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 هایفراسنجهو برخی شیر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید اثر 
 بزهای شیری سانن خون 

 
 3امیر موسائی و 2، عبدالمنصور طهماسبی2، عباسعلی ناصریان2زاده، رضا ولی1ساحره حیاتی

 
 دانشگاه فردوسی مشهد، یعلوم دامگروه و استاد،  ی کارشناسی ارشدآموختهدانش -3و  9

 (moosaee.amir@gmail.comول: و)نویسنده مس ،دانشگاه جیرفت ،یگروه علوم دام استادیار، -9
 32/1/9911 تاریخ پذیرش:                1/3/9911 تاریخ دریافت:

 
 

 چکیده 
رأس بز سانن شیرده با  8جو بر عملکرد بزهای شیری سانن، تعداد  منظور بررسی اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشتبه    

روزه  21روز شیردهی( و در قالب یک طرح گردان در چهار دوره  88 ± 6در ماه سوم شیردهی ) کیلوگرم 55 ± 5/1میانگین وزن 
درصد جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو  111و  66، 33های با و جیره استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد

درصد، الیاف  8/3کستر درصد، خا 6/15درصد، پروتئین  16خشک ماده بود. علوفه آبکشت تولید شده با ترکیب مواد مغذی
 های آزمایشی مورد استفاده درصد در جیره 16درصد و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی  5/31نامحلول در شوینده خنثی 

های خونی مورد و نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی متابولیت pHخوراک، تولید و ترکیب شیر، های مصرففراسنجه گرفت.قرار
مایع  pH(. p <15/1کننده کاهش داد )خشک را در تیمارهای دریافت. استفاده از علوفه آبکشت جو مصرف مادهمطالعه قرار گرفت

درصد این علوفه  66و  33کننده جیره حاویهای دریافتدرصد علوفه آبکشت در مقایسه با گروه 111شکمبه در گروه جایگزینی 
غلظت کلسترول و پروتئین  ی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه نداشت.تأثیر(، اما تیمارهای آزمایشی p < 15/1افزایش یافت )

درصد  66میزان (. جایگزینی دانه با علوفه بهp < 15/1کننده علوفه آبکشت باالتر از گروه شاهد بود )های مصرفکل خون در گروه
طور تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. به تأثیراما ترکیب شیر تحت   ،(p < 15/1درصد، تولید شیر را افزایش داد ) 33مقایسه با  در

باتوجه به قیمت  و کلی استفاده از علوفه آبکشت جو بجای دانه جو در جیره بزهای شیری برتری خاصی در تولید شیر نداشت
جای دانه مقرون به صرفه آبکشت به برابر(، استفاده از علوفه 5/2خشک )باالتر علوفه آبکشت در مقایسه با دانه در هر واحد ماده

 نیست.
 

  ، علوفه آبکشت جوتولید شیر، بز ساننبراورد اقتصادی، کلیدی:  هایواژه
 

 مقدمه
علت قرار گرفتن های بحران آب در کشور ایران بهشاخص     

تر از متوسط مراتب نامطلوبخشک بهنیمهدر منطقه خشک و 
که یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی دنیاست. در حالی

شونده دنیا کنند، سهم ما از کل منابع آب شیرین تجدیدمی
درصد  52حالی که جهان تنها از (. در3درصد است ) 91/0تنها 

 11است، کشور ما حدود منابع آب مطلوب خود استفاده کرده
(. 3صد از ذخایر آب شیرین خود را مصرف نموده است )در

ای از دنیا واقع شده است که متوسط بارش ایران در منطقه
 (. 92سوم متوسط جهانی است )ساالنه آن کمتر از یک

 های زیادی از کشور ایران در مناطق خشک و بخش
طبع یکی از مشکالت این گونه خشک قرار دارد و بهنیمه
رو ودیت منابع آب برای تولید علوفه است. از اینها محداقلیم

های نوین تولید علوفه با مصرف آب کمتر استفاده از روش
برای تأمین نیازهای دامپروران امری ضروری است. یکی از 

آب مورد توجه هایی که برای رشد گیاهان در مناطق کمروش
است  9گرفته است کشت متمرکز بدون خاک یا آبکشتقرار

با رطوبت و  های بسته )محیطر آن بذر گیاهان در اتاقککه د
شود. کشت گیاهان در این روش شده( کشت میگرمای کنترل

به آب بسیار کمتری نیاز دارد اما قیمت باالتر علوفه تولیدی 
 (.90،1سبب محدودیت استفاده از این روش شده است  )

های شیری هستند. ها از اجزای ضروری جیره دامعلوفه     
مقدار الیاف علوفه بر تولید چربی شیر و متابولیسم میکروبی 

سلولی بر تولید چربی شیر و دیواره تأثیردارد.  تأثیرشکمبه نیز 
های ی قطعات و ویژگیاندازهای، بهبهبود تخمیر شکمبه

تولید چربی شیر شکمبه و  pHساختاری دیواره سلولی، که بر 
های تولیدکننده، (. در دام91دارد ) موثر هستند، بستگی

مصرف مقادیر زیاد علوفه با کیفیت باال سبب افزایش عملکرد 
 شود.دهی اقتصادی میو سود

تولید علوفه وجود ندارد، برای در مناطقی که آب کافی      
ها علوفه مورد نیاز دام را تولید آبکشت نمودن دانه باتوان می

با ها در روش آبکشت است. هپرکاربردترین دانکرد. دانه جو از 
توان طی استفاده از هر کیلوگرم دانه جو در روش آبکشت می

کیلوگرم علوفه تازه جو برداشت  90تا  2روز،  90تا  1مدت 
 (.1نمود )

در این روش، با تبدیل دانه جو به علوفه جو، غلظت      
ماده خشک و که یابد در حالیافزایش می الیافن و ویتامی

شود. مقدار پروتئین کل به حالت انرژی آن دچارکاهش می
یابد ماند اما از نظر نسبی مقدار آن افزایش میاولیه باقی می

(. فعالیت 1،90) استبخشی از نشاسته  که دلیل آن مصرف
های ایجاد تغییراتی در نشاسته، پروتئین و چربی سببآنزیمی 

 شود تر میسادهبه ترکیباتی  هاآنموجود در دانه و تبدیل 
رابطه با استفاده از  های اندکی دروجود پژوهش(. با این9،91)

خوراک دام وجود دارد و نیازمند  عنوانبهعلوفه آبکشت 
است. هدف از پژوهش حاضر،  در این زمینه بیشتر پژوهش

های مختلف علوفه بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با نسبت
های عملکردی بزهای شیری سانن فراسنجهآبکشت جو بر 

لحاظ اقتصادی بود. همچنین امکان جایگزینی دانه با علوفه به
 گردید.نیز بررسی

 

1- Hydroponic                                                                                                                                         

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی

 

 

 

 

 

mailto:moosaee.amir@gmail.com


 99........... ........................................................................................................................................... 9911 بهار/ 91پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

  هامواد و روش
دام و طیور دانشکده  پژوهشیاین آزمایش در ایستگاه      

انجام شد.  9911در سال  کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
زا با راس بز شیرده سانن چند شکم 8بدین منظور تعداد 
 کیلوگرم در قالب یک طرح 14 ± 6/9میانگین وزن زنده 

به دوره  1تیمار و  1با  9چرخشی صورتبهتصادفی  کامالً
استفاده شد. تیمارهای هفته(  9هفته )هر دوره  91مدت 

( عدم جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت 9آزمایش شامل )
( جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو 1جو )گروه شاهد(؛ )

( جایگزینی دانه جو با 9(؛ )درصد 91درصد )گروه  91به میزان 
( 1( و )درصد 66درصد )گروه  66میزان علوفه آبکشت جو به 

 درصد 911جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو به میزان 
بکشت مورد استفاده آ(. علوفه 9( بود )جدول درصد 911گروه (

فرایند  1در این آزمایش در روز )شرکت فدک، مشهد، ایران( 
 آبکشت برداشت گردید.

نشخوارکنندگان  ایافزار سیستم تغذیهها با نرمجیره     
SRNSکوچک )

صورت به ( متوازن و4914/1/9شماره  1
( تغذیه شدند. ابتدا قصیل علوفه آبکشت TMRکامالً مخلوط )
متر( سانتی 1)با طول حدود ات کوچک به قطعتوسط دست 

کردن با بقیه خوراک به دو بخش شد و پس از مخلوطتبدیل 
  1صبح و  1و روزانه در دو وعده در ساعات  شد تقسیم

، هفته آخر هر دورهگرفت. در ها قرار ظهر در اختیار دامازبعد
شیردوشی با گیری شد. اندازه مصرف خوراک و تولید شیر

دو بار در روز )صبح و عصر( انجام شد.  و دستگاه شیردوش
از اقیمانده در آخور مصرف خوراک پس از کسر مقدار خوراک ب

ک و ترکیب مواد خش. مقدار مادهشدشده محاسبه خوراک ارائه
مانده در آخور تعیین شده و خوراک باقیمغذی خوراک ارائه

های خشک، چربی و پروتئین بر اساس روش. میزان ماده شد
AOAC (9 و غلظت )خنثیی نامحلول در شوینده الیاف 

(NDF)9  نامحلول در شوینده اسیدی  الیافو(ADF)
1 

مایع شکمبه گیری شد. ( اندازه11براساس روش ون سوست )
یری نیتروژن گاندازهآوری شد. توسط لوله معدی جمع

سنجی و با استفاده از باروش رنگمایع شکمبه آمونیاکی 
(. در این روش مایع 4دستگاه اسپکتروفتومتری انجام شد )

دور در  9411دقیقه در  91 مدتبهشده شکمبه صاف و اسیدی
را میکرولیتر از مایع رویی  11سانتریفیوژ شد. سپس دقیقه 

لیتر معرف رنگی میلی 4/1میکرولیتر آب مقطر،  11همراه با 
وله لیتر محلول هیپوکلریت قلیایی داخل لمیلی 1فنل و 

گراد، درجه سانتی 91کردن در آزمایش ریخته و پس از انکوبه
 گیری شد.نانومتر جذب اندازه 441در طول موج 

و  کلگلوکز، اوره، کلسترول، پروتئین  هایفراسنجه     
و های اختصاصی )پارس آزمون، ایران( با کیتپالسما آلبومین 

شد. گیری ، اسپانیا( اندازهBT3500) با دستگاه اتوآناالیزر
 تعیین ترکیب مواد مغذی شیر با دستگاه آنالیز شیر 

(Foss .انجام شد )کشور دانمارک 

  
 های آزمایشی )براساس درصد ماده خشک(مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره -9 جدول

Table 1. Ingredients and feed composition of experimental diets (based on DM percent) 
 9گروه آزمایشی 

 درصد 911   درصد 66 درصد 91  شاهد (درصدماده خوراکی )
 94 94 94 94 خشک یونجه

 91 91 91 91  علوفه ذرت سیلوشده
 - 1 98 11 دانه جو

 11 98 1 - علوفه سبز جو 
 9 4/9 4/1 4 کنجاله سویا
 9 9 9 9 پودر گوشت

 19 4/11 4/91 91 سبوس گندم
 1/1 1/1 1/1 1/1 کربنات کلسیم

 1/1 1/1 1/1 1/1 1ویتامینی -مکمل مواد معدنی
 1/1 1/1 1/1 1/1 نمک

 و انرژی قابل سوخت و ساز (درصدترکیب مواد مغذی )
 41 41 64 11 ماده خشک 

 64/1 61/1 19/1 16/1 )مگاکالری( قابل سوخت و سازانرژی 
 46/94 18/94 6/91 16/91 پروتئین خام

 1/11 1/11 1/11 8/11 خنثی  یالیاف نامحلول در شوینده
 19 1/19 6/11 1/11 اسیدی  یالیاف نامحلول در شوینده

 91 91 96 94 کربوهیدرات غیرالیافی
 9/9 1/9 9/9 1/1 عصاره اتری 

 1/1 1/1 1/1 6/1 فسفر 
 1/1 1/1 1/1 1/1 کلسیم 

 درصد. 911و  66، 91. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو به ترتیب به میزان 9
 ید ،91 کبالت ،181 مس غلظت .بود گرم 1 منگنز و  9آهن، 9 ، روی11 منیزیم ،11 فسفر ، 914 کلسیم مکمل، هرکیلوگرم در استفاده شده، ویتامینی-معدنی مواد مکمل . در1

 .بود گرممیلی 111 اکسیدانآنتی و 91، سلنیوم 911
 

افزار آماری نرم Mixedها با رویه تجزیه آماری داده
(1/1) SAS  و  4عنوان اثر ثابتهو با در نظر گرفتن اثر تیمار ب

انجام شد. مدل آماری طرح  6عنوان اثر تصادفیهاثر دام ب
 آزمایشی در زیر آورده شده است:

yijkl = μ + τi + βk + SUB (β)jk + tl + εijkl 
yijkl:  تیمار هر مشاهده مربوط بهi ، حیوانj با ترتیب تیماری ،

k  در دورهl ؛μ: ؛ جامعه میانگینτi:  اثر تیمار؛ βk:  دورهاثر k 

1- Change over design                               2- Small ruminant nutrition system                                       3- Neutral detergent fiber                                      
4- Acid detergent fiber                              5- Fixed effect                                                                       6- Random effect                                          
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 دورهدرون  jاثر تصادفی حیوان  :jk SUB(β) ،اعمال تیمار
 خطای آزمایشی. :εijkl وl اثر دوره :k، tlتیماری 

در مدل  PDIFFبا استفاده از گزاره ها یانگینمقایسه م
بین حداقل میانگین مربعات  SASافزار نرم آماریآنالیز

(LSM)1  .داری نتایج به لحاظ آماریسطح معنیانجام شد 
 (50/5P < )در نظر گرفته شد. 

 
 نتایج و بحث

 ترکیب شیمیایی علوفه آبکشت جو
انحراف  ±)درصد ترکیب شیمیایی علوفه جو آبکشت      

و  NDF ،ADFشامل ماده خشک، پروتئین خام، استاندارد( 
 ± 14/1، 1/10 ± 43/5، 11 ±39/5ترتیب به خام خاکستر

درصد بود. ماده خشک  8/4 ± 18/5 و 11 ± 05/5، 3/41
( و 1حاضر با نتایج دانگ و همکاران ) پژوهشقصیل جو در 

مشابه با  ADFو  NDFمقدار و ( 15فضائلی و همکاران )
( بود. 15آمده در آزمایش فضائلی و همکاران )دستهمقادیر ب

پروتئین خام علوفه آبکشت جو در این پژوهش با نتایج دانگ 
خوانی داشت. ( هم54( و اسنیت و مکینتاش ) 1و همکاران )

با نتایج پیر و لیسون م علوفه آبکشت جو مقدار خاکستر خا
( مطابقت داشت. طبق نتایج 15( و فضائلی و همکاران )18)

، که حاوی دانه جو نیز در آمده، علوفه آبکشت جودستبه
باالتر و ماده خشک  NDF، پروتئین خام و قصیل است

 کمتری درمقایسه با دانه جو داشت. 
 تیمارهای آزمایشی بر مصرف ماده خشک تأثیر
کننده علوفه های دریافتدر گروه خشکف مادهمصر     

درصد  11(، p=5555/5درصد ) 43با جایگزینی آبکشت 
(5551/5=p و )155( 5551/5درصد=pبه ) در مقایسه جای جو

کاهش یافت. نتایج آزمایش حاضر تا حدودی با نتایج  شاهدبا 
خوانی داشت. فضائلی و همکاران هم (15) آزمایشات مشابه

شده بهه استفاده از علوفه سبز جو تولیددادند ک گزارش( 15)
درصد کل ماده خشک جیره  8/55میزان روش آبکشت به

 های نر، سبب کاهش مصرف ماده خشک شد. بنابرگوساله
 رف ماده خشک در کاهش مص گرانپژوهشنظر این 

روش شده بهکننده علوفه سبز جو تولیدهای دریافتتیمار
به هر علت رطوبت باالی علوفه بوده است. آبکشت، احتماال به

ها دادند که از تغذیه دام گزارش( 55ردی و همکاران ) حال،
ماده روش آبکشت، در مصرف شده بهبا علوفه سبز جو تولید

خشک تغییری حاصل نشد. برخالف نتایج آزمایش حاضر، 
های شیرده آواسی بیان کرد میش در( در آزمایشی 3اشتایه )

کننده تیمار علوفه های دریافته مصرف خوراک در گروهک
  آبکشت افزایش یافت و این افزایش مصرف را به

 هایوجود آزمایشخوراکی علوفه نسبت داد. با اینوشخ
های شیرده وجود رابطه با تغذیه علوفه آبکشت در داماندکی در

اند. دانگ ها اثر جوانه جو را بررسی کردهدارد و اغلب پژوهش
خشک مصرفی دادند که متوسط ماده گزارش( 1و همکاران )

کننده جوانه جو بیشتر بود و تیمار در دو گروه دریافت روزانه
خشک روزانه مصرف مادهمتوسط منجمد کننده جوانه دریافت

نه تازه داشت. در شده با جوابیشتری درمقایسه با گروه تغذیه
( فراوری 51شده توسط رید و همکاران )انجام هایآزمایش

ی بر مصرف تأثیرصورت جوانه جو و آسیاب آن هدانه جو ب
های آزمایشی ماده خشک نداشت. بین میانگین وزن بدن گروه

. نتایج برخی ی وجود نداشتدوره آزمایش تفاوت یدرط
شده به شده در مورد علوفه سبز جو تولیدانجام هایپژوهش

علوفه  تأثیرروش آبکشت بر افزایش وزن زنده حاکی از عدم 
استفاده از علوفه سبز جو تولید در پژوهشی بر وزن زنده بود. 

داری بر تغییرات وزن و افزایش شده به روش آبکشت اثر معنی
 .(11) گاو پرواری نداشتوزن روزانه 

 
 تیمارهای آزمایشی بر وضعیت تخمیری شکمبه تأثیر
اگرچه تفاوت بین تیمارها در رابطه با نیتروژن آمونیاکی،      

دار نبود، اما با افزایش نسبت جایگزینی لحاظ آماری معنیبه
آمونیاکی مایع دانه جو با علوفه آبکشت جو، غلظت نیتروژن 

 155شکمبه کاهش یافت که این کاهش در گروه جایگزینی 
درصد جایگزینی در  155در گروه  35/3درصد بیشتر بود )

لیتر در گروه شاهد(. نتایج گرم در دسیمیلی 4/9مقایسه با 
( که 1آزمایش حاضر با نتایج آزمایش دانگ و همکاران )

غایرت داشت. این پژوهشی را روی جوانه جو انجام دادند، م
شده با مونیاک باالتری را در گروه تغذیهغلظت آ گرانپژوهش

دیگر  هایپژوهشای طور مشابهجوانه جو گزارش کردند. به
دادند که افزایش پروتئین خام، نیتروژن آمونیاکی  گزارش

 گزارش( 8(. همچنین فائد )3،55) دهدشکمبه را افزایش می

کننده های دریافتشکمبه در برهمونیاکی کرد که نیتروژن آ
تیمار شاهد افزایش نشان داده  در مقایسه باعلوفه آبکشت 

است و علت آن را افزایش سطح پروتئین خوراک و قابلیت 
 کرد. باتوجه به عدم وجود  گزارشپذیری آن تجزیه

احتمالی علوفه آبکشت جو  تأثیررابطه با  های معتبر درپژوهش
بحث در مورد دلیل کاهش های تخمیری شکمبه، بر فراسنجه

 زمایش حاضر نیازمند انجام آنیتروژن آمونیاکی در 
 های بیشتر در این زمینه است.پژوهش
 بررسی اثر سطوح مختلف علوفه سبز جو تولید شده      

مایع شکمبه نشان داد که تفاوتی بین  pHروش آبکشت بر به
روش آبکشت با سطوح مختلف علوفه سبز جو تولید شده به

ساعت پس  4در زمان  مایع شکمبه pHبه لحاظ  شاهدگروه 
 155شده با از مصرف خوراک وجود نداشت اما گروه تغذیه

 های شیری ساننروش آبکشت بر مصرف ماده خشک  و وزن بدن بزجو تولید شده بهاثر علوفه سبز  -5جدول 
Table 2. Effect of barley hydroponic fodder on dry matter intake and body weight of Saanen lactating goats 

 P Value  1گروه آزمایشی 

خطای استاندارد  درصد155  درصد11 درصد 43  شاهد فراسنجه
 میانگین 

 درجه دو خطی

 a5551 b 5154 ᵇ5539 ᵇ5548 84/10 5551> 151/5 گرم() روزانه خوراک مصرف
 494/5 350/5 31/5 1/33 3/33 5/38 3/33 میانگین وزن بدن )کیلوگرم(

 درصد. 155و  11، 43تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو به ترتیب به میزان . 1

1- Least square means 
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 pHداری درصد جایگزینی دانه با علوفه آبکشت بطور معنی
درصد  91های جایگزینی ا گروهمقایسه ب باالتری در

(921/9=p)  درصد 66و (996/9=p)  های تغذیهبزداشت. در
درصد جایگزینی دانه جو با علوفه  66و درصد  91شده با 
کاهش یافت اما به شاهدمایع شکمبه نسبت به  pHآبکشت، 

های وجود مقادیر زیاد دانه ،احتماالدار نبود. لحاظ آماری معنی

همراه ها در علوفه آبکشت بهشدن نشاسته آنجو و شکسته
های در گروه pHدانه جو موجود در کنسانتره، سبب کاهش 

درصد جایگزینی دانه با علوفه شده است. اما از سوی  66و  91
دیگر با حذف کامل دانه جو از جیره و افزودن مقادیر باالتر 

مایع  pHعلت نقش بافری علوفه، هعلوفه آبکشت جو، ب
 ه افزایش یافته است. شکمب

 
 های شیری ساننو نیتروژن آمونیاکی شکمبه بز pHتیمارهای آزمایشی بر تأثیر -9جدول 

Table 3. Effect of experimental treatments on rumen pH and ammonia nitrogen of Saanen lactating goats 
 P Value  9آزمایشیگروه  

 درصد999 درصد66 درصد91 شاهد فراسنجه
خطای استاندارد 

 میانگین
 درجه دو خطی

pH ab91/6 b99/6 ᵇ99/6 a69/6 933/9 239/9 999/9 
گرم در نیتروژن آمونیاکی )میلی

 192/9 939/9 199/9 12/1 91/1 19/9 99/1 لیتر(دسی

 درصد 999و  66، 91دانه جو با علوفه آبکشت جو به ترتیب به میزان  تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و جایگزینی. 9
  

 های خونفراسنجه
 ندی بر غلظت گلوکز خون نداشتتأثیرتیمارهای آزمایشی      

های تر بودن در گروهو غلظت اوره خون نیز باوجود پایین
شده با علوفه آبکشت، تفاوتی با گروه شاهد نداشت. اما تغذیه

غلظت کلسترول خون با تغذیه علوفه آبکشت جو افزایش 
 66های حاوی جایگزینی شده با جیرههای تغذیهیافت. گروه

(926/9=p و )999 ( 929/9درصد=p)  دانه با علوفه آبکشت
 داری غلظت کلسترول خون باالتری درمقایسهجو، بطور معنی

علوفه آبکشت جو بر غلظت کلسترول  تأثیربا شاهد داشتند. 
های شیری تاکنون بررسی نشده است و نیازمند خون در بز

 های بیشتر و بررسی غلظت استات شکمبه انجام پژوهش
ها در سازهای ساخت چربیعنوان یکی از پیشهب

خون با افزایش  کلغلظت پروتئین نشخوارکنندگان است. 
ه جو، افزایش یافت که گروه نسبت علوفه آبکشت به دان

درصد دانه با علوفه  999های با جایگزینی شده با جیرهتغذیه
 شاهدباالتری درمقایسه با گروه  کلآبکشت غلظت پروتئین 

. همچنین غلظت آلبومین در گروه (p=992/9)  داشت
داری تمایل به معنی شاهددرصد درمقایسه با  999جایگزینی 

باتوجه به غلظت نیتروژن آمونیاکی  احتماال(. p=99/9داشت )
 ساختشده با علوفه آبکشت جو، های تغذیهکمتر گروه

بهبود  شاهدمقایسه با ها درپروتئین میکروبی در این گروه
منطبق با گزارش کومار و همکاران  مسألهاین  کهیافته باشد 

کردند رابطه مثبتی میان استفاده از  گزارشکه است ( 96)
پروتئین جیره و ساخت پروتئین میکروبی با پروتئین پالسما 

ها نیز از احتمال وجود دارد. غلظت آلبومین باالتر در این گروه
بهبود استفاده از نیتروژن در شکمبه با جایگزینی دانه با علوفه 

 کند.آبکشت جو حمایت می

 

 های خون بزهای شیری ساننغلظت فراسنجه -9جدول 
Table 4. Concentration of blood parameters of Saanen lactating goats 

 P Value  9گروه آزمایشی 

 درصد999 درصد66 درصد91 شاهد فراسنجه
خطای استاندارد 

 میانگین
درجه  خطی

 دو

 319/9 696/9 929/2 99/62 91/61 91/62 91/63 لیتر(گرم در دسیگلوکز)میلی
 193/9 911/9 919/9 99/39 39/33 13/32 39/39 لیتر(گرم در دسیاوره )میلی

 b91/99 ab91/16 a99/991 a62/991 199/1 999/9 119/9 لیتر(گرم در دسیکلسترول)میلی
 b92/1 ab11/1 ab11/1 a99/9 993/9 993/9 199/9 لیتر()گرم در دسی کلپروتئین 

 691/9 912/9 996/9 69/3 92/3 99/3 99/3 لیتر(آلبومین )گرم در دسی
 درصد 999و  66، 91تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو به ترتیب به میزان . 9
 

 تولید و ترکیب شیر
و  66تغذیه شده با تولید شیر بزهای گروه  تفاوتاگرچه      
 شاهددرصد جایگزینی دانه با علوفه آبکشت جو با گروه  999

به اما تولید شیر این دو گروه  ،دار نبودبه لحاظ آماری معنی
شده با جیره بود. گروه تغذیه شاهدباالتر از گروه لحاظ عددی 

باالترین  درصد 66میزان با جایگزینی دانه جو با علوفه جو به 
د شیر این گروه با گروه تولی تفاوتتولید شیر را داشت که 

(. نتایج آزمایش حاضر با نتایج P=99/9دار بود )معنی درصد91
در مورد علوفه سبز ( 99،1)شده  انجام هایپژوهشبرخی از 
روش آبکشت مطابقت داشت. گریگوریو و شده بهجو تولید

ه استفاده از علوفه سبز جو دادند ک گزارش( 99همکاران )
سبب افزایش در گاوهای شیری روش آبکشت شده بهتولید

علوفه آبکشت  تأثیر( نیز در بررسی 1تولید شیر شد. اشتایه )
درصد  23کرد که  گزارشهای شیرده آواسی ر میشدجو 

جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو سبب افزایش تولید 
پژوهشی در رابطه با تغذیه علوفه آبکشت  ،به هرحالشیر شد. 

جو در بزهای شیری یافت نشد. در آزمایش حاضر، گروه 
 66ای هجایگزینی تولید شیر کمتری داشت اما گروه درصد91
درصد جایگزینی دانه با علوفه تولید باالتری داشتند که  999و 

ها و با درنظر گرفتن غلظت نیتروژن آمونیاکی کمتر این گروه
تواند ها میسوی دیگر پروتئین تام خون باالتر این گروهاز 

تاحدودی به بهبود نسبی استفاده از پروتئین و انرژی جیره 
 تولید شیر اشاره کند. برای
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 تولید و ترکیب شیر بزهای شیری سانن -5جدول 
Table 5. Milk production and composition of Saanen lactating goats 

 P Value  1گروه آزمایشی 

 درصد111 درصد33 درصد63 شاهد فراسنجه
خطای استاندارد 

 میانگین
 درجه دو خطی

 ab6362 b6312 a6336 ab6351 32/61 156/1 513/1 تولید شیر روزانه )گرم(
 062/1 161/1 133/1 10/6 16/6 10/6 55/6 )درصد( چربی شیر

 033/1 116/1 111/1 23/6 23/6 23/6 23/6 )درصد( پروتئین شیر
 155/1 111/1 112/1 65/0 61/0 65/0 65/0 )درصد( الکتوز شیر

 611/1 511/1 106/1 51/3 30/3 23/3 26/3 )درصد( مواد جامد غیرچربی
درصد. 111و  33، 63تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو به ترتیب به میزان . 1  

 
 شده با جیره شاهد ظت الکتوز شیر در بزهای تغذیهغل

شده با های تغذیه)فاقد علوفه آبکشت جو( در مقایسه با گروه
(. بین p<1/1شده جو تمایل به افزایش داشت )علوفه آبکشت

های مختلف تفاوتی غلظت چربی، پروتئین و الکتوز شیر گروه
چربی در بزهای گروه د نداشت، اما غلظت مواد جامد غیروجو

رصد درمقایسه با د 63جایگزینی دانه با علوفه جو به میزان 
 (.p=132/1شاهد تمایل به کاهش داشت )

 شده برای خرید علوفههزینه تمام
د یک ( هزینه خری3 شده )جدولهای انجامورداطبق بر     

حسب روش آبکشت برشده بهکیلوگرم علوفه سبز جو تولید
کیلوگرم دانه برابر هزینه خرید یک 5/6 خشک، در حدودماده

های انجام شده در آزمایش مشاهدات و آنالیزجو است. طبق 
روش شده بهجو با علوفه سبز تولید حاضر، جایگزینی دانه

بر عملکرد دام نداشت و ازسویی  گیری چشمتأثیرآبکشت، 
 سبب افزایش هزینه خوراک دام شد. نتایج آزمایش حاضر 

روش رابطه با هزینه استفاده از علوفه سبز جو تولید شده به در
انجام شده  هایپژوهشبکشت در خوراک دام با برخی از آ

ی دانه ( هزینه جایگزین66مطابقت داشت. اسنیت و مکینتاش )
برابر  5تا  6شده به روش آبکشت را جو با علوفه سبز جو تولید

 کردند. گزارش
 آب مصرفی

خشک ایران و محدودیت با توجه به شرایط خشک و نیمه     
ای تواند عامل محدودکنندهکمبود علوفه می بارندگی در کشور،

و برای توسعه دامپروری باشد. توجه به بهبود استفاده از آب 
ز اهمیت است. در بین جویی در زمینه کشاورزی حایصرفه
های تولیدی برای خوراک دام مانند ذرت، سورگوم، علوفه

ای میزان آب یونجه و جو با تولید متداول و در شرایط مزرعه
فی برای تولید هر یک کیلوگرم ماده خشک علوفه تازه به مصر

 ،حالهره(. ب16) است لیتر 511و  511، 1111، 1011ترتیب 
های بسته و تحت کنترل محیط کشت امروزه با استفاده از

توان با استفاده از دانه غالت مذکور در هر هیدروپونیک می

زمصرفی در دوره از سال و در طی مدت کوتاهی با توجه به نیا
واحد دامپروری به تولید علوفه اقدام نمود، البته ناگفته نماند 

اما در شرایط  که تولید علوفه به روش آبکشت هزینه بر است،
های خشکسالی و در مناطقی که با کمبود زمین زراعی، ریزش
اند و جوی، کمبود آب سطحی و زیرزمینی برای آبیاری مواجه

ه محل پرورش دام مقدور نیست، تهیه علوفه و انتقال آن ب
تا  6برای تولید هرکیلوگرم علوفه آبکشت جو  .استمناسب 

( میزان مصرف آب را 10(. هکتور )16لیتر آب نیاز است ) 5/6
لیتر برای هر کیلوگرم علوفه آبکشت گزارش کرد، اما  6 تا 1

خشک علوفه کیلوگرم مادهدر شرایط مزرعه برای تولید یک
رسد شود. بنابراین بنظر میلیتر آب مصرف می 511جو تازه

جویی در مصرف لحاظ صرفهی آبکشت جو بهاستفاده از علوفه
 ناطق دچار کمبود آب مناسب است.آب در م

جایگزینی دانه با علوفه آبکشت سبب کاهش مصرف      
 111خوراک شد. همچنین جایگزینی دانه با علوفه به میزان 

درصد سبب افزایش  33و  63مقایسه با جایگزینی  درصد در
pH  غلظت کلسترول و پروتئین تام خون در شدمایع شکمبه .

کننده علوفه آبکشت باالتر بود. جایگزینی های مصرفگروه
درصد، تولید  63درصد درمقایسه با  33میزان دانه با علوفه به

ه خرید آمده، هزیندستهشیر را افزایش داد. اما طبق نتایج ب
کیلوگرم ماده خشک علوفه جو آبکشت درمقایسه با دانه یک

چشمگیر  تأثیربرابر بیشتر بود. باتوجه به عدم  5/6آن حدود 
جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت بر عملکرد تولیدی بزهای 
شیری سانن و همچنین هزینه باالتر علوفه درمقایسه با دانه، 

لحاظ اقتصادی ای دانه جو بهجاستفاده از علوفه آبکشت جو به
اما به لحاظ مصرف آب،  یستصرفه نمقرون به در حال حاضر

تر از کشت در علوفه آبکشت بسیار مقرون به صرفهتولید 
گیری قطعی در نتیجه خاک و آبیاری معمول است. بنابراین

های بیشتر است. از جمله باید هزینه این زمینه نیازمند پژوهش
 لوفه آبکشت با در سطح مزرعه و عمصرف هر لیتر آب 

 نظر گرفته شود.های واقعی درقیمت
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 روش آبکشتهسینه خرید دانه جو و علوفه سبس جو تولید شده به -6جدول 
Table  . Cost of buying barley grain and barley hydroponic fodder 

 علوفه آبکشت جو دانه جو فراسنجه
 4/6 1 )کیلوگرم( As fedیا  وزى تر

 16 10 )درصد(هاده خشک 
 02/1 1/0 )کیلوگرم( هاده خشک

 1000 4000 (As fed هسینه خرید به ریال )یک کیلوگرم برحسب
 24150 10000 هسینه خرید به ریال )یک کیلوگرم هاده خشک(
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Abstract  
    An experiment was conducted to evaluate the effects of replacement of barley grain with 
barley hydroponic fodder on blood metabolites and milk production of lactating Saanen goats. 
Eight dairy goats (     .  kg of live body weight and   months of lactation (     days in 
milk)) were allocated to   experimental diets including the control diet and diets consisting of 
  ,    and     percent replacement of barley grain with barley hydroponic fodder, respectively. 
Animals were assigned to treatments in a cross over design with   periods of    days each. The 
barley hydroponic fodder contained     dry matter,   .   crude protein,  .   ash,   .   
NDF and     ADF. Impact of dietary treatments on milk production, rumen and blood 
parameters were investigated. Feeding barley hydroponic fodder reduced dry matter intake of 
dairy goats (P <  .  ). The pH of rumen fluid increased in animals fed diets with      barley 
fodder in comparison with diet containing    and    % of barley fodder (P <  .  ), while rumen 
NH -N was not differed among treatments. Blood cholesterol and total protein concentrations 
increased in goats fed barley hydroponic fodder (P <  .  ). Animals in     of replacement 
group produced more milk than     replacement of barley grain with hydroponic fodder (P < 
 .  ). However, milk composition was not affected by the experimental treatments. The cost of 
purchasing barley hydroponic fodder was  .  times more than barley grain. By considering the 
effects of barley hydroponic fodder versus grain on performance and higher cost of fodder, it 
was concluded that using barley hydroponic fodder in replacement of barley grain in the diet of 
dairy goats is not cost-effective and profitable. 
 
Keywords: Barley Hydroponic Fodder, Economical Estimation, Milk Yield, Saanen Goat  
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