ،
)DeVeth et al., 2009(  .را در پی دارد  

ر دفعــات یتــأثحاضــر بررســی  پژوهشهدف از بنابراین 
دهی و افزودن مکمل روغن بــر رفتارهــاي خــوراك خوراك
و تخمیر شکمبه  و رفتار جدا کردن اجزاي خوراك خوردن

 .گاوهاي شیرده هلشتاین می باشد

  مواد و روش ها

که در مزرعه تحقیقاتی دانشــگاه زنجــان  این تحقیقدر 
رأس  12رأس گاو شیري هلشتاین شامل  24از  انجام شد،

کیلــوگرم،  626 ± 58زایش کرده (میانگین وزنــی یک بار 
 44و روزهــاي شــیردهی  5/3 ± 28/0نمره وضعیت بدنی 

رأس گاو چند بار زایش کرده  12روز) و همچنین  195 ±
کیلوگرم، نمره وضــعیت بــدنی  617 ± 25(میانگین وزنی 

روز) استفاده  207 ± 39و روزهاي شیردهی  12/3 ± 4/0
) 1اي آزمایشی شامل هی به جیرهشد. گاوها به طور تصادف

درصد مکمــل روغــن پســمانده  5/2دهی و سه بار خوراك
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) 3بدون مکمــل روغــن، دهی ) سه بار خوراك2رستوران، 
مکمــل روغــن پســمانده  درصد 5/2دهی و یک بار خوراك

دهی بدون مکمل روغــن، در ) یک بار خوراك4رستوران و 
ش فاکتوریــل هاي کامل تصادفی بــا آرایــقالب طرح بلوك

که شکم زایش به عنوان بلــوك  اختصاص داده شدند 2×2
. گاوهاي مورد آزمایش در سالن مســقف در نظر گرفته شد

هاي انفرادي توسط یک زنجیر به آخور مربوطــه در جایگاه
روز بود که یک هفتــه  28طول دوره آزمایش  بسته شدند.

ادت هفته براي ع دوبراي عادت پذیري به جایگاه انفرادي، 
هــا یــره و هفتــه آخــر بــه جمــع آوري دادهپــذیري بــه ج

 اختصاص یافت. 
طــور  و بــه هاي آزمایشی به صورت کامالً مخلــوطجیره

دهی، سه بار در روز در كبراي تیمارهاي سه بار خوراآزاد 
و براي تیمارهاي یک  20:00و  14:00، 08:00هاي ساعت

صــبح در  8:00در ســاعت  دهی، یک بار در روزبار خوراك
درصــد  60هــا بــه صــورت ها قرار گرفت. جیــرهاختیار دام

صــورت آزاد در  و بــه درصد کنســانتره بودنــد 40علوفه و 
). از ذرت سیلو شــده 1(جدول  گرفتاختیار گاوها قرار می

هــا اســتفاده شــد. و یونجه به صورت یکسان در تمام جیره
م انجــا 19:00و  7:00شیردوشی دو بار در روز در ســاعت 

گرفت. ماده خشک مصرفی روزانه در طول ســه هفتــه اول 
گیــري یک روز در میان و هفته چهارم به طور روزانه اندازه

شد. هر هفته یــک بــار از خــوراك مصــرفی بــراي تعیــین 
گیري پــروتئین خــام، برداري شد. اندازهترکیبات آن نمونه

هــاي خــوراك بــر اســاس و خاکســتر نمونــه خــام چربــی
و  )AOAC, 2000(المللــی شــگاهی بــینهــاي آزمایروش
خنثــی از طریــق شستشــو در  شــوینده در نــامحلول الیاف

 ,.Van Soest et al(شوینده خنثی به مــدت یــک ســاعت 

هاي غیر الیافی  به روش انجام گرفت. کربوهیدرات )1991
تفاوت از کسر کردن مجموع چربی، پروتئین خــام، الیــاف 

از صد محاسبه شــد  نامحلول در شوینده خنثی و خاکستر
)NRC, 2001(. 

کردن توســط گاوهــا دو روز  جداگیري رفتار براي اندازه
 و 14:00 ،7:30هــايمتنــاوب در هفتــه پایــانی در ســاعت

از آخور هر کدام از گاوها نیم کیلو نمونه برداشــته  20:00
شده و توسط غربال اندازه ذرات کــه داراي ســه غربــال بــا 

متــر بــود، مطــابق دســتور لیمی 18/1و  8، 19ذ قطر مناف

الــک شــد و مقــدار  )Kononoff et al., 2003(اســتاندارد 
هــا وزن شــده و خوراك موجود در روي هــر کــدام از الــک

الــک  یادداشت شد، سپس از خوراك موجــود در روي هــر
مــاده خشــک و درصــد الیــاف یک ریــز نمونــه برداشــته و 
، ســپس از طریــق تعیــین شــدنامحلول در شوینده خنثی 

 مصرف / الک همان از انتظار مورد مصرف (شاخص رمولف

 )،خــوراك اجــزاء انتخابی مصرف = نظر مورد الک از واقعی
و اخــتالف کردن توسط هر گاو مشــخص شــد  جداصد در

بــرخالف  نکردجــدانشان دهنده بروز رفتــار  100عدد از 
 .) آن اجزا می باشــد100) یا براي (بیشتر از 100(کمتر از 

ساعت تحت  24از هفته آخر گاوها به مدت در دومین روز 
، ایستادن، خوابیدن، نظر قرار گرفتند و مدت زمان خوردن

هاي خوردن (مدت ، تعداد وعدهخوردن، آب نشخوار کردن
زمان خوراك خوردن بعد از یک وقفه طــوالنی)، میــانگین 

ها و مدت زمان خوراك خــوردن بعــد از عرضــه زمان وعده
 Kargar(گیري شد وشی اندازهو مدت زمان شیرد خوراك

et al., 2010( الزم به ذکر است در روز ثبت رفتارها هیچ .
اقدامی که در رفتار طبیعی گاوها اختالل ایجاد کند انجــام 

 110نشد. همچنین کل زمان گردش و شیردوشــی گاوهــا 
  دقیقه در روز بود.

بــار  دهی صبح یکگیري دو ساعت پس از خوراكخون
بار در انتهاي دوره از محل ســیاهرگ دمــی  در ابتدا و یک

ــه  منظــور تهیــه پالســما بالفاصــله بعــد از انجــام شــد. ب
دور در دقیقــه بــه مــدت  3000ها با دور گیري نمونهخون

ــراي جداســازي پالســما ســانتریف 15 وژ شــد و یدقیقــه ب
تا زمان آنالیز ذخیــره  -21پالسماي جدا شده و در دماي 

خــونی گلــوکز، هاي فراســنجهشد. پس از اتمــام آزمــایش 
-کیــت آلبومین، کلسترول، کلسیم، فسفر و منیزیم توسط

ــپکتوفتومتر  ــتگاه اس ــون و دس ــارس آزم ــاي شــرکت پ ه
)Perkin-elmer 35, United States( .ــد ــین ش در  تعی

گیــري از مــایع شــکمبه در دو آزمــایش نمونــهآخرین روز 
 دهــیساعت بعــد از خــوراك دونوبت انجام شد. نوبت اول 

ظهر  از دهی بعدساعت بعد از خوراك دوصبح و نوبت دوم 
  انجام شد.
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  بر اساس ماده خشک هاي آزمایشییرهجمواد خوراکی و ترکیب شیمیایی  -1جدول
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets on DM basis.  

Diet  
Oil supplement No oil supplement Composition 

 
  Ingredient, % of DM 

25 25 Alfalfa hay 
35 35 Corn silage 

16.11 16.11 Ground barley 
7.22 11.11 Wheat bran 
12.5 11.11 Soybean meal 
2.5 - Yellow grease1 

0.83 0.83 Calcium carbonate 
0.56 0.56 Vitamin-mineral mix2 
0.28 0.28 Salt 

  Chemical composition 
50±2.1 50 ± 2.5 DM, % 

1.64 1.52 NEL3, Mcal/kg of DM 
15.17±0.12 15.21 ± 0.15 CP, % of DM 
5.34±0.06 2.84 ± 0.08 Ether extract, % of DM 
35±0.26 36.5 ± 0.21 NDF, % of DM 

36.19±0.21 37.05 ± 0.19 NFC4, % of DM 
8.3±0.1 8.4 ± 0.1 Ash, % of DM 

18.09±0.5 18.6 ± 0.5 peNDF5 > 8mm 
26.88±0.6 27.5 ± 0.6 peNDF6 > 1.18mm 

1Mainly consisted of soybean, sunflower, cotton seed and palm oil, and mixture of fatty acids contain; 0.10% C14:0, 
10.96% C16:0, 0.14% C16:1, 3.85% C18:0, 25.39% C18:1, 53.20% C18:2, 6.01% C18:3 and other fatty acids 0.35%.  

2Supplied 196000, 96000, 19000, 46000, 3000, 300, 2000, 3000, 100, 100, 1 and 400 mg/kg of diet DM of calcium, 
phosphorus, magnesium, sodium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, iodine, selenium, antioxidant, respectively, as 
well as vitamin A (3,000 IU/kg), vitamin D (800 IU/kg), and vitamin E (6 IU/kg). 

3Based on tabular values (NRC, 2001). 
4Calculated by difference 100 − (% NDF + % CP + % fat + % ash). 
5Physically effective NDF > 8.0 = % of particles >8.98 mm × NDF of whole sample (similar to top 2 sieves of PSPS) 

(Kononoff et al., 2003). 
6Physically effective NDF > 1.18 = % of particles >1.65 mm × NDF of whole sample (similar to top 3 sieves in PSPS) 

(Kononoff et al., 2003). 
ســتقیم از مــایع گیــري از شــکمبه بــا برداشــت منمونــه

بالفاصــله بعــد از گــرفتن مري انجام شد. شکمبه از طریق 
 Eit ABB Kentمتــر ( pHتوســط آن  pHمــایع شــکمبه 

Taylor Ltd, Kent Ukraine ( تعیین شــد. تعیــین غلظــت
ه گاز کروماتوگراف تفاده از دستگااسیدهاي چرب فرار با اس

)Varian Inc., Walnut Creek, Canada (.انجام شد  
بــا  SASهاي به دست آمده بــا اســتفاده از نــرم افــزار دهدا

هــاي تکــرار صــورت انــدازه ي مختلط در طی زمان بهرویه
شده تجزیه شدند. تمام اثرات ثابــت و متغیرهــاي کمکــی 

ي ل شــدند و پــس از تعیــین ســاختار خطــاابتدا وارد مــد
هر بــار  ،کوواریانس هر یک از متغیرهاي کمکی –یانسوار

داري از مــدل حــذف با توجه به سطح معنــی هایکی از آن

شد تا بهترین مدل ایجاد شود. حداقل میانگین مربعات در 
 گزارش شد و متغیرهایی که سطح 05/0داري سطح معنی

بود به صــورت تمایــل  10/0تا  05/0ها بین داري آنمعنی
  داري تفسیر شدند.به معنی

ه خشک (ماد هاي تکرار شده در زمانمدل کلی براي داده
 به صورت زیر می باشد. مصرفی، تولید شیر روزانه)

+  jkW+ F ik+ FP ij+ FO lW + kP + j+ O i+ F= µ  ijklY
nijkl+ ε nC+  kl+ PW jl+ OW jkOP 

(رفتارهاي هاي تکرار نشده در زمان مدل کلی براي داده
نیز به خوراك خوردن، فراسنجه هاي شکمبه اي و خونی) 

  باشد.صورت زیر می
lijk+εlC+jkOP+ik+FPij+FOkP+j+Oi=µ+FijklY                                                             
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، میانگین µ، متغیر وابسته؛ ijkl,Y ijlY هاکه در این مدل
 ،kPاثر افزودن روغن؛  ،jO؛ دهی، اثر دفعات خوراكiFکل؛ 

، اثر lWتلیسه و یا گاو زایش کرده)؛  اثر تعداد زایش (
 دهی در روغن؛، اثر متقابل دفعات خوراكijFO زمان؛

kiPF در تعداد زایش؛  دهیدفعات خوراك، اثر متقابل
liWF در زمان؛دهی دفعات خوراك، اثر متقابل jkOP اثر ،

، اثر افزودن jlOWمتقابل افزودن روغن در تعداد زایش؛ 
 ثر متقابل تعداد زایش در زمان؛ ا، jkPW روغن در زمان؛

nC  وlC ، و  گاوتصادفی اثرnklijε   وijkl,ε ، اثر خطاي باقی
  مانده  بود.

  نتایج و بحث

تأثیر افــزودن مکمــل  ماده خشک مصرفی و تولید شیر:
و تولید  دهی بر ماده خشک مصرفیروغن و دفعات خوراك

آورده شــده اســت. تفــاوتی بــین  شماره دودر جدول  شیر
رف مــاده خشــک مشــاهده یمارهاي آزمایشی از نظر مصت

مصرف ماده  تغییرات در مقدارنشد. گزارش شده است که 
-خشک گاوهاي شیري با افزودن چربی به جیره غذایی آن

ــا، ــی ه ــت نیســت و بــه عوامــل مختلف جملــه  از ثاب
خوراکی، مقدار، منبــع، درجــه اشــباع بــودن، طــول خوش

گلیسرید و اسید چرب (تري شکل اسیدهاي چرب زنجیر و
). افزودن روغن DeVries et al., 2011( آزاد) بستگی دارد

به جیره غذایی گاوهاي شــیري منجــر بــه کــاهش خطــی 
شود، البته این کاهش زمانی مقدار ماده خشک مصرفی می

درصــد  6-5شود که مکمــل روغــن بیشــتر از مشاهده می
بــه  در تحقیــق حاضــر احتمــاالً ).Hart, 1983جیره باشد (

درصــد) اضــافه  5/2دلیل پایین بودن مقدار مکمل روغن (
داري بــر مصــرف مــاده خشــک شده به جیره تأثیر معنــی

-پژوهشمشاهده نشد. برخالف نتایج این تحقیق برخی از 

دهــی ســبب اند که افزایش دفعات خوراكگزارش کرده ها
 Grant and( شــودافزایش در مــاده خشــک مصــرفی مــی

Albright, 1995; Kellems et al., 1989گزارش شــده  ) و
افزایش ماده خشــک مصــرفی بــا افــزایش زمــان  است که

). در Kellems et al., 1989( داردخــوردن همبســتگی 
تأثیري از  هاپژوهشتوافق با نتایج تحقیق حاضر، در برخی 

دهی بر ماده خشک مصرفی مشاهده نشــده دفعات خوراك
اقض در نتــایج ). دلیــل تنــKargar et al., 2010اســت (
دهــی بــه مختلف در رابطه با دفعات خــوراك هايپژوهش

تفاوت در شرایط آزمایش (نوع جایگاه، مرحلــه شــیردهی، 
شکم زایش، ژنتیک، طول دوره آزمــایش و غیــره) نســبت 

 ). French and Kennelly, 1990داده شده است (

غن براي دهی و افزودن رواثر متقابل بین دفعات خوراك
). افزودن P > 1/0داري داشت (ر تمایل به معنیتولید شی

شــدند دهــی روغن به جیره گاوهایی که ســه بــار خــوراك
) ولی ایــن افــزایش در P > 1/0را افزایش داد ( تولید شیر

  دهی مشاهده نشد.یک بار خوراك
باشد بــه پاسخ تولید شیر به افزودن چربی غیرخطی می

ث افزایش تولید طوري که در مقادیر کم افزودن چربی باع
شود ولی با استفاده از مقادیر بیشتر یا تــأثیري در شیر می

گذارد و این اثرات منفــی تولید شیر نداشته یا اثر منفی می
به کاهش ماده خشک مصرفی، کاهش هضم الیاف، اثــرات 
منفی بر تخمیر شکمبه و اثــرات متابولیــک مربــوط اســت 

)Hart, 1983(.  هــا یشــتر آنکــه در ب هــاپژوهشبرخی از
علوفه و کنسانتره جداگانه عرضه شــده اســت، بــا افــزایش 

دهی افزایش تولید شیر گزارش شده اســت دفعات خوراك
)Dohme et al., 2000; NRC, 2001 گزارش شده اســت .(

دهی به چهار بار یا بیشتر در روز که افزایش دفعات خوراك
تولیــد نجر به افــزایش در مقایسه با یک یا دو بار در روز م

). Dohme et al., 2000شود (درصد می 7/2 شیر به مقدار
ده که خوراك مصــرفی انجام ش هايپژوهشولی در برخی 

مخلوط عرضه شده است با کاهش دفعات  به صورت کامالً
داري بــر دهی از چند بار به یــک بــار تــأثیر معنــیخوراك

 ,French and Kennellyانــد (تولید شیر مشــاهده نکــرده

1990(.   
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 دهی و افزودن روغن بر ماده خشک مصرفی و تولید شیر (کیلوگرم در روز)تأثیر دفعات خوراك -2جدول

Table 2. Effects of feeding frequency and oil supplementation on dry mater intake (DMI) and milk yield (kg/d)  
    Treatment1      
 3×  1×  P-value2 

Variable WO OS  WO OS 
 

SEM FF OS FF×OS Parity 

DMI  18.32 17.87  18.66 17.95 0.33 0.67 0.23 0.79 0.66 
Milk yield 19.86b 21.11a  21.08a 21.10a 0.34 013 0.09 0.09 0.034 
FCM3 yield 21.44 21.66  21.02 21.21 1.09 0.70 0.85 0.99 0.09 
ECM4 yield 19.78 19.67  19.36 19.62 1.02 0.82 0.94 0.86 0.34 

1Treatment: 3×WO = feeding three times per day (3×) without OS, 3×OS = 3× with 2.5% OS, 1×WO = feeding once per day 
(1×) without OS, 1×OS = 1× with 2.5% OS. 

2FF = feeding frequency; OS = oil supplement; FF×OS = interaction 
33.5%FCM = (0.4324×Milk yield) + (16.23×Fat yield) 
4ECM (kg/day) = milk (kg/day) × [38.3 × fat (g/kg) + 24.2 × protein (g/kg) + 16.54 ×lactose (g/kg) + 20.7]/3140 

(Sjaunja et al., 1990). 
 

بنابراین بیان شده است که افزایش تولید شیر با کاهش 
نــد ناشــی از افــزایش زمــان توادهــی مــیدفعــات خــوراك

استراحت، کاهش رفتار تهاجمی، افزایش در زمان نشخوار 
 Harvatine andکــردن و زمــان خوابیــدن گاوهــا باشــد (

Allen, 2006 به عالوه مطرح شده است که تولید شیر با .(
 ,.Kononoff et alزمــان خــوراك خــوردن رابطــه دارد (

ــن 2003 ــه در ای ــژوهش) ک ــا ســه  پ ــر ب ــد کمت ــار تولی ب
تواند به کاهش زمان خــوردن دهی بدون روغن میخوراك

  در این تیمار مربوط باشد.
نتــایج ردن الیــاف نــامحلول در شــوینده خنثــی: ک جدا

) نشــان داد کــه درصــد 3(جــدول  پــژوهشحاصل از این 

الیاف نامحلول در شوینده خنثی موجود در آخور در طول 
رده اســت شبانه روز براي همــه تیمارهــا افــزایش پیــدا کــ

)01/0 < P کــردن  جــدامعنی است کــه رفتــار  این به) و
صورت گرفته و گاوها از  الیاف خوراكبراي مصرف نکردن 

بار  یکاند ولی این رفتار در تیمار خوردن علوفه سرباز زده
ري تــکمتر و با الگوي آهسته دهی با افزودن روغنخوراك

کردن بیشتر  جدارفتار انجام شده است، و به جز این تیمار 
 13:00در فاصله زمانی بین عرضه خوراك صبح تا ســاعت 

خوراك موجــود  الیافتفاوت بین مقدار . انجام گرفته است
بار زایش کرده و چنــد بــار زایــش کــرده در آخور بین یک

   دار نبود.معنی
  

  تغییرات درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی خوراك موجود در آخور در طول روز -3جدول
Table 3. Variation in NDF percent of feed bunk during the day 

  
  
  
  
  
  
  
  

1%NDF of delivered at 08:00 am 
2%NDF of feed in feed bunk, sampled at hours 1300, 1900 and 0730 
3Treatment: 3×WO = feeding three times per day (3×) without OS, 3×OS = 3× with 2.5% OS, 

1×WO = feeding once per day (1×) without OS, 1×OS = 1× with 2.5% OS. 

  

 Delivered1 
08:00 

Ort2 
13:00 

Ort2 
19:00 

Ort2 
07:30 

 
SEM 

P-value 
Time Parity 

Treatment3        
3×WS 36.50a 49.51b 50.47b 53.47b 2.36 <0.001 0.12 
3×OS 35.00a 50.13b 52.15b 55.17b 2.04 <0.001 0.36 
1×WS 36.50a 49.27b 54.20b 55.94b 1.72 <0.001 0.64 
1×OS 35.00a 43.72a 53.67b 52.00b 2.74 <0.001 0.52 
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تــر خــوراك داراي کــه ذرات بلنــد پیشنهاد شــده اســت
نسبت به کل جیره کــامالً مخلــوط  الیافدرصد باالتري از 

تر باعــث هســتند، بنــابرین امتنــاع از خــوردن ذرات بلنــد
آخــور در طــول  الیــافمصرفی و افزایش  الیافکاهش کل 

. عــالوه بــر ایــن )Leonardi et al., 2005(شــود روز مــی
 الیافاند که اختالف بین درصد نشان داده پژوهشچندین 

کــردن توســط  جداخوراك و باقیمانده نشان دهنده رفتار 
. در توافــق بــا )Krause and Oetzel., 2006(گاوها اســت 

ایج ایــن تحقیــق در مقایســه بــین یــک، دو و ســه بــار نتــ
دهی در روز که پنج بار در طول روز از آخور حیوان خوراك

دار بــود و نشــان داد داري شده بود اثر زمان معنیبر نمونه
خــوراك موجــود در آخــور در طــول روز  الیــافکه درصد 

ــت  ــرده اس ــدا ک ــزایش پی  .)DeVries et al., 2005(اف
دهی در روز دیگري با یک بار خوراك شپژوههمچنین در 

خوراك موجود در آخــور تمایــل بــه افــزایش  الیافدرصد 
خوراك موجــود در  الیافدرصد  پژوهشنشان داد. در این 

گیــري شــده بار در ابتدا و یک بار در انتها انــدازهآخور یک
  .)Maulfair and Heinrichs, 2013(بود 

ه، در ایــن نشــان داده شــد 3طــور کــه در جــدول همان
دهی و افزودن تفاوتی بین تیمارها، دفعات خوراك پژوهش

جیــره مشــاهده نشــد،  الیافکردن  جداروغن براي درصد 
دهــی بــا افــزودن یک بار خوراكفقط از نظر عددي تیمار 

 هکــرده بــود، بــ جــدانسبت به سه تیمار دیگر کمتر  روغن
خــوراك موجــود در آخــور در ســاعت  الیــافعالوه درصد 

ر زایش کرده بیشتر از گاوهــاي بابراي گاوهاي یک 19:00
هــا تفــاوتی از بار زایش کرده بود ولی در ســایر زمــانچند

در  پــژوهش یــک لحــاظ شــکم زایــش وجــود نداشــت. در
دهی در روز در رابطه بــا بار خوراك چهارو  دومقایسه بین 

کردن تفاوتی وجود نداشت ولــی گاوهــایی کــه  جدارفتار 
بــار  دواند نســبت بــه راك دریافت کردهبار در روز خو یک

کردن بیشتري نشان دادند و درصد  جدارفتار  دهیكخورا
یــک هاي انتهایی روز بیشتر از خصوص در ساعته ب الیاف

بود. آنها نتیجه گرفتند که افزایش  بار خوراك دهی در روز
دسترســی گاوهــا بــه  دهــی باعــث افــزایشدفعات خوراك

تازه در اوج مصــرف خــوراك  خوراك شده و عرضه خوراك
شــود و بیــان کردنــد کــردن مــی جــداباعث کاهش رفتار 

باعــث  بار در روز به دو یک دهی از افزایش دفعات خوراك
). DeVries et al., 2005(شود کردن می جداکاهش رفتار 

حاضر این نتیجه مشاهده  پژوهشخالف این گزارش در  بر

در روز بــا افــزودن  دهیبار خوراك نشد بلکه در تیمار یک
کردن کمتري براي الیــاف  جدامکمل روغن به طور نسبی 

  نامحلول در شوینده خنثی انجام گرفت. 
با توجه بــه اینکــه  :ندازه ذرات خوراك موجود در آخورا

ه ذرات کردن براي انداز جداداري بین درصد تفاوتی معنی
ل )، تغییرات اندازه ذرات در طو3(جدول  بین تیمارها نبود

هــم  صورت جمع همه تیمارها بــاه روز (درصد تغییرات) ب
آورده شده است. اثــر زمــان در ایــن تحقیــق  یک شکلدر 

دار بــوده براي اندازه ذرات خوراك موجود در آخــور معنــی
)05/0 <P (  ــا گذشــت زمــان قطعــات بزرگتــر از  19و ب

ــی ــیمیل ــزایش معن ــر اف ــوچکتر از  داريمت  19و ذرات ک
تا ســاعت  از زمان عرضه خوراكدار نیکاهش مع مترمیلی

گزارش شده است شود. داشته و بعد از آن ثابت می 19:00
گاوها تمایل به خوردن اجزاي ریز جیره داشته  که معموالً

زنند، و این عمل باعــث تر سرباز میو از خوردن ذرات بلند
شود که مقدار نشاسته مصرفی افزایش و مقــدار الیــاف می

. در )Leonardi et al., 2005(ا کنــد مصــرفی کــاهش پیــد
 جــداکــه رفتــار  پژوهشدر یک توافق با نتایج این تحقیق 

کردن را همانند روش تحقیق حاضر در چهار نوبت در روز 
گیــري کــرده بودنــد دهی در روز انــدازهبار خوراكو با یک

کــردن اتفــاق  جــدامشخص شد که در همه تیمارها رفتار 
عــالوه  بــه )Maulfair and Heinrichs, 2013( افتاده است

طــور ه کردن ب جدادیگري بیان شده که رفتار  پژوهشدر 
آشکاري در همه تیمارها که اندازه ذرات آن مختلف باشــد 

 افتــدهاي مختلفی بعد از خوراك دادن اتفاق میو در زمان
)Maulfair et al., 2011(.  

اي آزمایشــی جیره براي تیمارهکردن اجزاي  جدادرصد 
آورده شده است. نتــایج نشــان داد  شماره چهارجدول  در

دهــی و افــزودن که تفاوتی بین تیمارهــا، دفعــات خــوراك
جیره براســاس انــدازه ذرات  اجزايکردن  جداروغن براي 

کــردن اتفــاق افتــاده  جداوجود نداشت و در همه تیمارها 
است. در این راستا در مقایسه بین مقدار خوراك ارائه شده 

درصد ارائه خوراك بیشتر بــه یــک تیمــار) بــا  10در روز (
بار در روز گــزارش شــد کــه رفتــار  دودهی دفعات خوراك
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 Angela(دو تیمار صورت گرفتــه اســت  کردن در هر جدا

and DeVries, 2011(. 

بــار زایــش کــرده و  کردن گاوهاي یــک جدابین تفاوت 
 9بار زایش کرده براي ذرات بلند خوراك (بلند تــر از  چند
اثــر شــکم آورده شده اســت.  شماره دوشکل متر) در میلی

دار نبوده ولــی بعــد معنی 13:00زایش در آنالیز در ساعت 
کــه طوريه)، ب P>05/0( باشددار میاز آن تأثیر آن معنی

کــردن بیشــتري  جــدابار زایش کــرده رفتــار  گاوهاي یک
در  گاوهاي چنــدبار زایــش کــرده نشــان دادنــد. به نسبت

بیــان شــده اســت کــه  انجام شده در گذشته ايهپژوهش
بــار تواند در گاوهــاي یــکالگوي خوراك خوردن گاوها می

زایش کرده و گاوهاي چند بار زایش کرده متفــاوت باشــد 
)Krause and Oetzel., 2006( در یــک راســتا . در ایــن

کردن در گاوهاي  جدا که مقدار شده استگزارش  پژوهش
 بار زایش کرده تفاوتی نداشــت بار زایش کرده و چند یک

)Leonardi and Armentano., 2003(.  
بــار  در پژوهش بعدي آنها گزارش شد که گاوهاي یــک

هــا ذرات کوتــاه بار زایش کرده زایش کرده نسبت به چند
خوراك خورند و از خوردن ذرات بلندتر جیره را بیشتر می

در زننــد زایش کرده ســرباز مــی بیشتر از گاوهاي چند بار
کردن در گاوهاي یــک بــار زایــش کــرده  جدانتیجه رفتار 

. آنهــا دلیــل ایــن )Leonardi et al., 2005(بیشــتر اســت 
تناقض را به تفاوت در نوع علوفه مــورد آزمــایش در طــرح 

  .آزمایشی نسبت دادند
   

 
  اه، ریز و الیاف جیره (درصد)دهی و افزودن روغن بر درصد جداکردن اجزاي بلند، متوسط، کوتتأثیر دفعات خوراك - 4جدول 

Table 4.  Effect of feeding frequency and on the sorting1 (%) of long, medium, short, and fine particles2 and 
dietary NDF 

1Sorting % = 100 × (n DMI/n predicted DMI), where n = particle fraction (long, medium, short, or fine) or dietary nutrient 
(CP, ADF, NDF, or peNDF). Sorting values equal to 100% indicate no sorting, <100% indicate selective refusals 
(sorting against), and >100% indicate preferential consumption (sorting for). 

2Particle size determined by Penn State Particle Separator, which has a 19-mm screen (long), 8-mm screen (medium), 1.18-
mm screen (short), and a pan (fine). 

3Treatment: 3×WO = feeding three times per day (3×) without OS, 3×OS = 3× with 2.5% OS, 1×WO = feeding once per day 
(1×) without OS, 1×OS = 1× with 2.5% OS. 

4FF = feeding frequency; OS = oil supplement; FF×OS = interaction. 

 
  
  

 

 

Treatment3 

 

SEM 

P-value4 ×3 ×1 

WO OS  WO OS FF OS FF×OS Parity 

Sorting of particle fractions, %           

Long 87.74 85.84  85.79 87.49 1.89 0.94 0.94 0.35 0.01 

Medium 104.68 105.5  104.8 104.72 0.57 0.57 0.52 0.44 0.02 

Short 104.98 105.6  105.88 105.09 0.83 0.79 0.93 0.39 0.02 

Fine 103.86 104.45  105.81 103.97 1.10 0.51 0.57 0.28 0.009 

Sorting of dietary NDF  96.28 95.39  95.74 97.49 0.87 0.38 0.62 0.14 0.54 
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 تغییرات اندازه ذرات خوراك موجود در آخور در طول یک شبانه روز براي همه تیمارها - 1شکل 

Figure 1. Variation in feed particle size of feed bunk during the day for al treatments 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي جدا کردن اجزاي بلندبار زایش کرده و چند بار زایش کرده . تفاوت بین گاوهاي یک2شکل
Figure 2. Difference between multiparous and primiparous cows for sorting long particle 

  
 در بــاال دیگري همانند نتــایج گــزارش شــد پژوهشدر 

داري ذرات طــور معنــیه بــار زایــش کــرده بــ گاوهاي یک

را متــر میلــی 18/1و  8متــر و ذرات بــین میلی 9تر از بلند
عــالوه هکردند، ب جدابیشتر از گاوهاي چندبار زایش کرده 

نیز تقریبــاً یکســان  پژوهشعلوفه مورد استفاده در این دو 
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فقط در مقدار علوفه مــورد اســتفاده تفــاوت وجــود  بوده و
عوامــل ایجــاد کننــده  .)DeVries et al., 2011( داشــت

 هــايپژوهشکردن و تفاوت در نتایج  جداتفاوت در رفتار 
توان به درصــد علوفــه جیــره، توزیــع انــدازه مختلف را می

ــاط داد  ــره ارتب ــک جی ــاده خش ــد م ــره و درص ذرات جی
)Leonardi and Armentano., 2003(.  

pH :شکمبه pH دهــی شکمبه دو ساعت بعد از خــوراك
در ساعت  داري بین تیمارها نداشت. ولیصبح تفاوت معنی

شــکمبه  pHبــر  دهــیظهر اثر دفعات خوراك از چهار بعد
شــکمبه بــا  pH) و باعث کــاهش P > 05/0دار بود (معنی

دهی در روز شد، البته این کاهش در جیره یک بار خوراك
کــه در طوري با افزودن مکمل روغن تخفیف یافته بوده، به

دار نبــود. شــکمبه معنــی pHجیره حاوي روغن کاهش در 
بــار  شکمبه را تیمار ســه pHهمچنین بیشترین نوسان در 

عــالوه به ).3دهی بدون مکمل روغن داشت (شکل خوراك
بــار  صبح و عصــر تنهــا در تیمــار یــک pHدر مقایسه بین 

دار بــود و بــا دهی بدون افزودن روغن تفاوت معنیخوراك

شکمبه  pHدار در گذشت زمان در این تیمار کاهش معنی
 pHدهــی بــر در رابطه با تأثیر دفعات خوراك. رخ داده بود

اند که افــزایش دفعــات کمبه چندین پژوهش نشان دادهش
شــکمبه در روز  pHدهی باعــث کــاهش نوســانات خوراك

 ,DeVries et al., 2005; French and Kennellyشود (می

1990 Shabi et al., 1999 ;توان به ). دالیل مختلفی را می
دهی ذکر کرد، شکمبه با کاهش دفعات خوراك pHکاهش 

توان به افزایش مقدار خــوراك خــورده که از آن جمله می
خصوص بالفاصله بعد از عرضه خوراك، افزایش در ه شده ب

هــاي هاي خوراك خوردن، کاهش تعداد وعــدهاندازه وعده
خوراك خوردن در شبانه روز و بروز رفتار جدا کردن اشاره 

نگام عرضــه خصوص در هه . با افزایش اندازه وعده و بکرد
خوراك، گاوها مقــدار خــوراك بیشــتري خــورده و هرچــه 
خوراك خورده شده بیشتر باشــد مــاده آلــی در دســترس 

 pHهــا بیشــتر شــده و امکــان افــت تخمیر براي میکــروب
  ).DeVries et al., 2005( شودشکمبه بیشتر می

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شکمبه pHدهی و افزودن روغن بر . اثر دفعات خوراك3شکل 
Figure 3. Effects of feeding frequency and oil supplementation on rumen pH 

  
  

گاوهــاي شــیري تمایــل بــه مصــرف زیــاد  که از آنجایی
کــه دهی در زمانیبا کاهش دفعات خوراك دارند هکنسانتر

امکــان یکنواختی کمی داشــته باشــد،  جیره کامالً مخلوط
 ,.DeVries et al(کــردن را فــراهم کــرده  جدابروز رفتار 
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و باعث افت کیفیــت خــوراك آخــور در طــول روز  )2008
و موجــب  )Leonardi and Armentano., 2003(شــود می

ــی ــش م ــازه بخ ــوراك ت ــه خ ــد از عرض ــوان بع ــود حی ش
و  و الیاف کمتري مصرف کنداي را بیشتر خورده کنسانتره

pH کنــد. و ایــن رفتــار بیشــتر در شکمبه کاهش پیدا مــی
بار در روز عرضــه افتد که خوراك براي یکفاق میزمانی ات

   .)DeVries et al., 2005(شود می
بــار یــکشکمبه در بعــد از ظهــر بــا  pH پژوهشدر این 

بدون افزودن روغن کاهش نشان داد، ولی بــا  دهیخوراك
کــاهش دفعــات شکمبه با  pHافزودن مکمل روغن کاهش 
رات مثبتی . با افزودن روغن اثخوراك دهی محسوس نبود

 همشــاهده شــد. بــ خــوراك خــوردنبر اصــالح رفتارهــاي 
 دهــی بــا افــزودن روغــنبار خوراكیکدر تیمار  کهطوري

، بــدون افــزودن روغــن دهیبار خوراكتیمار یک نسبت به

pH ه تغییــرات رفتــار توان بــشکمبه باالتر بود و این را می
کاهش زمان خوراك خوردن در هــر  خوراك خوردن مثل،

هــاي خــوراك ) و افــزایش تعــداد وعــدهP > 01/0(وعــده 
 .)5(جدول  ) نسبت دادP=01/0خوردن (

هاي حــاوي روغــن نســبت بــه بــدون عالوه در جیره هب
دهــی روغن گاوها در دو ساعت بعد از اولین خوراك مکمل

زمان کمتري را بــراي خــوراك خــوردن اختصــاص دادنــد 
)01/0 < Pمارهــا ). و چون ماده خشک مصرفی در بین تی

توان این گونه نتیجه گرفــت داري نداشت، میتفاوت معنی
بار خــوراك خصوص با یکه ها بکه افزودن روغن به جیره

دادن باعث توزیع مصرف خوراك در شــبانه روز شــده و از 
کند، که این مصرف مقادیر زیاد در یک وعده جلوگیري می

ــی ــود م ــاهش خ ــد از ک ــانات آن  pHتوان ــکمبه و نوس ش
  ي کند. جلوگیر

 اي گاوهاي شیرده مورد آزمایشدهی و افزودن روغن بر رفتارهاي تغذیهتأثیر دفعات خوراك - 5جدول 
Table 5.  Effect feeding frequency and oil supplementation on feeding behavior of Holstein dairy cows 

 Treatment1   

Item 

×3  ×1 

SEM 

P-value2 

WO OS  WO OS FF OS FF×OS Parity 

Feeding behavior           
  Meal frequency 
(meal/d)  5.66ab 6.33ab  5.53b 7a 0.35 0.64 0.003 0.17 0.07 

  Meal duration 
(min/meal) 65.47ab 59.99ab  71.79a 53.18b 3.37 0.95 0.002 0.06 0.04 

  Meal size mean 
(kg) 3.19ab 2.85ab  3.64a 2.71b 0.22 0.51 0.01 0.21 0.02 

  MDFF3 (min) 52.5b 65.83ab  92.5a 72.5ab 6.17 0.19 0.008 0.79 0.42 
Behavior (min/d)           
  Total chewing 802b 825ab  916a 822ab 28.1 0.06 0.22 0.05 0.24 
  Feeding time 364 377  379 373 17.5 0.74 0.75 0.06 <0.001 
  Total ruminating 435b 452ab  537a 447ab 25.7 0.07 0.17 0.05 0.12 
1Treatment: 3×WO = feeding three times per day (3×) without OS, 3×OS = 3× with 2.5% OS, 1×WO = feeding once per 

day (1×) without OS, 1×OS = 1× with 2.5% OS. 
2FF = feeding frequency; OS = oil supplement; FF×OS = interaction 
3Meal duration after first feeding 
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  وغن بر تخمیر شکمبهرتأثیر دفعات خوراکدهی و افزودن  -6جدول 
Table 6.  Effect feeding frequency and oil supplementation on ruminal fermentation characteristics 

Treatment: 3×WO = feeding three times per day (3×) without OS, 3×OS = 3× with 2.5% OS, 1×WO = feeding once per 
day (1×) without OS, 1×OS = 1× with 2.5% OS. 

2FF = feeding frequency; OS = oil supplement; FF×OS = interaction 
3Estimated: CH4= (0.45×acetate) − (0.275×propionate) + (0.40×butyrate) (Moss et al., 2000). 

 
  

 هاي خونیدهی و افزودن مکمل روغن بر فراسنجهتأثیر دفعات خوراك - 7 جدول
Table 7.  Effect feeding frequency and oil supplementation on blood components. 

1Treatment: 3×WO = feeding three times per day (3×) without OS, 3×OS = 3× with 2.5% OS, 1×WO = 
feeding once per day (1×) without OS, 1×OS = 1× with 2.5% OS. 

2FF = feeding frequency; OS = oil supplement; FF×OS = interaction 
 

  

 Treatment1   
 ×3  ×1 

SEM 
P-value2 

WO OS  WO OS FF Fat FF×Fat Parity 
Ruminal pH           
  Morning pH 6.49 6.50  6.41 6.52 0.10 0.72 0.56 0.64 0.42 
  Evening pH 6.53a 6.47a  6.17b 6.34a 0.09 0.02 0.59 0.26 0.97 
Morning VFA mol/100 mol           
  Acetate 64.70a 63.87a  59.74b 65.97a 0.98 0.16 0.01 0.002 0.08 
  Propionate 17.85b 17.32b  21.95a 16.49b 0.79 0.05 0.001 0.005 0.93 
  Butyrate 14.20 15.09  14.69 13.93 0.78 0.67 0.93 0.3 0.04 
  Isobutyrate 1.19 1.42  1.35 1.58 0.19 0.43 0.25 0.98 0.60 
  Valerate 2.04 2.23  2.25 2.02 0.12 0.97 0.85 0.09 0.44 
  A:P 3.65a 3.78a  2.78b 4.04a 0.16 0.09 <0.001 0.003 0.32 
  Total VFA, mM 95.24 102.48  93.08 110.62 8.1 0.71 0.14 0.53 0.86 
  CH4  mol/100 mol3 30.36a 30.57a  27.26b 31.36a 0.56 0.05 0.001 0.003 0.76 
Evening  VFA mol/100 mol           
  Acetate 62.69b 62.10b  61.48b 68.01a 1.35 0.09 0.04 0.01 0.46 
  Propionate 18.75b 18.47b  22.43a 16.39b 1.04 0.45 0.007 0.01 0.11 
  Butyrate  15.92ab 16.66a  13.95ab 13.03b 0.88 0.005 0.92 0.36 0.51 
  Isobutyrate 0.51 0.92  0.49 0.93 0.12 0.98 0.004 0.87 0.22 
  Valerate 2.12 1.85  1.63 1.62 0.13 0.01 0.31 0.36 0.63 
  A:P 3.47ab 3.39ab  2.78b 4.21a 0.27 0.81 0.02 0.01 0.33 
  Total VFA, mM 97.63 111.81  109.31 102.55 4.71 0.80 0.44 0.03 0.11 
  CH4  mol/100 mol 29.6ab 29.9ab  27.3b 31.7a 0.76 0.71 0.006 0.01 0.12 

 Treatment1   
 ×3  ×1 

SEM 
P-value2 

WO OS  WO OS FF Fat FF×Fat Parity 
Blood component           
  Glucose 51.82 55.06  48.61 52.01 1.88 0.12 0.09 0.97 0.07 
  Albumin 4.93 4.52  4.20 4.05 0.2 0.65 0.27 0.09 0.61 
  Cholesterol 198.09 200.51  181.31 191.25 5.66 0.19 0.11 0.9 0.97 
  Ca 7.25 8.04  7.30 6.98 0.59 0.41 0.71 0.37 0.44 
  P 5.16 4.33  4.78 4.46 0.19 0.55 0.007 0.19 0.08 
  Mg 1.73 1.80  1.70 1.77 0.13 0.82 0.6 0.9 0.97 
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دهــی در بار خوراك یکبا  پژوهشدر یک در این راستا 
درصد از سه منبع مختلف چربــی گــزارش  5/2روز با ارائه 

شــکمبه  pHخورده شده و نوســانات دادند که اندازه وعده 
داري با تیمار چربی غیــر اشــباع مخلــوط بــا طور معنیه ب

 صابون اسید چرب زنجیر بلند از سه تیمار دیگر کمتر بــود
)Harvatine and Allen, 2006( ــین ــزودن دو . همچن اف

هــاي گاوهــاي بــه جیــره درصد روغن پسمانده آشــپزخانه
دهــی در بــار خــورك دوبا   شیري در اوایل دوره شیردهی

هــاي خــوراك خــوردن و روز ســبب افــزایش تعــداد وعــده
دار سرعت خوراك خــوردن و مقــدار خــوراك کاهش معنی

 ه. بــ)Kargar et al., 2010( خورده شده در هر وعده شــد
مطــرح  پــژوهشدر یــک  حاضر پژوهشدر توافق با  عالوه

 pHداراي نوســانات  کردند که گاوهاي مستعد به اســیدوز
ي فعالیت جویــدن کمتــري نســبت بــه ابیشتر دار شکمبه

  . )Gao and Oba, 2014( ددنتر بوگاوهاي مقاوم
توانــد بــر رونــد تخمیــر شــکمبه و از طرفی چربــی مــی
ها تأثیر گذار باشد و سرعت تخمیر جمعیت میکروارگانیسم

 پــژوهشدر یــک را در شکمبه کاهش دهد. در این زمینه 
بــا وارد کــردن  دنــد کــهبر روي گاوهاي پرواري گزارش دا

هاي پر کنسانتره در گاوهاي پرواري ممکن چربی به جیره
اي کنــد کــه ایــن است کمک به کم کردن اسیدوز شکمبه

هاي غــالت و تغییــر وسیله پوشش دار کردن دانهه کار را ب
اي نشاســته انجــام دادن سرعت و یا مقدار هضــم شــکمبه

اثــر  یوهشپژهمچنین در  .)Huffman et al., 1992( دهد
درصد) بر سرعت ناپدیــد  5یا  10منبع مختلف لیپید ( 57

مشخص شد که افــزایش  in vitroگیري شدن جو با اندازه
درصد سرعت ناپدیــد شــدن  10به  5دادن چربی جیره از 

. )Kellems et al., 1989( نشاســته را کــاهش داده اســت
 in vitroصــورت ه همچنین در آزمایش دیگري با بررسی ب

سرعت هضــم نشاســته، ضافه کردن چهار درصد چربی با ا
کل مقدار اسیدهاي چرب فرار و الکتات تولیدي کــاهش و 

pH 4(اي افزایش پیدا کرد شکمبه( .  
شده در دو ســاعت  گیري انجامدر اندازه :تخمیر شکمبه

و عصر مشاهده شــد کــه غلظــت دهی صبح بعد از خوراك

دون افــزودن دهــی بــبا یک بار خــوراك پروپیونات شکمبه
یمارهــا بیشــتر و مکمل روغن به طور معنی داري از سایر ت

کمتر از سایر و نسبت استات به پروپیونات استات تولیدي 
  . )P > 05/0( تیمارها بود

همچنین در رابطه با کل تولید اسیدهاي چــرب فــرار و 
پروپیونات و استات تولیدي و نسبت استات به پروپیونــات 

دهــی دن روغــن و دفعــات خــوراكاثــر متقابــل بــین افــزو
طوري که افزودن روغــن بــا  به )،P > 05/0( دار بودمعنی

دار در غلظــت دهــی ســبب افــزایش معنــیبار خوراك یک
   استات و کاهش معنی دار غلظت پروپیونات شد.

گزارش کردنــد  پژوهشحاضر چندین  پژوهشبرخالف 
 دهی تأثیر معنی داري بــر غلظــتکه تغییر دفعات خوراك

 ,.Dhiman et al(اسیدهاي چــرب فــرار شــکمبه نداشــت 

2002 Shabi et al., 1998 ;( . پــژوهشاز طرفــی در یــک 
دهی باعث کاهش گزارش کردند که افزایش دفعات خوراك

 خصــوص پروپیونــات شــده تولید اسیدهاي چرب فــرار بــ
)Robinson and McQueen, 1994( . دیگــر پــژوهشدر 

دهی غلظت ش دفعات خوراكکه با افزای شده استگزارش 
اســتات افــزایش و غلظــت پروپیونــات کــاهش پیــدا کــرد 

)French and Kennelly, 1990(  ــن ــی بــر خــالف ای ول
کــه کــل  گــزارش شــده اســت دیگري پژوهشدر  پژوهش

پروپیونــات تولید اسیدهاي چرب فرار تغییر نکرده و تولید 
دهی افزایش و غلظت بــوتیرات و با افزایش دفعات خوراك

داري کاهش پیدا استات به پروپیونات به طور معنی سبتن
با توجه به این که بــا کــاهش  .)Shabi et al., 1999( کرد

کردن گاوهــا افــزایش پیــدا  جدادهی رفتار دفعات خوراك
کند و باعث مصرف بیشتر کنسانتره توسط ایــن تیمــار می

احتمــال  در نتیجــه ،)DeVries et al., 2005(شــود مــی
زایش غلظت پروپیونات و کاهش نســبت اســتات اف رودمی

در ایــن  الي کنســانترهمصرف با يبه پروپیونات در نتیجه
  . باشدتیمار 

غلظــت پروپیونــات شــکمبه بــا افــزودن  پژوهشدر این 
دهی کــاهش نشــان داد همچنــین بار خوراك روغن با یک

مدت زمان نشخوار کردن در این تیمار بیشتر بود در ایــن 
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که کاهش در ماده خشک مصرفی  شده است گزارشرابطه 
هاي حاوي چربــی بــاال ســبب افــزایش در زمــان در جیره

شود که سبب تــأثیر منفــی بــر ســرعت هضــم نشخوار می
 عالوه سرعت خالی شدن شــکمبه راشود، بهاي میشکمبه
-مــیاسیدهاي چرب زنجیر بلند  اثرات متابولیک به دلیل

 کندات کاهش پیدا میدر نتیجه میزان تولید پروپیون کاهد
)Chilliard et al., 1993(.  

در تحقیــق حاضــر غلظــت گلــوکز  :هاي خونیراسنجهف
 < 1/0( دهی قرار نگرفتپالسما تحت تأثیر دفعات خوراك

P ،( ولی با) 1/0افزودن روغن تمایل به افزایش نشــان داد 
< P(.  اثــري از دیگــري  پــژوهشدر توافق با این نتایج در

ولــی  نشــد دهی بر مصرف خوراك مشاهدهخوراك دفعات
دهــی غلظت انسولین پالسما بــا افــزایش دفعــات خــوراك

نــین گــزارش شــده همچ .)Hart, 1983( کاهش نشان داد
ــت ــا  اس ــه ب ــارک ــوراك دو ب ــل خ ــی در مقاب ــار  12ده ب

آنها دهی در روز غلظت انسولین پالسما بیشتر بود خوراك
ی از بــاال بــودن ناشــتواند مطرح کردند که این افزایش می

خصوص پروپیونات در این ه و ب اسیدهاي چرب فرارغلظت 
   .)French and Kennelly, 1990( تیمار باشد

غلظت کل  پژوهشدر تحقیق حاضر نیز در توافق با این 
اسیدهاي چرب فرار با افزودن روغــن از تیمارهــاي بــدون 

در رابطه با اثر چهار نوع چربی محافظت  روغن بیشتر بود.
بــر روي  یپژوهشــدر هــاي خــون ده بر روي متابولیــتش

روز بود  178گاوهاي شیري که میانگین روزهاي شیردهی 
کــه غلظــت اســیدهاي چــرب غیــر  گزارش شد، شدانجام 

اي پالسما در استریفه شده، گلوکز پالسما، و نیتروژن اوره
 ,.Elliott et al( داري نشان ندادبین تیمارها تفاوت معنی

حاضر در رابطه با گلوکز  پژوهشتوافق با نتایج . در )1992
مختلفــی کــه در گذشــته انجــام شــده بــود،  هــايپژوهش

هــا غلظــت گزارش کرده بودند که مکمل چربــی در جیــره
توان این افــزایش را که میدهند گلوکز خون را افزایش می

هــاي پســتانی بــا به کاهش اکسیداسیون گلــوکز در بافــت

 Grummer and(ارتبــاط داد  هاي همــراه بــا چربــیجیره

Carroll, 1991(.  
در این تحقیق غلظت آلبومین و کلسترول پالسما تحت 

)، ولی از نظر عددي با P < 1/0تأثیر تیمارها قرار نگرفت (
دهی در روز غلظت آلبومین پالســما کمتــر بار خوراك یک

انجام شده،  پژوهشبود. بر خالف نتایج این تحقیق در یک 
هــاي آنهــا از رول خون گاوهایی که در جیــرهمقادیر کلست

هاي چربی مگناپک، بزرك، آفتابگردان و جیره بدون مکمل
مکمل چربی استفاده کرده بودند بیشــتر از جیــره کنتــرل 
نسبت بود. در کل مقایســه نتــایج نشــان داد کــه افــزودن 
مکمل چربی غلظت کلسترول خون را باال برد، اما غلظــت 

در بین تیمارها تفاوت نداشــت  خون LDLو  HDLگلوکز، 
)Garcia et al., 1998(.  

غلظــت کلســیم و منیــزیم پالســما بــا کــاهش دفعــات 
داري دهی و افزودن مکمل روغن تحت تأثیر معنــیخوراك

)، ولی اثر افزودن روغــن بــر غلظــت P < 1/0قرار نگرفت (
کــه  طــوريه )، بــP > 01/0دار بــود (فسفر پالسما معنــی
دهی درروز با افزودن با سه بار خوراكغلظت فسفر پالسما 
)، ولــی بــا P > 01/0داري نشــان داد (روغن کاهش معنی

دار نبــود. افــزودن دهی در روز کاهش معنیبار خوراكیک
مکمل چربی به جیره غذایی گاوهاي شیري سبب کــاهش 

شود و خصوص کلسیم، منیزیم و فسفر میه ها بجذب یون
ایــن عناصــر  ي روغن نیــازهاي حاوپیشنهاد شده در جیره

  .)NRC, 2001(درصد بیشتر در نظر گرفته شود  25تا  20
  گیري کلییجهنت

افزودن روغــن نشان داد که  پژوهشنتایج حاصل از این 
اثــرات اواسط دوره شیردهی  شیري در ي گاوهايبه جیره

رفتارهاي خوراك خــوردن و خصوصــات تخمیــر مثبتی بر 
داشت و  دهی در روزاكخصوص با یک بار خوربه  شکمبه

 دهــی راانگیز کاهش دفعات خوراكتواند اثرات مخاطرهمی
  .کاهش دهد ادر این گروه از گاوه
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Abstract 

The objective of this experiment was to investigate the effect of feeding frequency and oil supplementation to 
the diet on sorting behavior and rumen fermentation of lactating dairy cows. Twenty four lactating Holstein 
cows, including 12 primiparous with average body weight of 626 ± 58 Kg and days in mild of 195 ± 44 day, and 
12 multiparous having average body weight of 617 ± 25 Kg and days in milk of 207 ± 39 day, were used in a 
2×2 factorial experiment under a randomized complete block design. The factors were oil supplement at two 
levels of 0 and 25 percent, and feeding frequency of 1 or 3 times per day. Treatments had no significant effect 
on dry matter intake and fat and energy corrected milk, but uncorrected milk production was lower for three 
times feeding without oil supplement (P < 0.05), compared to other treatments. There was no difference 
between treatments in respect to sorting behavior (P > 0.05). The primiparous cows showed more sorting 
behaviors than multiparous cows (P < 0.05). Oil supplementation with once per day feeding reduced fluctuation 
rumen pH especially (P < 0.05). Rumen propionate concentration was higher than other treatments with once 
per day feeding (P < 0.05). Oil supplementation reduced slug feeding in particular with once per day feeding 
(P< 0.05). The results showed that oil supplementation with once per day feeding improved milk yield, feeding 
behaviors and ruminal pH.   
Keywords: Feeding frequency, Oil supplementation, Chewing behavior, sorting, Holstein cow  
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