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 پیش گفتار

در امر تولید  ی درخشاناسابقهیری از دانش تولید بومی حاصل از تالش متخصصین دانشگاهی خود، گبهرهیان کیمیا دانش الوند با بندانششرکت تعاونی 

با  ابترققابلیفیتی باکی ویتامینی و مواد معدنی، منطبق با استانداردهای ملی و هامکمل ی چربی وهامکملیان همانند انواع بندانشانواع محصوالت 

تحقق اهداف اقتصاد  منظوربهبا اقدامات مختلف در جهت کاهش وابستگی صنعت دام کشور و راهگشایی  همراهانواع محصوالت مشابه خارجی داشته و 

ب مطال ارائهیان فعال در عرصه تولیدات دامی به افزایش سطح دانش در مزارع و بندانشی هاشرکتلزوم توجه به  با توجهمقاومتی تالش نموده است. 

صنعت پرورش گاوشیری کشور،  بردارانبهرهو  افزایش سطح علمی کارشناسان باهدفیانی ساده و کاربردی، این نشریه بابخالصه و  صورتبهعلمی 

 شدهگزارشی هادادهین منابع معتبر علمی و ترتازهماهه به امید خدا منتشر خواهد شد. در تهیه مطالب این نشریه از الکترونیکی در فواصل یک صورتبه

و، از مجموعه پیش ر نظرانصاحبشود. امید است ضمن استفاده یمدر نشریات معتبر و نیز از دستاوردهای بخش تحقیق و توسعه این شرکت استفاده 

 در این نوشتار باشد. شدهارائهساز بهبود کیفی مطالب ینهزمان گرامی های خوانندگیشنهادپ
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ذرت سیلویی مورد استفاده عوامل موثر بر کیفیت 

 در جیره گاوهای شیری

ای در باتوجه به زمان خرید و سیلو نمودن ذرت علوفه

های صنعتی، این نوشتار در تالش است اغلب گاوداری

تا اطالعاتی در زمینه عوامل مدیریتی موثر بر کیفیت 

علوفه سیلویی و اثر آن بر کارایی تولیدی و سالمت 

قرار دهد. بدیهی است عالوه بر در اختیار خوانندگان 

الذکر، نوع واریته و هیبرید مورد استفاده موارد ذیل

تواند نقش بسیار قابل توجهی در در زمان کشت می

  تعیین کیفیت علوفه سیلویی داشته باشد.

ه ها تعیین کنندتنوع جغرافیایی و شرایط محیطی رشد علوفه

ی ورش گاو شیرنوع علوفه سیلوشده مورد استفاده در صنعت پر

های پرورش دام هزینه خوراک و فرایند است. در اغلب سیستم

لید های تولیدی است. توترین بخش هزینهتنهایی بزرگتغذیه به

های تواند سبب کاهش هزینهمواد سیلو شده باکیفیت باال می

شود. در مزارع پرورش ها ها و مکملمرتبط با مصرف کنسانتره

مل ذرت، ذرت مرطوب، یونجه، غالت و گاوهای شیری گیاه کا

توان گیاهانی با بیشترین های گندمیان را میبرخی از گونه

 ها برای سیلو کردنترین علوفهصرفهارزش اقتصادی و مقرون به

 دانست.

طور عمده نقش مهمی در فراهمی گیاه ذرت سیلو شده کامل به

ای انرژی، نشاسته، الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه

موردنیاز گاوهای پر تولید داشته و هزینه خرید مواد خوراکی ) 

های فرعی زراعی( را کاهش داده های غالت گران و فرآوردهدانه

تواند درآمد دامداران شیری را افزایش دهد. ذرت سیلوشده و می

بصورت گیاه کامل بدلیل توان تولید مناسب و مقدار انرژی باالتر 

ای عنوان منبع علوفهای،  بهت علوفهنسبت به دیگر محصوال

مهمی برای نشخوارکنندگان در سراسر جهان مورد توجه است. 

طور عمده به میزان و مقادیر انرژی ذرت کامل سیلو شده به

(. مقدار نشاسته موجود 3پذیری نشاسته بستگی دارد )گوارش

در ترکیب گیاه سیلوشده به نسبت تولید  دانه به شاخ و برگ و 

ا به نسبت دانه در ماده خشک گیاه کامل بستگی داشته و از ی

درصد متغیر است. این میزان به مقدار زیادی به نوع  45تا  0

زای محیطی هیبرید، نوع عملیات زراعی انجام شده، عوامل تنش

همانند خشکی و سرمای زودرس و مرحله بلوغ در زمان برداشت 

لو ه گیاه کامل ذرت سیبستگی دارد. بر این اساس، مقدار نشاست

درصد )بر پایه  45تا  0درصد با دامنه  30طور میانگین شده به

ماده خشک( است. ذرت کامل سیلو شده باتوجه به مقدار 

های مختلف دامی قابل مصرف نشاسته و انرژی آن، در گروه

است. ذرت کامل سیلو شده با تراکم باالی انرژی برای گاوهای 

که رود؛ درحالیکار کیوشتی پرواری بهپر تولید یا گاوهای گ

درصد کل مواد مغذی گوارش  65محصول با تراکم پایین انرژی )

 پذیر( بهترین گزینه در تغذیه گاوهای کم تولید، گاوهای خشک،

 های جایگزین شیری یا گاوهای ماده گوشتی مولد است.تلیسه

وهوای نسبتاً خشک و خنک در طی فصل رشد سبب بهبود آب

ی حال، تنش آبشود. با اینای ذرت سیلویی میفیت تغذیهکی

ای رسد دماهشود. به نظر میمالیم سبب تحریک تولید دانه می

ی دیواره سلولی ثانویه که ویژه در طی شب( از توسعهخنک )به

پذیری الیاف تأثیر منفی دارد ،جلوگیری نموده و بر گوارش

ای گیاه از جمله بنابراین قادر به بهبود خصوصیات تغذیه

ترین عامل پذیری است. عدم وجود آب کافی مهمگوارش

محدودکننده رشد و ذرت است. شرایط رشد گیاه در دوران 

ت ای ذرپیش و پس از ظهور کالله اثر متفاوتی بر ارزش تغذیه

سیلو شده دارد. این موارد در ادامه متن مورد بررسی قرار گرفته 

 است.

 زنی و ظهور کاکل در گیاه نهتنش آبی بین مرحله جوا

پذیری الیاف نامحلول در تواند سبب افزایش گوارشمی

تواند با حال این امر میشوینده خنثی شود؛ با این

تر شدن گیاه سبب کاهش مقدار تولید بر اساس کوتاه

 تن به ازای هر واحد زمین شود.

  تنش آبی طی ظهور کالله و کاکل باعث کاهش شدید

 شود می برداشت محصول
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  تنش آبی در مرحله رشد و توسعه دانه تأثیری بر

پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی نداشته گوارش

ولی  میزان دانه تولیدی و مقدار نشاسته در دانه را 

 دهد.  بصورت منفی تحت تأثیر قرار می

طورکلی، تنش آبی در  مراحل رویشی گیاه باعث افزایش به

شود. نامحلول در شوینده خنثی میپذیری الیاف گوارش

دماهای باالتر از معمول، سبب محدود شدن اثرات مثبت 

تنش آبی بر گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده 

تر از معمول در طی رشد خنثی شده و  شرایط مرطوب

رویشی باوجود افزایش مقدار کل محصول تولیدی بواسطه 

پذیری الیاف شافزایش طول گیاه، منجر به کاهش گوار

پذیری نشاسته در گیاه کامل سیلو شده شود. گوارشمی

طور عمده تحت تأثیر نوع فرآوری، مرحله بلوغ در زمان به

برداشت، و طول زمان تخمیر در سیلو پیش از تغذیه قرار 

پذیری نشاسته در کل دستگاه گیرد. مقادیر گوارشمی

 باشد درصدی متغیر 20ی تواند در محدودهگوارش می

ای الیاف نامحلول در شوینده پذیری شکمبه(. گوارش4)

خنثی، میزان ماده خشک مصرفی و تولید شیر را در 

دهد.  مقادیر گاوهای شیری تحت تأثیر قرار می

ای الیاف نامحلول در شوینده خنثی پذیری شکمبهگوارش

درصد متغیر  20تواند بیش از در ذرت کامل سیلوشده می

ور عمده به مقدار لیگنین و نوع هیبرید ذرت طباشد که به

 ای(. به استثنای هیبرید رگبرگ قهوه6و  5بستگی دارد. )

(BMR) واریانس ژنتیکی گوارش پذیری الیاف نامحلول ،

 در شوینده خنثی در بین هیبریدهای ذرت بسیار کم است. 

عوامل مختلفی همانند مرحله بلوغ، طول برش، فرآوری 

ز زمین در هنگام برداشت در کنار عواملی دانه و ارتفاع ا

همانند میزان ماده خشک مصول قبل از فرایند سیلو را 

توان از جمله عوامل مدیریتی موثر بر میزان تولید و می

عالوه بر این  فرآوری دانه کیفیت علوفه تولیدی دانست. 

ای بر بهبود تواند تأثیر قابل مالحظهذرت سیلو شده، می

پذیری نشاسته در محدوده وسیعی از مقادیر ماده خشک گوارش

حال ت.وجه به این مطلب و طول برش اعمال نماید. با این

ضروری است که فرآوری دانه قادر به جبران اثرات منفی ماده 

خشک بسیار باال و طول برش فرضی بسیار بلند در هنگام 

کل دستگاه گوارش  پذیری نشاسته درسیلوسازی بر گوارش

  نیست.

متر، میزان کل ماده سانتی 45به  15با افزایش ارتفاع برداشت از 

ش حال، افزایخشک تولیدی ذرت سیلو شده کاهش یافت. با این

تنی و کارایی مصرف در میزان شیر برآورد شده در شرایط برون

تنی به ازای هر تن علوفه سیلویی خوراک در شرایط درون

توان به بدلیل باقی ا افزایش ارتفاع برش را میمصرف شده ب

ماندن بخش بیشتری از لیگنین و الیاف نامحلول در شوینده 

خنثی در مزرعه و محتوای نشاسته بیشتر و  ضرایب باالتر 

گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی در گیاه 

سیلوشده، نسبت داد. در مزارع با خاک درحال فرسایش، با 

توان بدون کاهش ده از  برش بلند در حین برداشت، میاستفا

قابل توجه میزان شیر تولیدی به ازای هر هکتار، بقایای زراعی 

سودمندتری را در مزرعه باقی گذاشت. عالوه بر این، باتوجه به 

ها در بخش پایینی ساقه، افزایش ارتفاع گیاه از تمایل  نیترات

ینه مدیریتی مناسبی در تواند گزسطح زمین در زمان درو می

جهت کاهش خطر ابتال به مسمومیت نیتراتی در شرایط 

 سالی باشد.خشک

 مدیریت برداشت و سیلو کردن علوفه

موارد مربوط به مدیریت برداشت از جمله مرحله بلوغ در زمان 

برداشت، پژمرده سازی و نحوه فرآوری محصول برداشت شده 

مدیریت سیلو را تحت تأثیر قرار به میزان بسیار زیادی فرایند 

بینی نشده در فاز پیش از دهد. مشکالت آب و هوایی پیشمی

سالی، طوفان، تگرگ و سرمای برداشت گیاه نظیر سیل، خشک

زودرس، قادر به تحت تأثیر قرار دادن و به مخاطره انداختن 

اهداف گاوداران در تولید علوفه با کیفیت عالی بمنظور رسیدن 

ر قابلیت تولید گله است. وقوع مشکالت آب و هوایی به حداکث

الذکر با افت میزان تولید و کاهش کیفیت علوفه سیلو شده، فوق

 شوند.سبب کاهش میزان موجودی علوفه سیلو شده می
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کاهش تشکیل دانه در ذرت نابالغ، غلظت نشاسته را در زمان 

دهد. کیفیت محصول برداشت ذرت کامل سیلویی کاهش می

دارای تنوعی از علوفه ذرت سیلو شده بدون خوشه )بدون دانه 

درصدی  6تا  5ای( تا محصولی با کاهش حداقل و فاقد نشاسته

در میزان نشاسته، نسبت به گیاه برداشت شده در شرایط عادی 

است. مقدار زیاد قند محلول در ذرت کامل سیلویی نابالغ باید 

حال، امکان افزایش نموردتوجه متخصصین تغذیه باشد. با ای

پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی سیلو شده در گوارش

شده در شرایط استرس مالیم ذرت کامل سیلویی برداشت

گیری مقادیر خشکی و گرمایی در زمان رشد وجود دارد. اندازه

نشاسته، قند و میزان گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده 

نابالغ امری ضروری بمنظور  خنثی در ذرت کامل سیلویی

دیده آب و هوایی خشک ها است. ذرت آسیبمتوازن کردن جیره

دهندگان تمایل به سیلو به نظر رسیده و ممکن است پرورش

ال، حنمودن آنها بالفاصله پس از برداشت داشته باشند. بااین

ذرت نابالغ ممکن است دارای مقدار زیادی رطوبت در ساقه بوده 

ن مقادیر ماده خشک گیاه کامل، برای برداشت و و لذا تعیی

ذخیره سیلویی در سطوح مطلوب ماده خشک بسیار ضروری 

 است. 

 دیده از سیالب مدیریت ذرت آسیب

های زراعی با مقادیر زیادی سیالب قادر به  آلوده  نمودن فرآورده

توان سطوح باالی های آلی است که نتیجه آن را میماندهباقی

و اسپورهای باسیلوس در علوفه سیلویی دانست  مخمر، کپک

ی مدیریت که همراه گیاه وارد سیلو شده و توجه ویژه درزمینه

دهی سطح سیلو و  حفظ مقادیر مناسب سیلو نظیر پوشش

گیری از ناپایداری دهی، بمنظور پیشبرداشت در زمان خوراک

 هایکند. باتوجه به شسته شدن باکتریهوازی را دوچندان می

تولیدکننده اسیدالکتیک طبیعی گیاه در اثر سیالب، استفاده از 

 یهای سیلو بمنظور دستیابی به کیفیت مناسب علوفهافزودنی

سیلوشده باید موردتوجه واقع شود. پایش مقادیر سموم قارچی 

ظور ی سیلو بمنها و خاکستر در علوفه سیلو شده در زمان تخلیه

ده از علوفه سیلویی خوراکدهی توصیه شده است. استفا

ر تواند سبب  تغییدیده از سیل در قالب جیره غذایی، میآسیب

ده دیای شود. برداشت محصول آسیبفرایندهای مدیریت تغذیه

از سیل نیازمند رعایت مواردی از قبیل  ارزیابی دقیق میزان 

ماده خشک در زمان برداشت، ذخیره جداگانه علوفه سیالبی، 

برای تولید علوفه سیلو شده،  آسیب دیده انتخاب مزارع کمتر

های برداشت علوفه از باالی خط لجن، استفاده از افزودنی

باکتریایی مناسب، پایش سموم قارچی ها و خاکستر است. با 

وجود، استفاده از این نوع علوفه ممکن است سبب افزایش این

تعداد گاوهای مبتال به لیستریوزیس و افزایش مسمومیت با 

 ات سنگین شود.فلز

 عوامل مؤثر بر کیفیت علوفه سیلو شده

زمان مرحله هوازی اولیه در فرآیند تخمیر، منظور کاهش مدتبه

سرعت در پر کردن ساختمان سیلو بسیار پراهمیت است. با 

حال برقراری توازن بین مقدار علوفه ورودی به ساختمان این

 هایرعتسازی ضروری است. سسیلو با سرعت فرایند فشرده

بسیار باالی ورود علوفه به سیلو، ممکن است شرایطی را فراهم 

آورند که تراکتورهای مسئول فشرده سازی علوفه، زمان الزم 

برای خارج نمودن کافی هوا از محصول سیلوشده را نداشته 

باشد. روش مناسب در پر کردن مخزن سیلو، پر کردن از عقب 

 به باال است. جای پر کردن از پایین به جلو، به

های جدید برداشت با ظرفیت باال، ضرورت استفاده از ماشین

یابی منظور دستاستفاده از  تراکتورهای کافی با وزن مناسب، به

سازی، را اجتناب ناپذیر نموده است. به سطوح مطلوب فشرده

پوندی به ازای هر تن در هر  800ضرورت وجود یک تراکتور 

ر کردن سیلو، یک قانون سرانگشتی ساعت ظرفیت برداشت یا پ

 100مثال اگر سرعت پر کردن عنوانشود. بهخوب محسوب می

ر برای فشردن پوند تراکتو 80000تن در هر ساعت باشد، 

ای هبستن و پوشاندن مناسب ساختمان مطلوب موردنیاز است.

ای و خندقی بمنظور تحریک تخمیر مناسب و کیفیت کپه

سیلویی یک ضرورت است. معموال کل  یمناسب نگهداری علوفه

سطح سیلو با پالستیک پوشانده شده و از تعداد زیادی الستیک 

ن شود. پوشاندداری پوشش پالستیکی استفاده میبرای نگه
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ی سیلو شده، عالوه بر حداقل نمودن میزان کپک مناسب علوفه

شود. زدگی، سبب کاهش هدررفت نامحسوس ماده خشک می

ی سیلو شده، سبب نفوذ هوا تا عمق ب علوفهعدم پوشش مناس

سیلو شده و با فراهمی اکسیژن برای تخمیر هوازی، سبب 

های هوازی از اکسیژن و ی میکروارگانیسماستفاده

اکسید های محلول در آب و تولید حرارت، آب و دیکربوهیدرات

شوند. بر اساس نتایج تحقیات میزان هدررفت ماده کربن می

های زیرین تر از بخشدرصد بیش 33بخش، خشک در این 

درصدی  33است. پوشاندن مناسب سطح سیلو، با حذف افت 

 4:1 یماده خشک، سبب ایجاد نسبت بازگشت سرمایه به هزینه

شوند. محصوالت پوششی مقاوم به نفوذ اکسیژن وجود دارند می

که عالوه بر کاهش سطوح آلوده به کپک در سطح سیلو، کارایی 

فوت  4تا  3ی در کاهش اتالف ماده خشک در  محدوده مناسبی

 .باالی سیلوهای افقی دارند 

 پیامدهای ناشی از کیفیت نامناسب علوفه سیلو شده

ی علوفه سیلو شده باکیفیت نامناسب، پیامدهای ناشی از تغذیه

آیند در تولید های مدیریتی پیحاصل عدم رعایت دستورالعمل

نامناسب متعاقب آن است. در این علوفه سیلویی و  تخمیر 

ارتباط عدم ثبات هوازی و علوفه سیلو شده کلستریدیایی 

توان از مهمترین نتایج عدم رعایت )تخمیر ثانویه(، را می

های مدیریتی  دانست. سیلو کردن علوفه با رطوبت دستورالعمل

درصد، سبب ایجاد عدم ثبات هوازی در سیلو شده  60کمتر از 

های مورد استفاده درصد در علوفه 70طوبت بیش از و درمقابل ر

در تهیه سیلو، با تشویق تخمیر ثانویه سبب فراهم نمودن محیط 

شود. ماندگاری کم خوراک در برای تخمیر کلستریدیایی می

آخور ) دمای باالی علوفه یا جیره کامل(، دسترسی پایین انرژی 

خوراک ها، کاهش مصرف بالقوه قابل دسترس، تولید کپک

توسط دام و مشکالت تولید و پیامدهای ناشی از وجود سموم 

های ناپایداری ها(، از مهمترین نشانهقارچی )مایکوتوکسین

ها و اسپورهای باسیلوس، زی، قارچهوازی است. مخمرهای خاک

ای هستند که در حین از جمله میکروارگانیسم های فاسد کننده

گردند. این رکیب میها تبرداشت محصوالت زراعی با آن

ها همیشه در محصوالت زراعی سیلویی وجود داشته و ارگانیسم

ردن یابند. سیلو کبا ورود اکسیژن به محیط سیلو، تکثیر می

شده، تر از مقادیر توصیهمحصوالت زراعی با رطوبت پایین

فشردن ناکافی، نداشتن پوشش در سطح سیلو و سرعت کم 

مودن امکان نفوذ هوا به داخل سیلو برداشت از سیلو، با فراهم ن

و یا به دام افتادن هوا در آن، منجر به فعالیت هوازی 

ی هوازی، تولید هاگ و میکروارگانیسم های فاسد کننده

درنهایت سبب تولید گرما و مشکالت مرتبط با کاهش 

گردد. ناپایداری هوازی ایجادشده شوند میخوراکی میخوش

زی، با ایجاد گرمای زیادی های خاکوسیله فعالیت باسیلوسبه

ی واکنش میالرد )اتصال پروتئین به در سیلو سبب توسعه

الیاف( و تبدیل بخشی از پروتئین خام خوراک به پروتئین 

گردد. متصل به الیاف )نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی( می

ای  های ناپایدار شده با باسیلوسای و غلهمحصوالت زراعی علوفه

وازی خشک و پرزدار به نظر رسیده، داغ بوده و دارای ظاهری ه

 یای و بوی تنباکو هستند. محصول سیلوشدهسیاه یا قهوه

، لزج و ای سبز رنگدرگیر با تخمیر ثانویه کلستریدیومی، علوفه

خوراک بوده و در اغلب اوقات میزان افت ماده خشک غیر خوش

 70با رطوبت بیش از  هایی کهدرصد است. در علوفه 50بیش از 

های شوند، جمعیت وسیعی از باکتریدرصد سیلو می

ننده های تولیدکها )باکتریکلستریدیومی بجای الکتوباسیل

ری ریزی نوع دیگاسیدالکتیک( در سیلو غالب شده و سبب پی

از تخمیر خواهند شد. بنابراین ارززیابی میزان ماده خشک 

برداشت، بمنظور اجتناب ی سیلویی در زمان علوفهمحصوالت 

تر، با هدف درصد یا بیش 70برداشت محصول با رطوبت از  

پیشگیری از خطر عوامل فاسد کننده کلستریدیایی )افزایش 

ها؛ کاهش ماده خشک مصرفی غلظت بوتیرات، آمونیاک و آمین

و تولید شیر در گاوهای شیرده و کتوز در گاوهای دوره انتقال(، 

 هوازی قادر بهبیکلستریدیومی های یجلوگیری شود. باکتر

تجزیه الکتات و اسیدآمینهها بوده و با تولید بوتیرات از 

و ایجاد  5/4باالتر از  pHاسیدالکتیک، منجر به تولید سیلویی با 

ا تواند بشوند. بوتیرات میسیلوی ترش و غیرخوش خوراک می
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ه بطور بالقوه نشخوارکنندگان را کاهش ماده خشک مصرفی، به

ای محدود نمودن مصرف های تغذیهکتوز مبتال نماید. توصیه

گرم  75گرم یا کمتر در گاوهای خشک و  50روزانه بوتیرات به 

گرم  150زا است. مصرف سطوح باالتر از یا کمتر در گاوهای تازه

دهد در روز در گاوهای خشک، خطر ابتال به کتوز را افزایش می

را  بوتیراتی ی سیلو شدهعلوفه های تغذیهحد آستانه 9)جدول 

. این مقدار در سایر دهد(در گاوهای اوایل شیردهی نشان می

گرم بوتیرات است.  250مراحل شیردهی، مصرف روزانه فراتر از 

(. برای مثال، اگر یک گاو خشک روزانه مقادیر اندکی یونجه 53)

درصد بوتیرات( مصرف کند،  1پوند؛ حاوی  3)حدود  سیلو شده

ای گرم و فراتر  از حد آستانه 66زان دریافت روزانه بوتیرات می

گرمی بوتیرات خواهد بود. دلیل افزایش غلظت نیتروژن  50

 یآمونیاکی )درصدی از کل نیتروژن( در این سیلوها تجزیه

-ژنهای نهایی نیتروآنزیمی پروتئین به آمونیاک و سایر فرآورده

 های کلستریدیاییسط باکتریها و آمیدها، ، تودار  همانند آمین

 ، سبب کاهشسیلو شدهخوراکی علوفه است که با کاهش خوش

شود. باتوجه به این، مقادیر ماده خشک مصرفی در گاو می

-هتواند به بی سیلوشده، میگیری شده در علوفهآمونیاک اندازه

عنوان شاخصی در تشخیص امکان حضور سایر محصوالت 

ای مورد استفاده قرار مشکالت تغذیهی نیتروژنی ایجاد کننده

صورت درصدی از کل گیرد. مقدار مناسب نیتروژن آمونیاکی به

 10تر از مقدار نیتروژن در ذرت و سایر غالت سیلوشده کم

 15ز کمتر ا سیلو شدهی لگومینه یا گندمیان درصد و در علوفه

 . درصد است

 

 

 

 
 

ی هبرش،  تخلیه و مصرف علوفه سیلو شده در جیر

 غذایی

 یبمنظور بهبود کیفیت و پایداری بیشتر علوفه 

-سیلوشده و کمک به دامدار در تغذیه علوفه باکیفیت

ها از علوفه سیلو شده را طی توان برخی ارزیابیتر، می

آوری مشاهدات فرایند برش و برداشت از سیلو، با جمع

 ها انجام داد.گیریو برخی اندازه

  برداری و استفاده از نمونهاستفاده از فنون مناسب

خدمات آزمایشگاهی در زمینه ارزیابی تخمیر علوفه 

تواند نقش مهمی در شناسایی و رفع سیلو شده، می

 مشکالت مرتبط با تغذیه علوفه سیلو شده داشته باشد.

 پذیری الیاف نامحلول در ارزیابی مداوم ضرایب گوارش

ان کی سیلو شده، امشوینده خنثی و نشاسته علوفه

تنظیم ظریف جیره گاوهای شیری بمنظور تأمین 

ای حیوان در مناسب جهت تولید بهینه، نیازهای تغذیه

 نماید.سالمت و باروری را فراهم می

 ی مدیریت مناسب فرایند برش و بارگیری علوفه

سیلویی نیازمند برداشت مقادیر مناسب روزانه با توجه 

واره جلویی به میزان موردنیاز مصرف، حفظ نظافت دی

سیلو و عدم نگهداری طوالنی مدت علوفه سیلویی 

های مرتبط با غیرمتراکم )سست شده دراثر فعالیت

برداشت( است. مقادیر هدررفت ماده خشک در اثر 

 50ی سیلویی، دربردارنده حدود مصرف کند علوفه

ی سیلویی بوده و درصد از کل افت ماده خشک علوفه

این امر سبب افت ماده  از این حیث اهمیت دارد که

سبب کاهش مقادیر قندهای گیاه و نه بخش خشک به

های هوازی با مصرف گردد. ارگانیسمالیافی ایجاد می

های محلول در آب، سبب کاهش انرژی کربوهیدرات

 یهای ویژهشوند. معرفی ماشیندر دسترس علوفه می

های اخیر،  سبب بهبود وضعیت در سال سیلو تراش

ی علوفه پایداری هوازی طی مدت تغذیه در حفظ

 سیلویی شده است
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 ایمنی در سیلو

بمنظور سنجش کیفیت علوفه سیلو شده در زمان برش، تخلیه 

و بارگیری، نزدیک شدن به سیلوهای افقی بمنظور انجام 

برداری ضرورت دارد. در بسیاری از موارد  مشاهدات و نمونه

 شود.کاهش ایمنی آنها میارتفاع زیاد سیلوهای افقی، سبب 

آویزان بودن علوفه سیلویی از این ارتفاع در اثر  سست شدگی 

ناشی از عملیات برداشت، سبب افزایش خطر سقوط، ایجاد 

های شود. در موقعیتآسیب و جراحات جدی و حتی مرگ می

مشابه با این مورد، برداشت نمونه قابل تعمیم توسط تجهیزات 

اری ثانویه و انجام مشاهدات در محلی امن، بردمکانیکی و  نمونه

ویژه سیلوهای شود. گاز متصاعد شده از سیلوها، بهتوصیه می

هفته پس از بستن سیلو،  3برجی، در زمان پر کردن سیلو و تا 

د. کننروی افرادی است که در این محل کار میخطر دیگر پیش

با  تراتاین امر بواسطه وجود امکان احیای نیترات ) ترکیب نی

اسیدهای آلی( به گاز کشنده سیلو )اکسید نیتریک( و تجزیه 

متعاقب اکسید نیتریک به آب و مخلوطی از اکسیدهای 

اکسید نیتروژن و تری نیتروژنی شامل اکسید نیتروژن، دی

رت صوشود. این اشکال نیتروژن، بهاکسید نیتروژن ایجاد می

تمسفر آزاد شده و تر از هوا در اای سنگینیک توده گاز قهوه

 هایبرای انسان و دام کشنده است. توصیه بر روشن شدن فن

دقیقه پیش از ورود به سیلوهایی  15های سیلو حداقل دمنده

 اند. تازگی پرشدهاست که به

 ی سیلوشدهگیری از علوفهنمونه

 ایهای آزمایشگاهی تغذیهنمونه گرفته شده برای انجام آزمون

ای توصیفی  از کل بخش دیواره جلویی نمونهباید تاحد امکان، 

 هایهای تهیه شده از علوفهدر حال برداشت سیلو باشد. نمونه

صورت مستقیم از ای باید بهسیلوشده دارای مشکالت تغذیه

سیلو برداشت شده و باتوجه به امکان مخلوط شدن نمونه 

های فاقد مشکل سیلو موردنظر با سایر اجزای خوراک یا بخش

اید نمونه برداری را هنگام خروج از فیدر خوراک کامال مخلوط نب

شده یا از ناودان دستگاه برش سیلوی عمودی انجام داد. 

بیشترین میزان مشکالت سیلو، اغلب در نواحی کانونی و مرکزی 

های برداری، باید نمونهسیلو وجود دارند، بنابراین درهنگام نمونه

آوری گردند تا امکان مقایسه بیشتری از این نواحی سیلو جمع 

دار سیلو وجود های معمول و مشکلکیفیت علوفه در بخش

داشته باشد. برای مثال در هنگام مواجهه با ناپایداری هوازی و 

ی سیلویی در بخش جلویی، عالوه بر نمونه افزایش دمای علوفه

متری سانتی 90تا  60برداری از این بخش، نمونه دیگری از 

منظور فراهم آوردن مبنایی برای امکان مت بهعمق این قس

مقایسه بین مناطق سالم و آسیب دیده وجود داشته باشد. 

های مختلف درخصوص علوفه سیلو شده، درخواست ارزیابی

ی مشاهدات صورت گرفته بر روی گاوهای شیری اغلب نتیجه

ازجمله وجود مدفوع شل در بهاربند یا وجود دانه ذرت در مدفوع 

ش ی پایش از پیو متخصص و مشاور تغذیه گله باید برنامهبوده 

شده و مدونی دربردارنده مشاهدات گاوهای شیری تا تعیین

دهی و  ارزیابی علوفه نظارت و پایش مستمر روش خوراک

سیلویی تغذیه شده در قالب جیره، را در دستور کار خود قرار 

فی قبل دهد. آماده نمودن فهرستی از مشاهدات عینی و توصی

تواند سبب ارایه نتایج بهتر در از آغاز فرایند ارزایابی سیلو می

( 1ی  )تواند دربردارندهاثر ارزیابی شود. برخی از این موارد می

( ثبت 2ی مدیریت سیلو در محل برش و برداشت، )ارزیابی نحوه

( نرخ برداشت از سیلو، 3تغییرات در میزان تراکم و فشردگی، )

از توزیع یکنواخت برداشت علوفه از سراسر دهانه ( اطمینان 4)

( بررسی وجود یا عدم 6گذاری خطوط و )( عالمت5سیلو، )

صورت تغییرات های ناپایدار ظاهر شده بهها یا کانالوجود کپه

زدگی سازی یا فساد و کپکها در میزان فشردهرنگ، تفاوت

بودن آشکار در برخی مناطق، باشد. کسب اطمینان از  ایمن 
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-منظور جمعسیلو قبل از نزدیک شدن به بخش جلویی آن به

آوری اطالعات و مشاهدات، ضروری است. وجود برخی لوازم و 

تجهیزات آزمایشگاهی در محل گاوداری،  قادر به فراهمی سریع 

های ارسال نمونه به اطالعات عینی، دقیق و کاهش هزینه

ب حال،  در اغلا اینهای تخصصی ارزیابی علوفه شود. بآزمایشگاه

ها، هر دو موارد بمنظور کسب اطمینان از دقت و صحت آزمایش

های های حاصل از ارزیابیروش مورداستفاده قرار گرفته و داده

های حاصل توان با استفاده از دادهگرفته در مزرعه، را میصورت

های صورت ارزیابی 11از آزمایشگاه، اعتبار سنجی نمود. جدول 

. نمایدهای آزمایشگاهی مقایسه میدر گله را با تجزیهگرفته 

نوان ععلوفه سیلو شده با استفاده از کاغذ تورنسل به pHارزیابی 

 pHیک روش تقریبا دقیق و مقرون به صرفه از نظر اتصادی یا 

تواند برای تعیین  یکنواختی یا عدم متر قابل حمل، می

ا  هسیلو مورد استفاده قرار گیرند. این ارزیابی pHیکنواختی 

 هایدلیل رشد باکتریسیلو به pHقادر به تعیین علت افزایش 

کلستریدیومی یا ناپایداری هوازی هستند. بمنظور استفاده از 

 60تا  30سیلو، ابتدا حدود  pHاین روش در ارزایبی میزان 

ر داخل ظرف د 1:1گرم از علوفه سیلو شده و آب را با نسبت 

ریخته و حداقل به مدت یک دقیقه باهم مخلوط نموده و سپس، 

کنیم. رنگ نوار یک نوار کاغذ تورنسل را جدا و وارد محلول می

( مقایسه نموده و 9تورنسل را با جدول رنگی روی جعبه )شکل 

 سنجیم. علوفهنتیجه را با مقادیر استاندارد یا مورد انتظار می

شده همانند یونجه و شبدر به دلیل تفاوت های لگومینه سیلو 

پایانی  pHدر مقدار ماده خشک و ظرفیت بافری، معموال مقادیر 

( در مقایسه با علوفه ذرت و  4- 5/4ی باالتری )در محدوده

( دارند. ابزارهای 7/3- 2/4ی گندمیان سیلو شده )در محدوده

-میکار های دمایی سیلو بهآوری دادهسنجش دما برای جمع

تواند شاخصی از یکنواختی یا غیریکنواختی ها میروند. این داده

در ارزیابی ثبات سیلو  pHهای تخمیر بوده و اغلب همراه با داده

مثال، در توصیف وقایع عنوانگیرند. بهمورد استفاده قرار می

نوان عحاصل از  ناپایداری هوازی سیلو )مصرف اسیدالکتیک به

های ارزیابی دلیل وجود مخمر، دادهبه سوبسترا توسط مخمر( 

علوفه سیلو شده و تولید  pHی افزایش دهندهسیلو و دما نشان

های هوازی مسئول های تنفسی میکروارگانیسمگرما )فعالیت

د کربن اکسیفساد سیلو، سبب  افت ماده خشک بدلیل تولید دی

ا نمایند( است. لذو آب شده و عالوه بر این تولید حرارت می

ها و تفسیر آوری دادهاستفاده از نقاط مختلف سیلو  در جمع

صحیح آنها به بررسی صحیح خسارات وارده در اثر فراهمی 

امکان فعالیت هوازی در مرحله برش، بارگیری و انتقال سیلو، 

 10ی شود. دمای مناسب عمق سیلو، در محدودهمنجر می

 ن دمای محیطی درتر از میانگیگراد باال یا پاییندرجه سانتی

زمان برداشت محصول و پرکردن ساختمان سیلو است. ثبت 

ای تواند نشانهدماهای خارج از حد باالی این محدوده دمایی، می

از تخمیر ناکارآمد در سیلو در فازهای آغاز و پایان تخمیر و یا 

اد های مسئول تولید کپک، فسازحد میکروارگانیسمفعالیت بیش

ده ی سیلو شزی در زمان تخلیه و بارگیری علوفهو ناپایداری هوا

تر گراد یا بیشدرجه سانتی  60تا  55باشد. دماهای نزدیک به 

ی فعالیت فاسدآور باسیلوسی در سیلو بوده و منجر دهندهنشان

به افزایش مقدار نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی در 

مده دماسنج شود. دو نوع عهای  ارزیابی آزمایشگاهی میگزارش

ی سیلویی شامل قابل توصیه در فرایندارزیابی دمای علوفه

 یدماسنج پروبی و دماسنج غیرتماسی )مادون قرمز( با محدوده

ند با توانهای پروبی تماسی میقیمتی یکسان هستند. دماسنج

های عمقی تر سیلو )به های دمایی از بخشآوری دادهجمع

ایسه با سطح برداشت از سیلو عنوان مناطق پایدار سیلو در مق

هایی را به عنوان داده های مرجع که در معرض هوا است(، داده

آوری شده از سطح برداشت بمنظور مقایسه با داده های جمع

سیلو با استفاده از دماسنج های غیرتماسی مادون قرمز فراهم 

 نمایند.

 تعیین طول برش بمنظور ارزیابی مقادیر الیاف مؤثر و سهم آن

در حفظ سالمت شکمبه، یکی دیگر از فرایندهای ارزیابی 

ای است. الک خصوصیات فیزیکی موثر در ارزش تغذیه

جداکننده ذرات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا یک روش استثنایی 

جهت ایجاد اطمینان از مناسب بودن طول برش الیاف طی 
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آالت برداشت فرایند برداشت و برش محصول توسط ماشین

( است. بنابراین ارزیابی صحیح هنگام برداشت، سبب )چاپر

هایی جهت رفع مشکالت موجود شده و از هدر رفت توصیه

ی بدلیل عدم کفایت الیاف محصول سیلوشده در مرحله تغذیه

در تحریک فرایند جویدن و تولید بزاق )الیاف موثر فیزیکی( 

 .نمایدجلوگیری می

 

 

 

 

 
 

 

نشاسته و الیاف نامحلول در پذیری تعیین ضرایب گوارش

شوینده خنثی، اطالعات ارزشمندی درخصوص تفاوت بین 

های مختلف های مختلف سیلوشده و یا اثر طول زمانعلوفه

های ارزش غذایی علوفه سیلو شده ذخیره در سیلو بر شاخصه

آورد. ارزیابی الگوی تخمیری علوفه سیلو شده با فراهم می

تجاری آزمون علوفه، بمنظور تعیین  هایاستفاده از آزمایشگاه

-کیفیت علوفه سیلو شده در مزارع، قابل انجام است. این گزارش

، غلظت pHی سیلو شده شامل ها در ارتباط با تخمیر علوفه

 اسیدالکتیک، اسید استیک، اسید پروپیونیک و بوتیرات،

تواند به عنوان شاخصی از کیفیت آمونیاک و اتانول بوده و می

علوفه در سیلو )عالی،متوسط و یا ضعیف( ارایه نماید.  تخمیر

تأثیر عوامل مختلف مربوط به علوفه همانند مقدار رطوبت، 

های محلول و قندها بر ظرفیت بافری و غلظت کربوهیدرات

های پیشین مورد بحث قرار گرفته اند. کیفیت تخمیر در بخش

سیلو، عالوه بر این، عوامل مدیریتی همانند سرعت کوبیدن 

میزان فشردگی یا چگالی سیلو، نوع افزودنی مورداستفاده، طول 

ی ی مدیریت سیلو در طول دورهبرش قطعات خردشده، نحوه

انبار کردن و مدیریت سیلو در طول مرحله تخلیه، بارگیری و 

تواند الگو و کیفیت تخمیر را تحت تأثیر قرار دهد. به تغذیه، می

ی م وجود  بوتیرات در علوفهعنوان یک قانون کلی، هدف عد

های هوازی سیلو های میکروارگانیسمسیلو شده است. سنجش

ها و جمعیت باسیلوس ها، به صورت شامل مخمرها، قارچ

است.  (cfu/g)واحدهای کلونی ساز در هر گرم از ماده خوراکی 

های هوازی به اکسیژن و  تأمین باتوجه به نیاز میکروارگانیسم

دهنده ناپایداری هوازی ذ هوا، وجود آنها نشانآن از طریق نفو

های هوازی کمتر از میکروارگانیسم cfuسیلو بوده و مقادیر 

های عامل فساد هزار برای هر یک از میکروارگانیسم 100

 .شود)مخمر، قارچ و باسیلوس(، عددی مطلوب محسوب می
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گاوها همان جیره ای را که شما تنظیم کرده اید مصرف آیا 

 ؟کنندمی

عوامل موثر بر میزان خوراک مصرفی، میزان انتخاب مروری بر نوشتار این 

 خوراک در آخور و اثر آن بر تولید و سالمت گاوهای شیری است.

 مصرف خوراک

مصرف خوراک هم یک ورودی و هم یک خروجی از عملکرد 

شکمبه است. مصرف خوراک از نقطه نظر اینکه مقدار خوراک 

عرضه آن میزان مصرف خوراک را تعیین  عرضه شده و روش

کند و بر خروجی شکمبه تاثیر گذار است، به عنوان یک می

 ورودی است.

 گیرد:مصرف خوراک بوسیله عوامل زیر تحت تاثیر قرار می
 قابلیت دسترسی و خوش خوراکی خوراک 

 ای )مثل زمان رشد(مرحله شیردهی و نیازهای تغذیه 

 وزن حیوان 

 تولید شیر 

 وزن افزایش 

  خصوصیات خوراک، بویژه برآورد الیاف موثر در پرشدگی شکمبه

 و گوارش پذیری

 )محیط )دما، رطوبت 

 ای و دسترسی به خوراکهای تغذیهسیستم 

( را DMIای، مصرف ماده خشک )های تغذیهبطور کلی مدل

-بینی میپیش 0.75تا  0.66بصورت تابعی از وزن بدن با توان 

ملی از یک مدل کامپیوتری برای ایجاد کنند. انجمن تحقیقات 

ا، هبینی کننده مصرف ماده خشک برای گاو در وزنجداول پیش

سطوح تولیدی و مراحل شیردهی مختلف استفاده کرده است. 

این معادالت در بردارنده متغیرهایی مثل سطح کنسانتره 

خوراک، میزان خروجی انرژی از شیر، پتانسیل مصرف علوفه 

ه شیردهی، پتانسیل مصرف علوفه و مقدار سیلوشده، هفت

 توانند سبب کاهشعوامل مختلفی مینشاسته علوفه هستند. 

شوند که برخی از این عوامل در ادامه مورد مصرف خوراک 

 اند.بررسی قرار گرفته

 شود.خوراک دارای الیاف باال و حجیم تغذیه می 

 های بطنی )شکمی( برای محل قرار وقتی که اندام

 کنند )مثل رحم(.خود رقابت میگرفتن 

 های دارای کمبود از لحاظ اجزای ضروری از جیره

ها و جمله پروتئین، نیتروژن، مواد معدنی، ویتامین

سازهای رشد میکروبی، ماهیچه، اسیدآمینهها که پیش

 شیر و یا سنتز استخوان هستند.

  دسترسی به خوراک بخاطر زمان، فضای جایگاه و یا

 شده باشد.رقابت محدود 

  دمای محیط و رطوبت آن باعث ایجاد و افزایش

 شوند.استرس گرمایی می

 

نکات کلیدی برای رسیدن به مصرف باالی خوراک در 

 های کامال مخلوطجیره

 دهی در اوایل شیردهی را برای تعداد دفعات خوراک

های دارای غلظت انرژی متوسط تا زیاد افزایش جیره

مدیریت تغذیه بهینه نیست. دهید، خصوصا وقتی که 

های دیگر مدیریت تغذیه، کمتر به بهتر به دلیل جنبه

-دهی. در بین وعدهنفع افزایش تعداد دفعات خوراک

های خوراکی، خوراک را به جلو حیوان حرکت دهید 

که این کار برای اطمینان از دسترسی گاو به خوراک 

 ای اهمیت دارد.و تحریک رفتار تغذیه

 زمان کافی برای دسترسی به خوراک  اطمینان از

 )آخورهای خوراک نباید خالی از خوراک باشند(.

 های مشابه و سطوح تولید یکسان گاوها را در گروه

نگهداری کنید. گاوهای یک شکم زایش با چند شکم 

ای با هم زایش از لحاظ مصرف خوراک و رفتار تغذیه

 تفاوت دارند.
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 ید که باید های خوش خوراک را فراهم کنخوراک

همراه با تمییز کردن آخورها حداقل یکبار در روز برای 

 اطمینان از تمییز بودن خوراک باشد.

 های فاسد شده و آلوده پرهیز کنید. اهمیت از خوراک

تاثیر آن بر روی گاوها بصورت انفرادی و همچنین در 

تواند قابل توجه باشد. بولسن و گله بطور کلی می

داری را در مصرف ماده خشک همکاران کاهش معنی

و همچنین در گوارش پذیری ظاهری ماده خشک، 

ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در گاوهای 

درصد علوفه  25تغذیه شده با علوفه سیلوشده حاوی 

سیلوشده آلوده شده در برابر هوا را نشان دادند. عالوه 

ی بر این، این محققان نشان دادند که شبکه الیاف

شکمبه در گاوهای تیمار شده خواه بصورت جزئی و 

 شود.خواه بصورت کلی تخریب می

 

 .فضای آخور خوراک را به اندازه کافی تامین کنید 

  مطمئن شوید که گاوها راحت هستند )مثال راحتی و

آسایش، بدون استرس حرارتی، سازگاری اجتماعی به 

 محیط(.

 ای فشرده هخوراک نباید در آخور بصورت داغ، بسته

سیلو یا آخورهای مصرفی باشد )نشان دهنده فعالیت 

 ها است.خطرناک و کشنده مخمرها و کپک

  میزان رطوبت در خوراک را بصورت مداوم کنترل

های بیش از حد معمول خشک باعث کنید. خوراک

 شود.ترشیدن خوراک و کاهش مصرف ماه خشک می

 دارند. گاوها نیاز به زمان کافی برای استراحت کردن 

  دسترسی به آب و کیفیت مورد نیاز آن در گاوها باال

 است.

 های کامال مخلوط هدف اساسی در استفاده از جیره

فراهم نمودن ترکیبی متوزان از اجزای تشکیل 

ی خوراک باهدف تأمین متوازن مواد مغذی در دهنده

 های مصرفی است.تمامی لقمه

  های شاخصهتأثیرگذاری منفی بر توان تولیدی و

ی مهمترین پیامدهای مدیریت سالمتی دام از جمله

 های کامال مخلوط است.ی جیرهنامناسب فرایند تهیه

 هایمنظور پایش و ارزیابی شاخصههایی بهسیستم 

های کامال مخلوط از جمله میزان مختلف جیره

یکنواختی توسط متخصصین پرورشی توسعه یافته 

 است.

 و آماده ذار در فرآیند تهیهصلی و تأثیرگنه عامل ا-

های کامال با توان تأثیر قابل توجه بر سازی جیره

 کیفیت مخلوط تهیه شده شناسایی شده است.

 ی سیلوشده با استفاده از تجهیزات برش علوفه

ی خوراک، مخصوص و مخلوط کردن آن قبل از تهیه

ی سیلویی ازنظر تر شدن علوفهسبب یکنواخت

و حداقل شدن تغییرات مشاهده رطوبت و مواد مغذی 

 شود.های غذایی متوازن شده میشده بین جیره

 ی غذایی یکنواخت نیازمند عملکرد تولید جیره

-ای و پارویی بههای حلزونی، قرقرهصحیح همزن

صورت منفرد یا ترکیبی، در ایجاد حرکات موردنیاز 

 اعم از باالبردن و انداختن مواد خوراکی است.

 ید بهای مفازه قطعات پنسلوانیا وسیلهالک تعیین اند-

رات ی ذمنظور ارزیابی میزان یکنواختی و تغییر اندازه

 های کامال مخلوط است.در جیره

  استفاده از الک تعیین اندازه قطعات پنسلوانیا در

ی حاصل از نمونه 10تعیین توزیع ذرات مربوط به 

گیری در سراسر طول آخور، فواصل مساوی نمونه

قابل اعتماد در ارزیابی میزان یکنواختی و روشی 

 کیفیت اختالط اجزای خوراک است.

 های کامال مخلوط پایش و ارزیابی جیره

ای های کامال مخلوط یک فرایند مزرعهپایش و ارزیابی جیره

ی سیلو شده، ارزیابی ی مدیریت علوفهمنظور ارزیابی نحوهبه

ن جداسازی خوراک ی توزیع خوراک، سطح خوراک و میزانحوه

توسط دام در طول آخور، ارزیابی فرایند مدیریتی خوراک و 
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تجهیزات ساخت خوراک، ارزیابی فرایند بارگیری و مخلوط 

ی کامال مخلوط و ارزیابی میزان یکنواختی و فرایند سازی جیره

های کامال مخلوط، است. هدف دهی با استفاده از جیرهخوراک

های عملی در ارتباط با کاهش نوسان این فصل ارایه راهنمایی

ی سیلویی و فرایند های کامال مخلوط، مدیریت علوفهجیره

 های کامال مخلوط است. بارگیری و مخلوط کردن جیره

 
 

 یاتخاذ راهکارهای مناسب مدیریتی در خصوص کیفیت علوفه

های فرایند پایش و ارزیابی ترین زیربخشسیلوشده از مهم

ها مخلوط است. در این ارتباط برخی توصیه های کامالجیره

ی سیلوشده و کاهش منظور حداقل نمودن ضایعات علوفهبه

تغییرات در میزان ماده خشک و مواد مغذی وجود دارد. ازجمله 

توان به اطمینان از برداشت علوفه از سطح سیلو این موارد، می

 یانهصورت صاف و عمودی و برای مصرف روزانه،  برداشت روزبه

منظور کاهش ضایعات و جلوگیری از عمق مناسبی از سیلو، به

افزایش حرارت، ایجاد پوشش پالستیکی با مواد چند الیه و 

استفاده از پالستیک های محدود کننده اکسیژن در محل 

برداشت و اطمینان از جلوگیری از نفوذ هوا با استفاده از وسایل 

اطمینان از عدم  سنگین دردسترس همانند الستیک ماشین،

ی تازه برداشت شده ی سیلو با علوفهاختالط بخش فاسد شده

از سیلو، کسب اطمینان از شل نبودن سطح سیلو پس از 

ی سیلویی برداشت شده با برداشت علوفه و همگنی علوفه

استفاده از بیل مکانیکی قبل از اختالط با سایر اجزای خوراک، 

جود نوسان قابل توجه در میزان اشاره نمود. مطلب قابل اشاره، و

ماده خشک و محتوای مواد مغذی ازجمله پروتئین خام در 

ی ذرت سیلوشده با سطوح مختلف سطح برش عمودی علوفه

-ی سیلوشده در کیسهرطوبتی در ساختارهای سیلویی و علوفه

ی های نایلونی مخصوص است، که اطمینان از همگنی علوفه

کلیدی از نظر اغلب مشاورین  یسیلویی برداشت شده، نکته

ی تنظیمی با استفاده از ای در کاهش تفاوت بین جیرهتغذیه

ی تهیه شده در مزرعه است. باتوجه به وجود افزار و جیرهنرم

ها، ی سیلوشده در کیسهغلظت باالی موادمغذی در علوفه

مخلوط نمودن کوتاه مدت آن با استفاده از تجهیزات مکانیکی 

منظور سهولت ی آن در محل ساخت خوراک بهیهمزرعه و تخل

های کامال مخلوط، اختالط با سایر موادخوراکی در ساخت جیره

 شود.توصیه می

 نمونه برداری از خوراک های کامال مخلوط

ر ترین موارد دبرداری، یکی از اساسیانجام صحیح فرایند نمونه

های کامال مخلوط ارایه شده خصوص ارزیابی یکنواختی جیره

 در طول آخور است. 

 
نمونه با اندازه و حجم یکسان با  10در این ارتباط، استفاده از 

صورت ردیفی، بالفاصله فواصل مساوی در سراسر طول آخور به

زدن و آغاز خوردن توسط ی خوراک و قبل از همپس از عرضه

تا  350یک لیتر )ای با حجم حدود گاوها، با استفاده از پیمانه

گرم نمونه( و اطمینان از عدم تغییر رطوبت نمونه قبل از  550

 های نایلونیی استفاده از کیسهواسطهارسال به آزمایشگاه به

 اطمینان از یکسانشود. دار توصیه میلیتری زیپ 4/1 مخصوص

منظور عدم ایجاد اختالل در نتایج ها بهی نمونهبودن اندازه

لک پنسیلوانیا ضروری است. ثبت هرگونه جزئیات در ارزیابی با ا

تر کمک خواهد کرد. برداری به کسب نتایج دقیقزمان نمونه

ها باید شاخصی از ترتیب زمانی گذاری نمونهی شمارهنحوه

ن ساز بوده و قادر به تعییی واگن خوراکفرایند بارگیری و تخلیه
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بر همگنی خوراک  اثر زمان بارگیری و میزان ماندگاری در واگن

حال، توجه به این نکته ضروری تهیه شده خواهد بود. با این

ی همزمان هایی با  قابلیت تخلیهاست که این امر در واگن

پذیر نیست. الزام به حرکت خوراک از بخش جلو و عقب امکان

ی مناسب رفت و برگشتی واگن خوراک در طول آخور در تخلیه

 برد.ارزیابی را از بین میخوراک نیز امکان این نوع 

های کامال مخلوط، هدف اصلی از فرایند پایش و ارزیابی جیره

و  های خشککاهش تغییرات ترکیبات اصلی جیره شامل علوفه

سیلوشده همانند ذرت و یونجه سیلوشده، کنترل فرایند 

های کامال مخلوط و کاهش میزان سازی اجزای جیرهمخلوط

 ی آننقاط مهم کنترلی در فرایند تهیهات حاصل از در تغییر

ان عنوصورت منفرد و یا با اثرات متقابل بهعامل مهم به 9است. 

های کامال مخلوط عوامل مهم در ایجاد تغییر در ترکیب جیره

ها در ایجاد برش، فرسودگی تجهیزات ازجمله عدم توان تیغه

 کن و صفحه برگرداننده، مدت زمان مخلوط کردن بعدمخلوط

ی از افزودن اجزای خوراک، کارایی مخلوط سازی، حالت و اندازه

ی خشک مورداستفاده و بارگیری اجزای خوراک، کیفیت علوفه

کن، ترتیب افزودن مواد فرآوری قبل از افزودن به واگن مخلوط

ی جیره، میزان افزودن و چگونگی توزیع مایعات تشکیل دهنده

نهایت سرعت چرخش  ی خوراک و دردر واگن مخلوط کننده

اند. در این میان دو نوع ی عمودی همزن شناسایی شدهتیغه

های مخلوط کن های افقی و عمودی در واگناصلی همزن

کن نیز دارای های مخلوطساز وجود دارد. واگندستگاه خوراک

های ثابت، قابل حمل توسط تراکتور انواع مختلفی همانند واگن

از سهای خوراکهستند. سیستم یا قابل نصب بر روی کشنده

ترین تجهیزات مورداستفاده دارای همزن افقی به عنوان معمول

کن مورد ی مخلوطدارای انواع مختلفی از نظر تعداد تیغه

 های مجهز به یک،استفاده و تجهیزات جانبی آن ازجمله سیستم

های مجهز به مته همزن و سه یا چهار مته همزن، سیستم

ای هکن استوانهای مخلوطن غلطکی و سیستمکسیستم مخلوط

های مخلوط کن عمودی هستند. باتوجه به ظرفیت مناسب واگن

ساز عمودی های خوراکهای مرطوب، سیستمی خوراکدر تهیه

مجهز به یک، دو یا سه همزن، در برخی مزارع شیری و پرواری 

 ونظر از نوع صرفاند. های مخلوط کن افقی شدهجایگزین واگن

سازهای مورد استفاده، پیروی دقیق از برند تجاری خوراک

ی خوراک و تضمین رعایت فرایند ارایه شده در راهنمای تهیه

الذکر، منجر به تولید خوراک با کیفیت مورد تأثیرگذار فوق 9

حال، فرسودگی و عدم تنظیم صحیح شود. با اینمناسبی می

های عم از متهساز، اهای خوراکتجهیزات موجود در واگن

تواند میزان ی خوراک، میهای برگردانندهها و صفحههمزن، پره

های کامال یکنواختی اندازه قطعات خوراک، رطوبت جیره

طور کلی کیفیت مخلوط و توزیع مواد مغذی در آخور یا به

 مخلوط خوراک تهیه شده را تحت تاثیر قرار دهد.

ین عوامل عدم کارایی ترترین اشتباهات و از مهمیکی از رایج

ی خوراک با کیفیت ساز در تهیههای خوراکمناسب سیستم

منظور یکنواخت سازی مناسب، عدم اختصاص زمان کافی به

اندازه قطعات و مخلوط کردن اجزای خوراک پس از افزودن 

های مایع همانند آخرین  جز خوراک )ذرت سیلوشده یا افزودنی

ور مخلوط نمودن صحیح منظمالس( است. زمان کافی .به

های همزن عوامل مختلفی همانند تعداد چرخش تیغهخوراک به

در دقیقه و نوع سیستممورد استفاده دارد. این زمان برای 

 5همزن حداقل  کن افقی با تیغههای مجهز به مخلوطسیستم

-کن عمودی و سیستمهای مجهز به مخلوطدقیقه و در سیستم

دقیقه است. عدم  3-5غلطک بین  های مجهز به تیغه همزن و

سازی سبب تولید رعایت حداقل زمان موردنیاز برای مخلوط

 شود.های غذایی ناهمگن میجیره
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الذکر، نحوه بارگیری اقالم خوراکی در عالوه بر موارد فوق

ی خوراک، قادر به تحت تأثیر قرار دادن کیفیت سیستم تهیه

سازی و یکنواختی توزیع مخلوطی خوراک تولیدی از نظر نحوه

مواد مغذی است. محل صحیح ریختن اقالم خوراکی در 

دهی باتوجه به نوع سیستم از نظر های مختلف خوراکسیستم

های همزن افقی و عمودی بودن سیستم همزن و تعداد تیغه

 منظور افزایش کاراییهایی بهمتغیر است. در این ارتباط توصیه

س صحیح بارگیری خصوص نحوه ساخت مخلوط خوراک در

ای هواگن مخلوط کن ارایه شده است. بر این اساس، در سیستم

مجهز به یک تیغه همزن و غلطک، دستیابی به مخلوط 

ی همزن و یکنواخت مستلزم بارگیری در سراسر طول تیغه

ساز افقی مجهز به های خوراکبخش مرکزی واگن، در سیستم

بارگیری در مرکز واگن است، ی همزن تیغه 4یک، دو، سه و 

ساز مجهز به یک تیغه همزن های خوراککه در سیستمدرحالی

توان فرایند بارگیری را انجام عمودی از هر دو طرف جعبه می

ساز عمودی دو و سه محور، های خوراکداد. در ارتباط با سیستم

باوجود امکان استفاده از هر دو سمت واگن در افزودن اقالم 

های دو محوره و سه محوره بارگیری به در سیستم خوراکی،

ی همزن میان –ترتیب باید در بین دو محور و بر روی محور تیغه 

ای هی بارگیری سیستمانجام شود. یک استثنا در ارتباط با نحوه

های بزرگ علوفه )مکعبی ساز عمودی، لزوم افزودن بستهخوراک

ور افزایش کارایی کاهش منظیا دوار( در مرکز و باالی محورها به

فزودن خوراک اهای یکنواخت است. اندازه قطعات و تولید جیره

مایع در بخش ابتدایی واگن، سبب اتصال بیشتر مواد افزوده 

شده به قطعات کوچک باقی مانده در الک پایینی نسبت به 

تر موجود بر روی الک میانی شده و این وضعیت قطعات درشت

شود. این نتایج ی واگن تشدید میبا پیشرفت روند تخلیه

درحالی است که تغییر محل بارگیری مایعات به مرکز واگن 

نواخت زن باعث ایجاد نتایج یکساز یا بین دو محور همخوراک

شود عدم رعایت این مطلب همواره با خطر عدم توزیع تری می

های یکنواخت خوراک و افزایش خطر ابتال به ناهنجاری

های ی کاهش اندازه ذرات موثر در جیرهواسطهمتابولیکی به

کامال مخلوط همراه است. عالوه بر این، توجه به این مطلب 

سازی ضروری است که استفاده از مدت زمان بیش از حد مخلوط

منظور جبران خطاهای ناشی از عدم رعایت اصول بارگیری به

های مربوط به سوخت ساز باعث افزایش هزینهسیستم خوراک

ن شود. بنابرایی کارگری میو اتالف زمان مفید و قابل استفاده

های رعایت تمامی موارد در خصوص بارگیری صحیح واگن

عنوان تالش در جهت افزایش کیفیت و یکنواختی ساز بهخوراک

های مرتبط با ساخت خوراک های تولیدی و کاهش هزینهجیره

 ضروری است.

مقدار بیش از ظرفیت آن در ساز به های خوراکبارگیری واگن

دالیل مختلف اعم از ساز افقی و عمودی، بههای خوراکسیستم

ساز و جمعیت گله، توزیع نامناسب عدم تطبیق ظرفیت خوراک

 دلیلحیوانات در بهاربندها، نوسان در میزان رطوبت علوفه به

تر، و ایجاد نیاز تر توسط دارای رطوبت کماشغال فضای بیش

دهی با ریزی در حین فعالیت سیستم خوراکراکجدید به خو

-های یکنواخت بهظرفیت کامل، عالوه بر ضعف در تولید جیره

زدن و یکنواخت سازی، سبب اتالف ی کاهش قدرت همواسطه

ریزی و افزایش ی خوراک در رمان بارگیری، خوراکگسترده

-ساز بههای خوراکشود. بارگیری واگنای میهای تغذیههزینه

مقدار ظرفیت آن عالوه بر رفع موارد فوق، به کاهش درصد 

ی قطعات در سیستم ضریب تغییرات در خصوص توزیع اندازه

کامال  هایغربال پنسیلوانیا و بهبود کیفیت و یکنواختی جیره

شود. نوع و کیفیت علوفه خشک مخلوط تولیدی منجر می

واگن مورداستفاده و نوع فرآوری آن قبل از بارگیری داخل 

های کامل ساز، قادر به تأثیرگذاری بر کیفیت جیرهخوراک

-ی قطعات را میمنظور کاهش اندازهتولیدی است. خردکردن به

های خشک قبل از افزودن به توان مهمترین فرآوری علوفه

های منظور اطمینان از تولید جیرهساز بهسیستم خوراک

کامال مخلوط یکنواخت و جلوگیری از جداسازی اجزای خوراک 

ی قطعات مطلوب باتوجه به نوع علوفه در آخور دانست. اندازه

ی خشک گندمیان و کاه( متغیر بوده و )یونجه خشک ، علوفه

اینچ به ترتیب  4و  6،8بر این اساس صفحات غربالی متفاوتی )
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منظور کاهش ی خشک گندمیان و کاه( بهیونجه خشک ، علوفه

. گیردها مورد استفاده قرار میلوفهاندازه قطعات انواع مختلف ع

ی غربال عالوه بر این درصورت تمایل به عدم تعویض صفحه

ر ها را با تغییتوان شرایط مناسب برای هرکدام از انواع علوفهمی

در سرعت چرخش محورهای همزن فراهم نمود. برای مثال در 

 های کمتر برایترتیب سرعتارتباط با یونجه خشک و کاه، به

گیرد. های باال برای کاه مورد استفاده قرار میونجه و سرعتی

سرعت همزن  ها،کیفیت و کفایت فرآوری علوفه به تعداد تیغه

ی سرویس و نگهداری بستگی ها از قبیل نحوهو شرایط تیغه

 ی قطعات بلندتردارد. عدم کفایت فرآوری که با افزایش مشاهده

ی عدم دهندهتواند نشانشود، میعلوفه در آخور نمایان می

ها(، عدم کفایت کفایت سرویس و نگهداری )کند بودن تیغه

زمان مخلوط شدن یا عدم رعایت ترتیب صحیح بارگیری اقالم 

 خوراکی باشد. 

 سازترتیب افزودن اقالم خوراکی به واگن خوراک

تحقیقات مختلفی اهمیت ترتیب افزودن اقالم خوراکی به واگن 

های کامال مخلوط تولیدی را تعیین کیفیت جیرهساز در خوراک

حال، نوع سیستم مخلوط کن اعم از اند. با ایننشان داده

های افقی و عمودی و تعداد محور همزن، نوع اقالم سیستم

های کامال مخلوط از نظر ی جیرهخوراکی مورداستفاده در تهیه

یز ر میزان چگالی و رطوبت، شکل و اندازه قطعات و قابلیت سر

شدن، سطح مورد استفاده از اقالم مختلف در ترکیب جیره و 

درنهایت سهولت بارگیری باتوجه به محل استقرار مواد خوراکی 

در انبار و فرصت زمانی برای ساخت خوراک، قادر به تحت تأثیر 

 سازقراردادن ترتیب افزودن اقالم خوراکی به سیستم خوراک

ر تعات بلندتر و چگالی کمهای با طول قطاست. معموال خوراک

از ساولین اقالم خوراکی بارگیری شده در داخل سیستم خوراک

ی بعد اقالم خوراکی با چگالی باالتر و خشک و بوده و درمرحله

شوند. مطلب های مرطوب و مایع بارگیری میدرنهایت خوراک

قابل توجه در ارتباط با اقالم خوراکی خشک باچگالی باال، 

تری در جیره فزایی اقالمی است که دارای مقدار کمضرورت زود ا

منظور کسب اطمینان از کفایت مخلوط شدن هستند. این امر به

های چربی محافظت شده در شکمبه و ضروری بوده و مکمل

توان مهمترین مثال از ویتامینی را می -های موادمعدنی مکمل

ارتباط  وزنی در 50به  1این دسته مواد، با ضرورت حفظ نسبت 

ساز دانست. کن خوراکبا کل مواد موجود در واگن مخلوط

های مختلفی از ترتیب افزودن اقالم خوراکی به واگن روش

ن تواحال ترتیب ذیل را میاند. با اینساز ارایه شدههمزن خوراک

ساز های خوراکآل در ارتباط با سیستمای نسبتا ایدهنمونه

وره دانست. بر این اساس، مح 4های افقی عمودی و سیستم

ی خشک یا کاه اولین ی علوفههای بلند یا قطعات خردشدهساقه

اقالم بارگیری شده بوده و پس از آن به ترتیب، دانه غالت 

های خشک، مواد خوراکی خشک با مقدار کم، مخلوط مکمل

پروتئینی، فرآورده های فرعی کشاورزی و صنعتی مرطوب، 

وشده، ذرت سیلوشده و مواد مایع، به ی سیلی پالساندهعلوفه

های حال، در سیستمشوند. با اینکن افزوده میمخزن مخلوط

ی خشک و ساز مجهز به غلطک، ترتیب افزودن علوفهخوراک

منظور جلوگیری از ایجاد آسیب به غلطک جابجا شده غالت به

ابد. یصورت توالی فوق ادامه میو بارگیری سایر اقالم خوراکی به

حال ترتیب ارایه شده غیرقابل تغییر نبوده و باتوجه به نوع ا اینب

اقالم خوراکی مورداستفاده در ترکیب جیره، احتمال تغییر در 

-منظور افزایش کیفیت و یکنواختی جیرهترتیب افزودن اقالم به

توجه ترتیب رغم تأثیر قابلعلی ولیدی وجود دارد.های ت

رار های تولیدی، اصاختی جیرهبارگیری اقالم بر کیفیت و یکنو

بر عادات معمول و یا تفاوت در سهولت دسترسی و بارگیری 

ر در االذکاقالم مختلف خوراکی، مانع از رعایت دقیق ترتیب فوق

افزودن مواد خوراکی در اغلب واحدهای پرورش گاوهای شیری 

 است.

های ی توزیع اقالم خوراکی مایع در سیستمنحوه

 سازخوراک

پنیر و ی وسیعی از اقالم خوراکی مایع از جمله آب، آبمحدوده

مالس با اهدافی گوناگون همانند حمل مواد معدنی کم مصرف، 

افزایش میزان رطوبت یا قند و کاهش احتمال جداسازی جیره 

 ها مورد استفاده قرارتوسط گاو و افزایش میزان یکنواختی جیره
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گیرند. وجود خاصیت چسبندگی در برخی اقالم مایع مورد می

استفاده همانند مالس و آب پنیر سبب افزایش اتصال ذرات ریز 

تر و درنتیجه افزایش یکنواختی در توزیع به قطعات درشت

های کامال مخلوط در ارزیابی با سیستم ی قطعات جیرهاندازه

ده و میزان ذرات ریز موجود در غربال یا غربال پنسیلوانیا ش

درصد کاهش و به محتوای غربال  5-7میزان سینی زیرین به

شود. میزان موفقیت دراین ارتباط به میانی یا باالیی افزوده می

عوامل مختلفی همانند نوع اقالم مایع و سطح مورداستفاده از 

د های کامال مخلوط بستگی دارد. باوجوآن در ترکیب جیره

مزایای عنوان شده در ارتباط با افزودن اقالم مایع، دو مشکل 

 لی افزودن یا توزیع خوراک مایع در داخعمده در ارتباط با نحوه

منظور انجام این کار از مهمترین ساز و زمان الزم بهواگن خوراک

های های موجود در خصوص استفاده از آب یا افزودنیچالش

امال مخلوط است. باتوجه به موارد های کمایع در ترکیب جیره

هم های بهمختلف از جمله کاهش احتمال ایجاد دلمه و توده

ی مواد خوراکی، ترجیح کلی بر افزودن مایعات در چسبیده

آخرین مرحله پس از افزودن تمام اقالم خوراکی و کسب 

ی زمانی موردنیاز ها است. بازهاطمینان از کفایت اختالط آن

-عوامل مختلفی همانند مقدار برنامهودن مایعات بهمنظور افزبه

منظور استفاده ازمایعات و میزان فراهمی تجهیزات به ریزی شده

ای از ها، دارای محدودهای و پمپموردنیاز همانند سیستم لوله

تر است. دقیقه یا بیش 10الی  2
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ها در جیره گاوهای شیرییچرباستفاده از 
های قبلی توضیحاتی همانند نوع و مقدار در شماره……

های چربی در جیره گاوهای ها و انواع مکملاستفاده از چربی

ای در ارتباط با شیری ارایه شد. عالوه بر این توضیحات اولیه

متابولیسم انواع اسیدهای چرب در شکمبه ارایه شد. در این 

شماره مطالب جدیدی در نقش چربی جیره غذایی در میزان 

 چربی شیر ارایه خواهد شد.

 های پیشینسبب شناسی افت چربی شیر: تئوری

چربی شیر و عوامل تأثیرگذار بر آن همانند فرایند افت 

ی چربی شیر، بیش از یک قرن موردبررسی و مطالعه

-نتئوریای از چهگران مختلف قرار گرفته و تاریخپژوهش

-های مختلف در ارتباط با این فرایند وجود دارد. پیچیده

خصوص در ارتباط با های بسیار زیاد محیط شکمبه بهگی

وضعیت مرتبط با افت چربی شیر، شناسایی عوامل مربوط 

ی غذایی مرتبط با فرایند سنتز چربی شیر به تغییرات جیره

ی فت چربی غذایی با او تعیین ارتباط عوامل مختلف جیره

ی کاهش میزان چربی کند. نظریهتر میشیر، را پیچیده

دلیل محدودیت در جذب اسیدهای چرب از دستگاه شیر به

های ارایه شده در ارتباط با گوارش، یکی از اولین نظریه

شناسی افت چربی شیر  بوده و باتوجه به ایجاد افت سبب

ه چربی شیر درهنگام مصرف جیره های غنی از چربی، ب

ی عدم توان دهندهاثبات نرسید. مطالعات مختلف نشان

فراهمی مخلوط اسیدهای چرب از طریق تزریق شیردانی، 

ی لینولئیک اسید مزدوج ترانس در غلبه بر اثرات کاهنده

عنوان یک عامل زیست فعال ، به12 –، سیس  10-

ی میزان سنتز چربی پستانی شیر است. برخی دیگر کاهنده

ی افت چربی در خصوص عوامل ایجاد کننده هااز تئوری

شیر، مرتبط با عوامل موثر بر میزان سنتز اسیدهای چرب 

ی آن بر فرایندهای مختلف فرار در شکمبه و اثر بالقوه

متابولیسمی، بخصوص فرایند سنتز پستانی چربی شیر 

ی اای همگام با عوامل جیرهاست. تغییر روند تخمیر شکمبه

ی شیر، معموال همراه با کاهش نسبت مرتبط با افت چرب

مولی استات به پروپیونات بوده و  این امر پایه و اساس، 

-ی ناکافی پیشای مهم درخصوص تأثیر عرضهفرضیه

سازهای سنتز چربی شیر در بافت پستان همانند استیک 

 اسید در افت چربی شیر است. 

 
حال تحقیقات نشان داده است، در هنگام مصرف با این

یره های با قابلیت تخمیر زیاد،، افزایش پروپیونات بیش ج

از کاهش تولید استات، در کاهش نسبت استات به 

ق ی تزریحال، عدم تأثیر عمدهپروپیونات نقش دارد. بااین

ای استات بر میزان سنتز چربی شیر در هنگام وقوع شکمبه

ی وجود دهندهتواند نشانی افت چربی شیر، میعارضه

های دیگر دخیل در این فرایند و عدم قطعیت این ممکانیس

ی دیگری در ارتباط با افت چربی شیر، فرضیه باشد. فرضیه

مبنی بر نقش افزایش جذب پروپیونات و تأثیر متعاقب آن 

در افزایش گلوکز پالسما و تحریک ترشح انسولین ذکر شده 

است. افزایش غلظت انسولین سبب افزایش فرایند سنتز 

ر بافت چربی و کاهش میزان و شدت آزادسازی چربی د

آسیل ی تریاسیدهای چرب غیراستریفه در اثر تجزیه

های ذخایر چربی بافت چربی و درنهایت کاهش گلیسرول

میزان فراهمی اسیدهای چرب زنجیربلند دردسترس یافت 

ال، حشود.  با اینمنظور سنتز چربی شیر میپستانی به

ه درخصوص ارزیابی اثر تزریق نتایج مطالعات انجام شد

پروپیونات، گلوکز و انسولین بر درصد و میزان چربی شیر، 

درصدی چربی شیر در  15تا  5ی کاهش دهندهنشان

مند از تغذیه مناسب )وابسته به روش تزریق( گاوهای بهره
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درصدی تولید چربی شیر در حیوانات در حال  35و کاهش 

دلیل کاهش فراهمی به طور عمدهتعادل منفی انرژی و به

اسیدهای چرب تأمینی از جیره غذایی و بافت چربی بود. 

ای به در اثر کاهش سنتز شکمبه 12Bایجاد کمبود ویتامین 

عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده افت چربی شیر 

مورد آزمون قرار گرفته است. در این مطالعات، فرض بر اثر 

به عنوان   Bر کمبود ویتامین کوآ در اثافزایش متیل مالونیل

مهارکننده رقابتی آنزیم اسیدچرب سنتاز، در کاهش سنتز 

حال، افزایش فراهمی پستانی اسیدهای چرب است؛ با این

قادر به تصحیح افت چربی شیر ایجاد   12Bای ویتامین تغذیه

توان شده توسط جیره غذایی نبوده است. درنهایت می

های قبل منجر م شده در دههشمار انجاگفت، تحقیقات بی

به ارایه و آزمون نظریات مختلفی در ارتباط با عوامل ایجاد 

کننده افت چربی شیر بر مبنای محدودیت در فراهمی 

سوبسترا شده ولی درنهایت مدارک زیادی در حمایت از 

 این نظریات ارایه نشده است.

 
ای نظریه نقش زیست هیدروژن دار شدن شکمبه

 غیراشباع در افت چربی شیر  اسیدهای چرب

این نظریه، تالشی درجهت ایجاد ارتباط بین فرایند زیست 

ای اسیدهای چرب غیراشباع با هیدروژن دار شدن شکمبه

ل ی تشکیواسطهچند پیوند دوگانه و افت چربی شیر، به

ایرومرهای زیست فعال اختصاصی اسیدلینولئیک مزدوج و 

سلول های مختلف بدن است.  ها وها بر بافتتأثیرگذاری آن

دار هیدروژنمیکروارگانیسم های شکمبه طی فرایند زیست

نوع ایزومر اسیدلینولئیک  20شدن، قادر به تولید بیش از 

ایزومر  3های بالقوه مختلف هستند. توان مزدوج با قابلیت

از مجموع اسیدهای چرب مزدوج تولیدی از جمله ترانس 

ت چربی شیر، به عنوان عوامل در ایجاد اف 12-، سیس  10-

أثیر بر ی تواسطهی سنتز پستانی چربی شیر بهمهار کننده

تولید آنزیم ضروری ساخت چربی در غده پستانی شناخته 

شده است. ایزومرهای عامل ایجاد افت چربی، در غلظت 

بسیار پایین و فاقد توان تأثیرگذاری بر روند سنتز چربی 

وان تولید سطوح قابل قبول شیر، حتی در حیواناتی با ت

ای ایجاد شده چربی شیر، هم وجود دارند. تغییرات شکمبه

ای همانند مصرف بیش از حد تحت تأثیر عوامل تغذیه

های غنی از غالت و عوامل جیرهاسیدهای چرب غیر اشباع، 

پایین شکمبه، عاملی آغازگر در تولید بیش از حد  pHایجاد 

ی چربی شیر دوج کاهندهایزومرهای اسیدلینولئیک مز

همراه هستند. اسیدهای لینولئیک و لینولنیک در اغلب 

های غذایی اقالم خوراکی مورداستفاده در جیره

نشخوارکنندگان وجود داشته و به عنوان عمده 

سوبستراهای مورد استفاده در فرایند زیست هیدروژن دار 

ای موردتوجه قرار دارند. نوع خوراک مصرفی شدن شکمبه

 ای، میزان تولید و نوعی تاثیر بر شرایط شکمبهواسطهبه

دار شدن را تحت تاثیر تولیدی طی فزایند زیست هیدروژن

ای تولید قرار می دهد. بنابراین امکان کنترل تعذیه

ی چربی شیر ایزومرهای اسیدلینولئیک مزدوج کاهنده

های شکمبه وجود دارد. تغییر جمعیت میکروارگانیسم

های غذایی، درنهایت منجر به تغییر در غییر جیرهمتعاقب ت

 نوع اسیدلینولئیک مزدوج تولیدی شود.
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شکمبه، یکی از مهمترین عوامل در  pHدر این ارتباط افت 

های شکمبه و درنهایت تغییر جمعیتی میکروارگانیسم

تغییر در نوع اسیدلینولئیک مزدوج است. نتایج تحقیقات 

های کشت در سیستم pH ی تأثیر کاهشدهندهنشان

-پیوسته در افزایش غلظت اسیدلینولئیک مزدوج ترانس 

، ترانس  9-، و عدم تغییر در غلظت سیس 12-، سیس 10

 pHی تأثیر کاهش دهندهاست. نتایج نحقیقات نشان 11-

-های شکمبه بهشکمبه در کاهش برخی میکروارگانیسم

 تهای سلولوالیتیک، کاهش نسبت استاخصوص باکتری

به پروپیونات و تغییر مسیر فرایند زیست هیدروژن دار 

شدن است. تأثیر ایزومرهای زیست فعال لینولئیک اسید 

ی زیست هیدروژن دار مزدوج حاصل از فرایند تغییریافته

شدن در افت چربی شیر، با تزریق شیردانی نمونه های 

، 10-و ایزومر ترانس  11-، ترانس 9-خالص ایزومر سیس 

اسیدلینولئیک مزدوج به اثبات رسیده است.  12-سیس 

مزدوج به سرعت   12-، سیس  10-تزریق ایزومر. ترانس 

روز پس از تزریق  4تا  2سبب افت تولید چربی شیر در 

ط ی فرایندهای متابولیکی مرتبشده و قادر به توصیف کلیه

وه عالی غذایی است. بهی جیرهواسطهبا افت چربی شیر به

ینی بدر تمامی حیوانات و با یک روند قابل پیش این فرایند

درصد رخ داده است. عالوه بر  86با ضریب همبستگی 

به عنوان مهمترین عامل  12-، سیس  10-ایزومر. ترانس 

ی میزان تولید چربی شیر، ایزومرهای دیگری با کاهنده

 9-تر کاهش در تولید چربی شیر، همانند ترانس توان کم

نیز دارای توان  12 –، ترانس  10-یس و س 11-، سیس  

ایجاد افت چربی شیر گزارش شده اند. باتوجه به عدم امکان 

توصیف کل کاهش مشاهده شده در تولید چربی شیر، با 

 یهای مربوط به ایزومرهای مورداشارهاستفاده از مکانیسم

لینولئیک اسید، احتمال تأثیرگذاری ایزومرهای ناشناخته 

دیگری عالوه بر موارد مذکور، در فرایند افت زیست فعال 

 چربی شیر وجود دارد.

 

 

مکانیسم های سلولی و مولکولی افت چربی شیر 

 ایجاد شده توسط اسیدلینولئیک مزدوج 

-سنتز چربی در بافت پستان و اسیدهای چرب غیراستریفه

ی دریافتی از طریق جریان خون، نقشی برابر در تأمین 

در شیر دارند. اسیدهای چرب اسیدهای چرب موجود 

ی در شبکه اندوپالسمی استریفیه و با تجمع غیراستریفه

در ذرات چربی به سمت نوک سلول حرکت می کنند . 

چندین مولکول پروتئین مرتبط با غشا، و با نقش احاطه 

عنوان عواملی ضروری در ترشح کنندگی قطرات چربی، به

آنزیم های  چربی شیر مطرح هستند. تعدد فرایندها و

ضروری دخیل در سنتز چربی شیر، امکان تنظیم فرایند 

ترشحی در سطوح و مراحل مختلف را فراهم می کند . 

-ای بهفرایند افت ترشح چربی شیر در اثر عوامل جیره

ی عوامل حدواسط زیست هیدروژن دار شدن، واسطه

درصدی ساخت چربی شیر می  50حداکثر قادر به کاهش 

تر در کاهش چربی شیر، سبب ارایه ن بیششوند. عدم توا

ی مبنی بر نقش کنترلی جیره غذایی بر نصف چربی نظریه

ی اشیر ،و دخالت فرایندهای دیگر و یا ثبات سطوح پایه

چربی شیر ثابت بوده و یا به وسیله عوامل دیگر تنظیم می 

ای چربی شیر را شود. مهترین دلیل در حفظ سطوح پایه

های در حال زایی مهم آن برای گوسالهیتوان نقش انرژمی

رشد دانست. مطلب قابل توجه، کاهش همزمان اسیدهای 

ساخته حاصل از جریان خون و اسیدهای چرب چرب پیش



 
 

 

20  

 علمی فصلنامه

 بنیان کیمیا دانش الوندشرکت دانش

 چهارمشماره  -سال اول

 www.persiafat.ir 1396 ماهشهریور

حاصل از سنتز بافت پستانی در چربی شیر، متعاقب القای 

-ی تولید ایزومرهای ویژهواسطهای افت چربی شیر بهتغذیه

 است.ی اسیدلینولئیک مزودج 

 
حال، در شرایط کاهش شدید چربی شیر، کاهش با این 

تری در میزان اسیدهای چرب حاصل از فرایند سنتز بیش

ی فرایند دهندهپستانی مشاهده می شود. این امر نشان

های ساخت چربی در ی متناسب در تنظیم آنزیمچندگانه

میزان فراهمی آنزیم یا سطوح مختلف در سطح بیان ژن، 

ی القای دهندهها نشانفعالیت آنزیمی است. پژوهش

کاهش در بیان بسیاری از آنزیم های دخیل در فرایند سنتز 

چربی بافتی در پستان در اثر ایزومرهای زیست فعال 

 اسیدلینولئیک مزدوج است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی غالبیت تنظیم بیان ژن، به عنوان دهدهها نشانپژوهش

ایند افت چربی شیر در حضور عامل اصلی تنظیمی طی فر

عوامل متعدد تنظیمی همانند یک عامل رونویسی موسوم 

 یواسطهای افت چربی شیر بهاست. القای تغذیه SREBPIبه

ی اسیدلینولئیک مزودج، منجر به تولید ایزومرهای ویژه

و کاهش بیان آنزیم های  SREBPIکاهش بیان پستانی 

شود. اغلب یر میمتعدد دخیل در فرایند ساخت چربی ش

های دخیل در فرایند سنتز چربی شیر حاوی یک آنزیم

در بخش تنظیمی پروموتور  SREBPIفاکتور رونویسی 

هستند. عالوه بر این نتایجی مبتنی بر نقش سایر عوامل 

های تنظیمی همانند عوامل تنظیمی حساس به هورمون

تیروئیدی ارایه شده است. نظریاتی مبنی بر نقش برخی 

ها وجود دارد  LXRsو  PPARsای همانند های هستهرندهگی

اند. ها نبودهولی نتایج تحقیقات قادر به حمایت از آن

تحقیقات وسیع در ارتباط با فرایند افت چربی شیر، سبب 

های اساسی در خصوص مکانیسم های تنظیم ی نظریهارایه

ی کننده ساخت چربی شیر فراهم نموده و درک نحوه

ایندهای مولکولی دخیل در فرایند ساخت چربی تنظیم فر

-های زیستی روششیر، سبب تالش درجهت توسعه

فناورانه در جهت افزایش چربی شیر فراهم می کند. بر 

ر های تک نوکلئوتیدی داساس تحقیقات، برخی چندشکلی

،  S14و  SREBPIی های تنظیم کننده، و پروتئینSREBPIبه

وصیف برخی تفاوت های شناسایی شده که قادر به ت

ژنتیکی در میزان تولید چربی شیر و ترکیب اسید چرب 

 شیر تولیدی است.

افت  ایبازیابی تولید چربی شیر پس از القای تغذیه

 چربی شیر 

ی حساسیت باالی بافت دهندهنتایج تحقیقات نشان

ساعت پس از  12پستانی در کاهش سنتز چربی شیر، 

اسیدلینولئیک مزدوج است. تحقیقات تزریق شیردانی 

جدید در ارتباط با فرایند زمانی القای افت چربی شیر و 

رونده چربی شیر و ی کاهش پیشدهندهبازیابی آن، نشان

روز پس از آغاز آزمایش با  9رسیدن به حداکثر کاهش 

درصد الیاف حاصل از  5/29های کم علوفه )مصرف جیره

 7/3دهای چرب غیر اشباع )شوینده خنثی( و غنی از اسی
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 18درصد ماده خشک( و بازیابی شرایط قبل از آزمون تا 

درصد الیاف  9/36ی بازیابی دارای روز پس از مصرف جیره

نامحلول در شوینده خنثی و اسیدهای چرب غیر اشباع با 

درصد ماده خشک( است.  1/1چند پیوند دوگانه کم )

ا را هز این آزمایشبنابراین می توان کلیدی ترین نتیجه ا

ی تغییر ای و مشاهدهوجود فاز تأخیر بین مداخالت جیره

روند تولید چربی پستانی دانست. این زمان انتظار حدود 

روز به ترتیب در ارتباط با ایجاد افت  10-14و   10-7

س ای پچربی شیر و بازیابی شرایط قبل از مداخالت جیره

زارش شده است. ی سنتز چربی گاز رفع عوامل کاهنده

اهمیت درک زمان الزم در ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی را 

افت  یتوان توانایی تشخیص تفریقی عوامل ایجاد کنندهمی

ح منظور تأثیر تصحیچربی شیر و تعیین زمان موردنیاز به

جیره غذایی در بهبود چربی شیر دانست. عالوه بر این نتایج 

 ی بازیابیسریع کنندههای تپژوهشی در ارتباط با جیره

-بیش ی تأثیردهندهشرایط فیزیولوژیک چربی شیر، ننشان

 ی غذاییتر تغییر در میزان اسیدهای چرب غیرشباع جیره

در فرایند بازیابی شرایط قبل از افت چربی شیر، نسبت به 

تصحیح قابلیت تخمیر جیره غذایی است. نتایج پژوهشی 

ین در بازیابی روند ی عدم تأثیر حذف موننسدهندهنشان

ای و سنتز طبیعی زیست هیدروژن دار شدن شکمبه

 پستانی اسیدهای چرب  است.

ای در افزایش خطر افت چربی عوامل کلیدی تغذیه

 شیر 

  مصرف بیش از حد اسیدهای چرب غیر اشباع با

 چند پیوند دوگانه

 ایی شکمبهالتجزیهنشاسته سریع 

  مقدار و نوع الیاف 

 یونوفرها 

 یت خوراک مدیر 

 ها،کپک ها و سموم وجود مقادیر باالی قارچ

 قارچی

ر الذکای فوقمطالعات زیادی درخصوص تأثیر عوامل تغذیه

ای و نشاستهای، خصوص اثر مقدار و نوع منابع علوفهبه

ای ایزومرهای زیست قعال اسیدهای چرب بر تولید شکمبه

یر ش ی فرایند افت چربیاسیدلینولئیک مزدوج در توسعه

وجود داشته و در این مقاله باجزئیات مورد بررسی قرار 

گرفته است. افت چربی شیر فرایندی چندعاملی و تحت 

تأثیر اثرات متقابل عوامل تأثیرگذار در زمان افزایش بیش 

 دهد.از یک عامل به بیش از سطح خطرساز رخ می

 

 ادامه دارد....

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


