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چکیده

1

سابقه و هدف :با توجه به کمبود مواد خوراکی در تغذيه دام ،استفاده از بقايای محصوالت کشاورزی در تغذيهه
دام امری ضروری میباشد ،بنابراين آزمايش حاضر به منظور بررسی اثر جايگزينی سطوح مختلف سهی ژ کهدو
آجیلی با سی ژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاين طراحی و انجام شد.
مواد و روشها 12 :راس گاو شیرده هلشتاين با میانگین وزن  650±20کیلوگرم بها تدهداد روزههای شهیردهی
 70±10روز و متوسط تولید شیر  31±3کیلوگرم در روز در قالب طرح مربع التین ادغام شهده بها  3تیمهار و4
تکرار استفاده شد .آزمايش در  3دوره  28روزه اجرا شده و جیرههای آزمايشی شامل )1 :جیهره شهاهد حهاوی
سطح صفر درصد سی ژ کدوی آجیلی جايگزين سی ژ ذرت؛  )2جیره حاوی سطح  30درصهد سهی ژ کهدوی
آجیلی جايگزين سی ژ ذرت؛  )3جیره حاوی سطح  60درصد سی ژ کدوی آجیلی جايگزين سی ژ ذرت بودند.
سی ژ کدوی آجیلی با ترکیب  80درصد پسماند کهدوی آجیلهی و  20درصهد از مخلهوطی شهامل  85درصهد
سبوس 5 ،درصد م س و  2درصد اوره تهیه گرديد .نمونهگیری از شیر ،مدفوع و ثبت مقدار خهورا مصهرفی
هر دام در هفت روز انتهايی هر دوره انجام شد .قابلیت هضم مواد مغذی با اسهتفاده از روش نشهانگر خهارجی
اکسید کروم تدیین گرديد.

*نويسنده مسئولahmadjanjan2015@yahoo.com :
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یافتهها :جايگزين کردن سی ژ ذرت با سی ژ کدوی آجیلهی در سهطح  30و  60درصهد تهاثیر مدنهی داری بهر
میانگین تولید شیر ،میانگین تولید شیر تحصیح شده بر اساس  4درصد چربی ،مقدار چربی ،پهروتئین ،الکتهوز و
مواد جامد بدون چربی شیر ،درصد پروتئین و الکتوز شیر ،تدداد سلولهای بدنی ،بازده تولید شیر ،بهازده تولیهد
شیر تحصیح شده بر اساس  4درصد چربی و ماده خشک مصرفی نداشت ( .)P>0/05اما درصد چربی و درصد
مواد جامد شیر در گاوهای دريافت کننده سی ژ کدوی آجیلی نسبت بهه گاوههای دريافهت کننهده سهی ژ ذرت
پايینتر بود ( .)P>0/05گوارش پذيری ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئین خام ،چربهی خهام و الیها

نهامحلول در

شوينده خنثی با جايگزين کردن سی ژ ذرت با سی ژ کدوی آجیلی در سطوح  30و  60درصد تحت تاثیر قهرار
نگرفت ( ،)P<0/05اما گوارش پذيری الیا

نامحلول در شوينده اسیدی به طور مدنی داری در گاوهای دريافت

کننده سیلوی کدو آجیلی پايینتر بود (.)P> 0/05
نتیجهگیری :جايگزين کردن سی ژ ذرت با سی ژ کدوی آجیلی تا سطح  60درصد موجب کاهش درصد چربی
و مواد جامد بدون چربی شیر شد اما تاثیری بر تولید شیر و ساير ترکیبات شیر نداشت.
واژههای کلیدی :سی ژ ذرت ،کدو آجیلی ،گاو هلشتاين ،ترکیبات شیر عملکرد
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مقدمه
با توجه به کمبود آب و علوفه با کیفیت در کشورهای خشک و نیمه خشک استفاده از محصهوالت
فرعی کشاورزی درتغذيهه د ام عه وه بهر تهامین بخشهی ازخهورا مهورد نیهاز دامهها ،هزينهه تولیهد
فرآوردههای دامی را نیز کاهش میدهد که اين امر مستلزم انجام پژوهشهای گسترده در زمینه شناخت
و استفاده مطلوب از آنها بهعنوان جزئی ازخهورا روزانهه دامهها مهیباشهد ( .)26گرسهر و همکهاران
( )1995گزارش کردهاند ،محصوالت فرعی در تغذيه نشخوارکنندگان میتوانند بخشی از نیهاز رشهد و
شیردهی دام را با قیمتی مناسب تامین کنند ( .)11سهم محصهوالت فرعهی در جیهره غهذايی گاوههای
شیری مهم است و استفاده از محصوالت فرعی زمانی که امکان تهیه دانه پايین است و قیمهت دانهههها
باالست ،افزايش میيابد .محصوالت فرعی که به مدت طوالنی در جیره حیوان گنجانده میشهود تهاثیر
منفی بر تولید شیر ندارند( .پیوست  .)20( )1384ديپترز )1997( ،گزارش کهردهاسهت کهه محصهوالت
فرعی در جیره حیوان همچنین ممکن است تولید شیر را بهبود بخشد (.)6
بقايای کشاورزی موادی هستند که بدد از برداشت محصوالت بدست میآيند ،بنهابراين اسهتفاده از
اين بقايا ،اغلب يک راه مفید جهت غلبه بر کمبود خورا های دامی اسهت ( .)12يکهی از محصهوالت
کشاورزی که در ايران تولید میشود کدوی آجیلی میباشد که از دانه آن جهت تهیه آجیل استفاده مهی
شود اما میوه آن مورد استفاده قرار نمیگیرد .تولید میوه کهدوی آجیلهی حهدود  40-70تهن در هکتهار
میباشد که از اين مقدار تنها  5درصد آن بذر میباشد و مابقی آن میوه کدوی آجیلهی اسهت کهه په
ازجدا کردن دانه از آن دور ريخته میشود ( .)19رزاق زاده وهاشمی ( )2007گهزارش کردنهد ،بقايهای
کدوی آجیلی يک محصول فرعی است که بدد از جمهع آوری دانهههها در مقهادير قابهل تهوجهی (95
درصد میوه تازه شامل پوست ،بخش گوشتی ،فیبرهای داخلی و بذرهای کوچکتر) باقی میمانهد و از
نظر کربوهیدراتها غنی میباشد ( .)21الینگ و همکاران (  )2012اظهار داشتند که میوهی کهدو منبهع
مهمی از کربوهیدراتها ،ويتامینها (ويتامین  ،Aويتامین  ،Cويتامین  ،)Eلیکوپن ،فیبهر غهذايی و مهواد
مددنی میباشد(.)7
پروهن

و نیوز ( )2008گزارش کردهاند که تولید جهانی کدو در سال  2005در حدود  28میلیهون

تن تخمین زده شده و عمده ترين کشورهای تولید کننده چین ( 15/1میلیون تن) و سپ

ترکیه ،ايران،

اسپانیا و اياالتمتحده آمريکا ( 1-1/7میلیون تن) بوده است ( .)19طبق آمار فهائو در سهال  93حهدود
 74000هکتار از اراضی کشور به کشت انواع کدو اختصها
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اراضی برداشت شده است که حدود  95درصد از آن میوه کدو میباشد که مورد استفاده قرار نمیگیرد
(.)F.A.O state
از آنجا که بقايای کدوی آجیلی دارای رطوبت بااليی است ،نگهداری ايهن محصهول فرعهی بههدلیهل
احتمال رشد قارچ بر روی آن ( ،)26بدون فرآوری بسیار مشکل میباشد .بنابراين سهیلو کهردن مهیتوانهد
يک روش مناسب برای نگهداری چنین بقايايی باشد .واحدی ( )2013گزارش کرده است ،بقايای کهدوی
آجیلی بهدلیل داشتن ظرفیت بافری پايین و باال بودن میزان کربوهیهدراتههای محلهول در آب مهیتوانهد
برای سیلو کردن مناسب باشد ،اما عمدهترين مشکل آن پايین بودن مقدار مهاده خشهک مهیباشهد کهه بها
استفاده از افزودنیهای سی ژ مانند کاه و سبوس گندم می توان مقدار ماده خشهک آن را در حهد مناسهب
باال برد و امکان تخمیر خوب (تخمیر اسیدالکتیکی) را در آن افزايش داد (.)26
در پژوهش انجام شده توسط رزاقزاده و همکاران ( )2007که اثرات جايگزينی سطوح مختلف (،20
 40و  60درصد) سی ژ بقايای کدوی آجیلی با بخش علوفهای جیره بر عملکرد پرواری گوسالههای نر
گاو میش مورد آزمايش قرار گرفت ،نتايج نشان داد که میانگین افزايش وزن روزانه در بین گروهها از نظر
آماری مدنیدار نبود و لذا میتوان بخشی از علوفهی جیره را با سی ژ بقايای کدوی آجیلی بدون داشتن
اثرات منفی بر عملکرد پرواری گوسالههای نر گاو میش جايگزين نمود (.)21
با توجه به تولید قابل توجه کدوی آجیلی در ايران و با توجه به اينکه بقايای اين محصهول مهیتوانهد
بهعنوان بخشی از جیره نشخوارکنندگان مورد استفاده قرارگیرد و با عنايت به اينکهه اط عهات زيهادی در
خصو

ارزش غذايی اين محصول يافت نگرديد ،لذا پژوهش حاضر به منطهور بررسهی اثهر جهايگزينی

سطوح مختلف سی ژ کدوی آجیلی با سی ژ ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاين انجام شد.
مواد و روشها
اين آزمايش در گاوداری صندتی بخش خصوصیهاشملو در کیلومتر  30جهاده همهدان-تههران بها
طول جغرافیايی  48º 42' Eوعرض جغرافیايی  35º 12' Nدر زمستان سال 13 92و بههار سهال 13 93
انجام شد.
تهیه سیالژ :ابتدا به مقدار کافی کدوی آجیلی جهت سیلو کردن از مزارع اطرا

همهدان (روسهتای ده

پیاز) تهیه شد و با فرمول  80درصد پسماند کدوی آجیلی و 20درصد از مخلوطی شامل  85درصد کاه
گندم 8 ،درصد سبوس 5 ،درصد م س و  2درصهد اوره (واحهدی  )26( )2013سهیلو گرديهد .روش
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سیلو کردن بدين صورت بود که ابتدا مقادير محاسبه شده برای بقايای کدو ،کاه گندم ،مه س ،سهبوس
و اوره از قبل تهیه و در کنار سیلو ذخیره گرديد .سپ
يکديگر مخلوط گرديد و سپ

اين مواد خوراکی در خارج از سهیلو کهام بها

در يک سیلوی زمینی به ابدهاد  4×2×1/5متهر و در اليههههای 10-15

سانتی متری درون سیلو ريخته شد و سپ

با استفاده از يک غلطک سنگین بخوبی فشرده گرديد .ايهن

کار تا زمان سیلو کردن تمام مواد سیلويی ادامه يافت .بدد از اجرای اين مرحله روی سیلو با پ سهتیک
کام پوشانده شد و اطرا

آن نیز جهت جلوگیری از نفوذ هوا بداخل سیلو با گل پوشانیده شهد .بدهد

از گذشت  60روز (بهترين زمان سیلو کردن ،واحدی  )2013سیلو باز و مورد استفاده قرار گرفت.
اندازهگیری  pHو نقطه فلیگ سیالژ :جهت اندازهگیری  pHدر حدود  50گرم از آن در 450میلیلیتهر
آب مقطرمخلوط شد و بهمدت 30دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپ

 pHعصاره

با استفاده از  pHمتر ( METROHMمدل  ،691سوئی ) اندازهگیری شد ( )30و نقطه فلیهگ نیهز از
رابطه زير محاسبه گرديد (ما وهمکاران.)16( )1988 ،
 = 220+(2×DM% -15)-40×pHنقطه فلیگ
دام و جیرههای آزمایشی :آزمايش بهمدت  81روز طی سه دوره  28روزه در قالب طرح مربهع التهین
ادغام شده ( 4تکرار) و با استفاده از  12رأس گاو شیرده هلشتاين با میانگین وزن  650±20کیلوگرم بها
تدداد روزهای شیردهی 7010روز و متوسط تولید شیر  31±3کیلهوگرم کهه همگهی در شهکم سهوم
زايش قرار داشتند انجام شد .حیوانات در سه تیمار شامل )1 :جیره حاوی سطح صهفر درصهد سهیلوی
کدوی آجیلی جايگزين سی ژ ذرت؛  )2جیره حاوی سطح  30درصد سیلوی کدوی آجیلی جهايگزين
سی ژ ذرت؛  )3جیره حاوی سطح  60درصد سیلوی کدوی آجیلی جايگزين سی ژ ذرت گهروهبنهدی
شدند (جدول .)1
پ

از اختصا

تصادفی گاوها به هر کدام از واحدهای آزمايشی ،هر يک از دامها در جايگاههای

انفرادی ،به ابداد  1/5متر عرض و  3متر طول قرار داده شدند .از  28روز ههر دوره آزمايشهی 21 ،روز
اول به عادت پذيری حیوانات به جیرههای آزمايشی و  7روز آخر به ثبهت مقهدار خهورا مصهرفی و
نمونه گیری از شیر و مدفوع دام اختصا

يافت .جیرههای آزمايشی در سه وعده در سهاعات،0600 :

 1400و  2200بهصورت کام مخلوط به گاوهای تحت آزمايش داده میشد .همچنهین دامهها در طهی
مدت آزمايش دسترسهی آزاد بهه آب داشهتند .در طهول  7روز جمهعآوری نمونهه ،مصهر
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بهصورت روزانه اندازهگیری شد .از خورا داده شده و باقیمانده آن در تمامی  7روز پايانی ههر دوره،
جهت آنالیز شیمیايی نمونهگیری شد .مقدار خورا مصرفی هر دام بهصورت تدیین اخهت

خهورا

عرضه شده و باقی مانده در آخور در روز بدد با در نظر گرفتن درصد ماده خشک خورا و پسهمانده
آن ،محاسبه شد.
جدول  -1اجزا و ترکیب مواد مغذی جیرههای آزمایشی مورد استفاده در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین.
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets used in the Holstein dairy cows
feeding.

جیرهها (درصد جايگزينی سی ژ کدوی
Feed ingredients

مواد خوراکی

Diets

شاهد

 30درصد

 60درصد

Control

30%

60%

12.71

12.71

12.71

0

10.34

20.67

Corn silage

34.46

23.10

13.79

Barley

18.61

18.61

18.61

Corn grain

8.49

8.49

8.49

سبوس گندم

Wheat bran

8.46

8.46

8.46

کنجاله سويا

Soybean meal

7.33

6.33

5.83

کنجاله کلزا

Rapeseed meal

2.93

2.93

2.93

Cotton seed meal

2.93

2.93

2.93

Fish meal

2.43

2.43

2.43

Sodium-bicarbonate

0.38

0.38

0.38

Salt

0.50

0.50

0.50

Alfalfa

يونجه خشک

Pumpkin silage

سی ژ کدو آجیلی
سی ژ ذرت
دانه جو
دانه ذرت

کنجاله پنبه دانه
پودر ماهی
جوش شیرين
نمک
مکمل مواد مددنی و ويتامینی
پودر صد

1

0.60

0.60

0.60

Mineral and vitamin supplement
Oyster powder

0.17

0.17

0.17

Total

100

100

100

جمع
ترکیب شیمیايی جیرهها

Chemical composition of diets

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم)
)NEL (Mcal kg-1

82

www.SID.ir

آجیلی با سی ژ ذرت)

1.57

1.56

1.56

Archive of SID

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)4شماره (1395 )1
ادامه جدول -1
پروتئین خام (درصد ماده خشک)

17.40

17.90

18.40

)Crude protein (% Dry matter

پروتئین قابل تجزيه در شکمبه (درصد ماده خشک)

11.40

11.90

12.40

)RDP (% Dry matter

پروتئین غیر قابل تجزيه در شکمبه (درصد ماده خشک)
چربی خام (درصد ماده خشک)
الیا

)RUP (% Dry matter
)EE (% Dry matter

نا محلول در شوينده خنثی (درصد ماده خشک)

6.00

6.00

6.00

3.00

3.33

3.50

33.1

35.60

37.20

)NDF (% Dry matter

الیا

نا محلول در شوينده اسیدی (درصد ماده خشک)

کلسیم (درصد ماده خشک)
فسفر (درصد ماده خشک)

19.11

21.20

22.91

)ADF (% Dry matter
)Ca (% Dry matter

0.81

0.73

0.72

)P (% Dry matter

0.52

0.51

0.50

*مکمل مددنی و ويتامینه (در هر کیلوگرم) 500000 :واحد ويتامین آ 100000 ،واحد ويتامین دی 100 ،میلی گرم ويتامین ای 196 ،گرم
کلسیم 96 ،گرم فسفر 50 ،گرم سديم 18 ،گرم منیزيم 3 ،گرم آهن 300 ،میلیگرم م  2 ،گرم منگنز 3 ،گرم روی 100 ،میلیگرم کبالت،
 100میلیگرم يد 1 ،میلی گرم سلنیوم.
Mineral and vitamin supplement ( per kg):Vit A 500000IU, Vit D 100000 mg, Vit E 196 mg, P 96g,
Na 50g,Mg 18g, Fe 3g, Cu300 mg, Mn 2g, Zn 3g, Co 100 mg, I 100mg, Se 1mg.

تعیین گوارشپذیری ،نمونهبرداری و آنالیز نمونهها :قابلیت هضم مهواد مغهذی طبهق روش فنتهون و
فنتون با استفاده از نشانگر خارجی اکسید کروم تدیین گرديد ( .)8برای انجهام ايهن کهار هماننهد روش
استفاده شده توسط وانگ و همکاران ( )2009مقدار  10گرم اکسید کروم با استفاده از کاغذ صهافی در
روز در  8روز پايانی هر دوره با استفاده از بلوس خهوران وارد دسهتگاه گهوارش حیوانهات شهد (.)28
نمونهگیری از مدفوع هر دام در پنج روز پايانی هر دوره آزمايشی در  2نوبت قبل از خوراکدهی صهبح
و قبل از خوراکدهی عصر به صورت دستی از انتهای راسهت روده جههت جلهوگیری از آلهوده شهدن
نمونه مدفوع با ديگر مواد موجود در بستر و افزايش دقت ،انجام شهد .در نهايهت نمونههههای صهبح و
عصر هر حیوان به صورت جداگانه در هر دوره با هم مخلوط و  2نمونه برای انجام آنالیزهای شیمیايی
از آنها گرفته شد ( 13و  .)28برای تدیین میزان اکسید کروم در نمونههای مدفوع از روش رنگ سنجی
استفاده شد .تمام نمونههای تهیه شده در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت خشهک شهد و
پ

از خرد شدن با آسیاب مجهز به الک با قطر سوراخهای يک میلی متری برای تدیین قابلیت هضهم
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ظاهری مورد استفاده قرار گرفت .ترکیب شیمیائی شامل ماده خشک ،پروتئین خام ،ماده آلهی و چربهی
خام نمونههای خورا  ،باقیمانده خورا و مدفوع بها اسهتفاده از روش  ،)3( )1990( AOACمقهادير
الیا

نامحلول در شوينده خنثی و الیا

نامحلول در شوينده اسهیدی بهر اسهاس روش ون سوسهت و

همکاران ( )27( )1991در آزمايشگاههای مرکز تحقیقات و آموزش کشهاورزی ومنهابع طبیدهی اسهتان
همدان تدیین شد .مقدار تولید شیر در همه روزهای دوره نمونه گیری سه بار در روز در ساعات ،400
 1200و  2000ثبت و همزمان نمونههای شیر تولیدی در هر وعده دوشش به مقهدار مسهاوی تهیهه و
سپ

به نسبت تولید در وعدههای مختلف شیردوشی با يکديگر مخلوط شدند .پروتئین خهام ،چربهی،

الکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر با استفاده از دستگاه میلکواسکن (مدل  ،S50دانمهار ) و شهمار
سلولهای بدنی شیر توسط دستگاه سل کانتر (مدل فوسوماتیک  )250در آزمايشگاه کارخانه شیر پگهاه
استان همدان تدیین شد .نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  )9/1( SASبا مدل زير مهورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
)Yijk(l) = μ + Rj + Cik + Tl + eijk(l
که در آن ) Yijk(lمتغیر وابسته μ ،میانگین جامده Rj ،اثر دوره  jام  C(i)k،اثر دام  Kام از مربع iامTl ،

جیره lام و) eijk(lاشتباه آزمايشی است .میانگین تیمارها با کمک آزمون دانکن و با فرض خطای 5
درصد مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج و بحث
ترکیب شیمیايی میوه کدوی آجیلی ،سی ژ کدوی آجیلی و برخی از شاخصهای مربوط به کیفیت
سی ژ در جدول 2آمده است .در اين تحقیق میزان ماده خشک سی ژ کدو  26/18درصد و  pHآن 4/2
اندازه گیری شد .بنابراين براساس فرمول محاسباتی میزان نقطه فلیگ آن 87برآورد شد که نشان دهنده
کیفیت بسیار خوب اين سی ژ بود نقطه فلیگ برای ارزيابی کیفیت سی ژها توسط بسیاری از محققین
مورد استفاده قرار میگیرد( .)31در مطالدات يوکسل و همکاران ( ،)2010نقطه فلیگ و مقدار  pHدر
سی ژ محصوالت فرعی میخک صدپر 1به ترتیب  69/59و  4/34تدیین شد و بر اين اساس ،کیفیت
سیلوی میخک صدپر را خوب ارزيابی کردند( .)24دنک و همکاران ( )2004نقطه فلیگ را در سیلوی
ذرت  ،86/00در سیلوی سورگوم  86/72و در سیلوی آفتابگردان  67/56گزارش نمودند(.)5
1- Carnation silage
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نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)4شماره (1395 )1
جدول  -2ترکیب شیمیایی میوه و سیالژ کدوی آجیلی و کیفیت سیالژ مورد استفاده در آزمایش حاضر
Table 2. Chemical composition of pumpkin fruit and silage and the quality of the silage used in the
present experiment

ترکیب شیمیايی

سی ژ ذرت

میوه کدو آجیلی

سی ژ کدو

Chemical composition

corn silage

Pumpkin

Pumpkin silage

28.3

11.25

26.18

7.9

24.42

13.63

)Dry matter (%

ماده خشک (درصد)
پروتئین خام (درصد ماده خشک)

)Crud protein (% Dry matter

الیا

نا محلول در شوينده خنثی (درصد ماده خشک)

48.14

29.09

62.63

NDF

الیا

نا محلول در شوينده اسیدی (درصد ماده خشک)

35.4

19.89

46.42

ADF

چربی خام (درصد ماده خشک)

EE

2.5

2.49

3.50

خاکستر (درصد ماده خشک)

Ash

9.7

13.93

10.03

Ca

2.32

2.21

2.12

P

2.44

3.41

2.26

pH

4.67

-

4.2

Fleig—point

89.7

-

87

)Musty(Cm

0.24

-

.25

کلسیم (گرم بر کیلوگرم ماده خشک)
فسفر (گرم بر کیلوگرم ماده خشک)
نقطه فلیگ
کپک زدگی (سانتیمتر)

واحدی ( )2013در مطالدهای که بهمنظور بررسی امکان سیلوکردن و يهافتن مناسهبتهرين فرمهول
جهت سیلوکردن بقايای کدوی آجیلی انجام داد ،گزارش کرد که سیلو کردن  80درصد پسمانده کدوی
آجیلی با مخلوط  20درصدی شامل (کهاه ( ،)85سهبوس ( ،)8مه س ( )5و اوره ( )2درصهد) از نظهر
رنگ ،بو و شکل فیزيکی بهترين فرمول ارزيابی شد و همچنین مقدار  pHو ماده خشک آن به ترتیهب
 5/9و  25/70درصد بود ( .)26در تحقیق حاضهر نیهز از روش واحهدی ( )2013اسهتفاده گرديهد کهه
ترکیب شیمیايی و شاخصهای سی ژ با تحقیق واحدی ( )2013کهه از سهیلوی کوچهک آزمايشهگاهی
استفاده کرده بود ،تقريبا مشابه بود.
اثر جايگزينی سی ژ ذرت با سی ژ کدوی آجیلی بر میانگین ماده خشک مصرفی و تولید و ترکیهب
شیر تولیدی گاوها در جدول 3نشان داده شده است .تولید شیر و تولید شیر تحصیح شده بر اسهاس 4
درصد چربی تحت تاثیر افزايش سطح جايگزينی سی ژ ذرت با سهی ژ کهدوی آجیلهی قهرار نگرفهت
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( ،)P<0/5هرچند که از لحاظ عددی میزان مصر

ماده خشک درجیره حاوی  30درصد سی ژ کدوی

آجیلی جايگزين باسی ژ ذرت باالتر بود .بطور مشابه ،مختارپور و همکاران ( )2012گزارش نمودند که
استفاده از سی ژ محصوالت فرعی پسته عمل آوری شده در جیره گاوهای شهیرده هلشهتاين اثهری بهر
ماده خشک مصرفی نداشت ( .)16هر چند عبدهللزاده و همکاران ( )2012گزارش کردند مهاده خشهک
مصرفی گاوهای تغذيه شده با سی ژ مخلوط سیب زمینی و تفاله سهیب نسهبت بهه جیهره بهدون ايهن
سی ژ ،افزايش يافت که اين اخت
باشد( .)2مصر

میتواند به عواملی مانند نوع سهی ژ ومیهزان تولیهد گاوهها مهرتبط

خورا به عوامل متدددی مانند وزن زنهده ،تولیهد شهیر ،مرحلهه شهیردهی ،شهرايط

اقلیمی ،عوامل مديريتی ،نوع وکیفیت اجزای خورا بويژه علوفه بستگی دارد (برودريک.)2003 ،
نتايج بدست آمده نشان داد که جیرههای حاوی کدوی آجیلی تاثیر مدنی داری برتولید شیر نداشته
است .با توجه به عدم تغییر در مصر

ماده خشک و همچنین قابلیت هضم مواد مغذی جیرهها در

گروههای مختلف لذا عدم تغییر در تولید شیر می تواند قابل انتظار باشد .درصد چربی شیر گاوهای
دريافت کننده سی ژ کدوی آجیلی نسبت به گاوهای دريافت کننده سی ژ ذرت بطور مدنی داری کمتر
بود ( )P> 0/05اما بین گاوهای دريافت کننده سطوح مختلف سی ژ کدوی آجیلی تفاوت مدنی داری
وجود نداشت .عوامل متدددی از جمله و نوع و میزان خورا

مصرفی ،که در نتیجه موجب تغییر در

نسبت مولی اسیدهای چرب فرار تولیدی در شکمبه می شوند.
عزيزی و همکاران ( )4()2014گزارش کردند که پروتئین ،مواد جامد بدون چربی شیر در زمانی
که سی ژ تفاله سیب و کود مرغی را در جیره گاوهای شیری بکار بردند افزايش يافت ،اما درصد
چربی شیر با افزايش میزان اين سی ژ در جیره ،کاهش يافت ( .)4همچنین عزيزی و همکاران ()2014
گزارش کردند که میزان تولید شیر گاوهای هلشتاين تغذيه شده با سی ژ تفاله سیب همراه با کود
مرغی نسبت به تیمار شاهد افزايش داشته است که اين افزايش ممکن است بدلیل بیشتر بودن میزان
کربوهیدراتهای محلول در آب موجود در سی ژ مذکور نسبت به سی ژ کدو آجیلی باشد(.)4

86

www.SID.ir

Archive of SID

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)4شماره (1395 )1
جدول  -3اثر جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ کدو آجیلی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین.
Table 3. The effect of replacing corn silage with pumpkin silage on performance of Holstein dairy
cows

جیرهها

خطای

Diets

متغییر

 30درصد سیلوی

 60درصد سیلوی

استاندارد

ارزش

Control

کدو

کدو

میانگینها

p

30% Pumpkin
silage

60% Pumpkin
silage

SEM

31.72

32.61

32.39

0.44

0.34

28.34

29.62

28.50

0.40

0.58

شاهد

Variable

تولید شیر(کیلوگرم در روز)

)Milk yield (kg day-1

تولید شیر(تصحیح شده بر اساس چربی 4
درصد کیلوگرم در روز)

)FCM ( kg day-1

ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)
Dry matter intake

چربی شیر (درصد)
)Milk fat (%

چربی شیر(کیلوگرم در روز)

)Milk fat(kg day-1

پروتئین شیر (درصد)
)Milk protein (%

پروتئین شیر (کیلوگرم در روز)

)Milk protein(kg day-1

الکتوز شیر (درصد)
)Milk lactose (%

الکتوز شیر (کیلوگرم در روز)

)Milk lactose (kg day-1

مواد جامد بدون چربی (درصد)
)SNF (%

مواد جامد بدون چربی (کیلوگرم در روز)

)SNF (kg day-1
شمار سلولهای بدنی ( )× 103 ml-1

)Somatic cell count ( × 103 ml-1

راندمان تولید شیر
Efficiency of milk production

20.791

21.23

20.979

0.33

0.66

3.23a

3.20b

3.20b

0.01

0.03

1.03

1.04

1.04

0.01

0.78

3.19

3.19

3.14

0.02

0.42

1.01

1.04

1.02

0.02

0.54

4.75

4.68

4.74

0.05

0.56

1.51

1.53

1.54

0.03

0.67

8.95a

8.60b

8.42b

0.12

0.02

2.85

2.80

2.73

0.06

0.83

205.72

214.73

208.95

3.18

0.14

1.52

1.53

1.537

0.01

0.72

1.35

1.34

1.351

0.01

0.86

راندمان تولید شیر (تصحیح شده بر اساس
چربی  4درصد)
حرو

Efficiency of FCM4%
مدنیدار در سطح خطای  %5می باشد.
غیر مشابه در هر رديف بیانگر اخت
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مختارپور و همکاران ( )16( )2012نیز با استفاده ازسی ژمحصوالت فرعی پسته تغییری در مقدار
ترکیبات شیر گزارش نکردند ( .)16اما قريشی و همکاران ( )10()2007گزارش کردند هنگامیکه از
سیلوی تفاله سیب در جیره گاوهای شیری استفاده کردند چربی شیر کاهش يافت ( .)10همچنین
عزيزی و همکاران ( )4( )2014گزارش کردند که پروتئین ،مواد جامد بدون چربی شیر در زمانی که
سی ژ تفاله سیب و کود مرغی را در جیره گاوهای شیری بکار بردند افزايش يافت ،اما درصد چربی
شیر با افزايش میزان اين سی ژ در جیره ،کاهش يافت (.)4
مشابه با نتايج حاضر ،رزاقزاده و همکاران ( )21( )2007با جايگزين کردن سطوح مختلف (-
سطوح  40 ،20 ،0و 60درصد) سی ژ بقايای کدوی آجیلی با بخش علوفهای جیره گوسالههای پرواری
گاومیش گزارش کردند که بخش علوفهای جیره را می توان با سی ژ بقايای کدوی آجیلی تا سطح 60
درصد بدون داشتن اثرات منفی بر عملکرد پرواری گوسالههای نر گاومیش جايگزين کرد(.)20
گوارشپذیری مواد مغذی :جايگزينی سی ژ کهدوی آجیلهی بها سهی ژ ذرت ههی گونهه تغییهری در
گوارش پذيری ماده خشک و مواد مغذی جیرهها بغیهر از الیها
نکرد(جدول  .)4باالترين گوارش پذيری الیا
( .)P>0/5اثر میزان مصر

خورا

نهامحلول در شهوينده اسهیدی ايجهاد

نامحلول در شوينده اسیدی در تیمار شاهد مشاهده شد

بر گهوارش پهذيری مهواد مغهذی خهورا

گهزارش شهده اسهت

(خراسانی و همکاران( ،)14( )2001 ،ريهم و همکهاران .)22( )2008 ،باتوجهه بهه اينکهه در آزمهايش
حاضر مصر

خورا بین جیرههای آزمايشی تفاوت مدنیداری نداشت لهذا عهدم تغییهر در گهوارش

پذيری مواد مغذی جیره (البته بجز الیا

نامحلول در شوينده اسهیدی) نشهان دهنهده کیفیهت و ارزش

غذايی مناسب اين سی ژ جهت استفاده در تغذيه گاوهای شیرده میباشد .در آزمايش وي

و همکاران

( )29( )1997نیز تغذيه سی ز تفاله گوجه فرنگی به همراه ذرت تاثیری بر گوارش پذيری مواد مغهذی
درگاوهای شیرده نداشت .عبدالهزاده و همکاران ( ،)2012نیز گزارش کردند که استفاده از جیره حاوی
سی ژ مخلوط گوجه فرنگی و تفاله سیب در تغذيه گاوهای شیرده هلشتاين گهوارش پهذيری پهروتئین
خام و فیبر نامحلول در شوينده خنثی را تحت تأثیر قرار نداد (.)2
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نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)4شماره (1395 )1
جدول -4اثر جایگزینی سیالژ کدو آجیلی با سیالژ ذرت بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیرهها در گاوهای
شیرده هلشتاین.
Table 4. The effect of replacing corn silage with pumpkin silage on the apparent igestibility
of nutrients in Holstein dairy cows
جیرهها
خطای
 60درصد
 30درصد
مدنیداری
Variable
متغیر
استاندارد
شاهد
سی ژ کدو
سی ژ کدو
P
Control

30% pumpkin
silage

60% Pumpkin
silage

SEM

Dry matter

63.50

63.19

62.86

0.26

0.25

Organic matter

62.19

61.69

62.48

0.33

0.25

Crud protein

62.32

61.39

62.32

0.34

0.12

EE

70.21

68.69

68.70

0.79

0.37

NDF

35.31

34.68

34.60

0.33

0.26

فیبر نامحلول در شوينده اسیدی ADF

34.47a

31.31b

30.76b

0.33

>0.01

ماده خشک
ماده آلی
پروتئین خام
چربی خام

فیبر نامحلول در شوينده خنثی

غیر مشابه در هر رديف بیانگر اخت

حرو

مدنیدار در سطح خطای  %5میباشد.
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Abstract1
Background and objective: Regarding to scarcity of feedstuff for animal feeding,
the use of agricultural by products is a necessity. So, the present study was
designed and conducted to investigate the effects of replacing different levels of
corn silage with ensiled pumpkin on performance of lactating Holstein cows.
Material and methods: this study was conducted as a merged Latin square
experimental design using 12 lactating Holstein cows (BW 650±20 kg, DIM 70±
10 and average daily milk production 31± 3 kg) divided in 3 treatments with 4
replicates. Experiment was conducted in 3 periods of 28 days each and the
treatments were: 1) replacement of zero percent corn silage with pumpkin silage,
2) replacement of 30 percent corn silage with pumpkin silage and, 3) replacement
of 60 percent corn silage with pumpkin silage. The ensiled pumpkin was comprised
of 80% pumpkin by product and 20% of a mixture of wheat straw (85%), wheat
bran (8%), molasses (5%) and urea (2%). At the last week of each period, milk
and feces samples were collected from each cow and DMI was recorded.
Digestibility of nutrients was determined using chromium oxide as an external
indicator.
Founding: Replacing corn silage with ensiled pumpkin by products at the levels of
30 and 60 % had no significant effect on average milk production, average milk
production corrected for 4 % fat, yields of fat, protein, lactose and SNF,
percentages milk protein and lactose, SCC, efficiencies of milk and 4% FCM
production. However milk fat and SNF percentages were significantly lower in
cows receiving ensiled pumpkin than cows receiving corn silage. Digestibility of
*
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DM, OM, CP, EE and NDF were not affected by replacing corn silage with ensiled
pumpkin at the levels of 30 and 60%, but digestibility of ADF was significantly
lower in ensiled pumpkin fed cows.
Conclusion: Overall results of this study showed that ensiled pumpkin without any
adverse effect can be replaced with corn silage in the diet of lactating cows.
Keywords: Corn silage; Pumpkin; Holstein, Composition of milk, Performance.
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