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Introduction 1 Global demand for goat milk and its products has been growing. The decreased pasture quality 

has led goat producers to use intensive production systems with economical fodder resources. Goat milk contains 

functional compounds that enhance human immune system and overall health. Goat milk is enriched with 

functional peptides, conjugated linoleic acid, and healthy oligosaccharides that can immensely benefit human 

immunity and health. Goats are usually capable in utilizing lower quality forages. In few recent studies, alfalfa 

hay was compared with different by-products and local feeds with no significant effects found on rumen 

fermentation and milk production or composition. Murciano-Granadina goats were capable to utilize low quality 

fiber sources towards milk production.  

The objective of this study was to determine effects of feeding various forage sources on milk production, 

nutritional behaviors, and blood parameters of Murciano-Granadina dairy goats in Iran. 

 

Materials and Methods  Thirty second-parity Murciano-Granadina goats (190 ± 3 days in milk; 2 ± 0.03 

kg/d milk yield) were used in a completely randomized design study with three treatments (10 goats per 

treatment). Treatments were diets containing 1) wheat straw (WS), 2) alfalfa hay (AH), or 3) corn silage (CS). 

To enable sound comparisons among forage sources, treatment diets were balanced to be isoenergetic and 

isonitrogenous. The concentrate portion of the rations was similarly ground for all treatments. Feed and milk 

(from a.m. and p.m. milking) samples were collected weekly for later analytical measurements. To determine 

goat behavior time; eating, ruminating, and resting times were observed and recorded by technical individuals 

on days 30 and 50 of the experiment in two 24-h period. Blood samples were taken at 0800 h on d 1, 30, and 56. 

The data were analyzed using mixed models of SAS program.  

 

Results and Discussion  The dry matter intake (DMI) was significantly affected by treatments (P <0.001). 

Body weight and its changes were similar among treatments, suggesting that nutrient partitioning towards tissue 

accretion or depletion was not different among treatments during the study, since goats were in late lactation. 

However, DMI was 228 g higher for goats received diet containing corn silage than for those received AH (P < 

0.05). Decreased DMI for diets with wheat straw and alfalfa hay compared with corn silage could at least partially 

be related to increased dietary fat and indigestible cell wall in the former diets. Ruminating, standing, and resting 

times were not different among treatments (P > 0.10). These data would suggest that despite the differences in 

forage nutritional characteristics, digestibility, and intake, ruminating time was similar among treatments. 

Goats fed CS had higher milk production than the other two groups (P <0.001). The percentage of milk fat in the 

alfalfa hay treatment was higher than in the other treatments (p> 0.05). Similar to milk volume, daily yields of 
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milk protein, lactose, and total solids were also higher for corn silage than for other treatments. This could be a 

result of increased milk volume and unchanged milk contents of protein and lactose for corn silage. Milk fat 

content was higher (P < 0.01) for AH treatment but milk fat yield tended (P < 0.10) to be greater for CS 

treatments than for other treatments. 

Serum concentration of glucose, albumin and non-esterified fatty acids (NEFA) were not significant among 

experimental treatments. Glucose and NEFA values are usually interpreted as indices for energy status of 

experimental animals. Similar glucose and NEFE concentrations in blood for the three forage treatments could 

be evaluated in light of the fact that goats were in mid and late lactation and thus were not in negative energy 

balance. As a result, they may have not been metabolically sensitive enough to respond to treatments at this stage 

of lactation. Serum concentrations of total proteins were higher for AH than for other treatments (P < 0.05).  

Findings of this study suggest that lactating Murciano-Granadina goats are capable to utilize different forage 

sources including alfalfa hay, corn silage and wheat straw. However, corn silage leads to higher raw and fat-

corrected milk yields, whereas alfalfa hay increases milk fat content. For higher feed efficiency and lower feed 

cost and where more available, Wheat Straw may be used in Murciano-Granadina goat diets. To improve milk 

yield and fat content and yield simultaneously, certain combinations of alfalfa hay and corn silage may be 

required. Determining this will require future experimentation. Future experiments could also investigate forage 

choice effects on milk fatty acids profile and other functional compounds. 

 

Keywords: Blood Parameter, Feeding Behavior, Goat, Milk, Murciano-Granadin.  
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 مقاله پژوهشی

 خونی هایای و فراسنجهای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیهمقایسه منابع مختلف علوفه

 بزهای شیرده مورسیانوگرانادینا

 
 ۳، احسان محجوبی۳داود زحتمکش، ۲، حمید امانلو*۱محمد هادی خبازان

 72/11/1۹۱۱تاریخ دریافت: 

 80/86/1088تاریخ بازنگری: 

 18/86/1088تاریخ پذیرش: 

 
و فراسههنج  ای یرفتار تغذ ،یدیبر عملکرد تول رهیج ایمنابع مختلف علوف  سهه یمقا. 0410. محجوبی. او زحمتکش . د ،امانلو. ح.، م. ه، خبازان

 .061-071(:2)04 ،پژوهشهای علوم دامی ایران .نایانوگرانادیمورس ردهیش یبزها یخون های
 

 چکیده 

ستفاده از منابع مختلف علوف  ای بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذی    هدف از انجام  سی اثر ا شیرد    این تحقیق، برر سنج  های خونی بزهای  ه ای، و فرا
ای شههام   تیمار تغذی  ای مورد آزمایش لرار گرفتند. منابع مختلف علوف  1تصههادفی با  بز شههیرده در لالط حرح ماما رأس 11مورسههیانوگرانادینا بود. 

  روش ها بها از نظر انرژی و پروتئین ب  صورت یکسان متوازن شدند. دادههای حاوی ملش گندم، علف خشک یونج  و ذرت سیلو شده بود. خوراکجیره
ستفاده از نرم افزار  مدل شی دارای تفاوت معنی دار    م SASهای مختلط و با ا صرفی در گروه های آزمای ورد تجزی  و تحلی  آماری لرار گرفت. خوراک م

شیر در بزهای تغذی       صد چربی  شده باالترین و در گروه دارای ملش گندم ممترین بود. در سیلو    ب  شده با جیره حاوی علف یونج  بوده و در تیمار ذرت 
سبت ب  جیره حاوی مل حور معنی شده افزایش یافت. تفاوت معنی  داری ن سیلو  جامد  ای، درصد پروتئین، المتوز، مواد داری در رفتار تغذی ش گندم و ذرت 

سنج       شد. فرا شیر و نیز درآمد مازاد بر هزین  خوراک بزها دیده ن شده( تحت تأثیر      بدون چربی  ستریفی   سید چرب غیر ا های خونی )گلوگز، آلبومین و ا
ستفاده از منابع علوف      تیمارها لرار نگرفتند سیانوگرانادینا لادر ب  ا شان داد م  بزهای مور ضر ن سترس مانند ملش گن  .  نتایج مطالع  حا دم  همانند ای در د

 التصادی داشت  باشند.  های سامتی، تولید توانند بدون اثر منفی بر شاخص علوف  مرسوم هستند و می
 

 .خونی، مورسیانوگرانادینا بز، شیر، رفتار تغذی  ای، فراسنج   های کلیدی:واژه

   

    1 مقدمه

های مختلف و ب  ویژه لدرت   پذیری ب  اللیم  توانایی بزها در عادت   
سترده   ها در اللیمتحم  آن شک باعث گ شدن جمعیت   های گرم و خ

ست. افزایش  آن شیر بز و فرآورده   ها گردیده ا ضا برای  های آن ب  تقا
. ) 2017et alClark ,.( باشد ها میآور این فرآوردهدلی  فواید سامت 

با وجود ترمیبات مشهههاب  در شهههیر بز و گاو همانند چربی و المتوز،         
فاوت  ها         ت غذایی آن  یت هضهههم و ارزش  لابل م  بر  هایی وجود دارد 
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ست. اندازه موچکتر گلبول گذار  اثر شیر بز یکی از دالی   ا های چربی 
 . ) 2019et alSilvani ,.(پذیری آن است افزایش هضم

) ,FAOهای اخیر افزایش لیمت مواد غذایی مرسههوم در سههال  

ب  جایگزینی مواد غذایی مر          2011( مداران  سهههوم در باعث تمای  دا
تغذی  نشههخوارمنندگان ب  منابع محلی و در دسههترس شههده اسههت تا  

های تولید ماهش یابد. لابلیت هضههم خوراک در گوسههفند و بز  هزین 
ای با میفیت باال )مانند یونج ( اسهههتفاده          م  از منابع علوف    هنگامی 
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منند یکسهان می باشهد، ولی در اسهتفاده از علوف  با میفیت پایین     می
) Askarتریپیلکس( بز نسبت ب  گوسفند، عملکرد بهتری دارد   )مانند آ

)., 2016et al در مطالع  انجام شههده بر روی بزهای مورسههیا، امکان .
های   سهههنجی جایگزینی فرآورده های فرعی مشهههاورزی با خوراک    

شد؛ در آن مطالع ، علف یونج  با خوراک      سی  سوم برر هایی مانند  مر
زمینی  تفال  پرتقال، عصاره بالیمانده از صنایع آبجوگیری و میوه سیط   

داری در تولید و ترمیط شهههیر  مورد مقایسههه  لرار گرفت و تاثیر معنی   
)et  Huelva-Romeroبزهای مورسیا با این جایگزینی مشاهده نشد    

)., 2017al     درصهههد از ترمیط   44. در مطالع  ای دیگر، با جایگزینی
با مواد محلول خشهههک شهههده     ل     DDGS)1(غات تقطیری  فا ، ت

شده زیتون با خوراک حاوی   مشی  شده پرتقال و میک روغن  خشک 
ن  غات و خوراک پروتئینی موجود در منسهههانتره،     ج  و دا علف یون

ا ای بزهای مورسههیانو گرانادین تفاوتی در تولید شههیر و تخمیر شههکمب 
. در مطالع  دیگری تغذی  ) 2020et alMarcos ,.(مشههاهده نگردید 
ونج  های پرتقال با علف ی گرانادینا با جایگزینی برگ بزهای مورسیانو 

نایی      گزارش شهههد م  این بزها، در صهههورت متوازن نمودن جیره، توا
ر استفاده از منابع الیافی با میفیت پایین را بدون تأثیر منفی بر تولید شی

ند   ما نشهههان داد،    . بررسهههی) 2019et alFernandez ,.(دار های 
سیلو  جایگزینی منابع علوف  گندم  ششده و مل  ای مختلفی نظیر ذرت 

شک بر عملکرد تولیدی  سیانو  با یونج  خ نون گرانادینا تام بزهای مور
 است.  مورد ارزیابی لرار نگرفت 

ای و توان  انجام این مطالع ، بررسهههی رفتارهای تغذی         هدف از   
س در دسهههتر گرانادینا با تغذی  علوف  لاب  تولیدی بزهای مورسهههیانو

مشههور ایران بود. لذا اثر تغذی  منابع خشههبی و علوف  )یونج ،  شههرایط
های  شههده( بر عملکرد تولیدی و متابولیت ملش گندم و ذرت سههیلو

سی لرار    سرم  ستانی لزوین مورد برر خون در اللیم معتدل و نیم  موه
 گرفت. 
 

 هامواد و روش

این آزمایش در مزرع  پرورش بز شیرده شرمت مگسال در استان     
رأس بز شیرده   11انجام گرفت.  01۳۱ین از مهرماه تا آذرماه سال  لزو

مورسیانوگرانادینا در دومین دوره شیردهی و در اواسط دوره با میانگین    
روز و تولید شهههیر  0۳1±1میلوگرم، روزهای شهههیردهی  13±4وزن  

رأسی و ب  حور تصادفی    01گروه  1میلوگرم( انتخاب و در  2 11/1±)
گاه   جای مارهای مختلف حرح اختصهههاا داده     های  در  ب  تی انفرادی 

شدند. جایگاه انفرادی بزها در سالن بست  با تهوی  مطلوب لرار داشت.     
درج  و  16دما در حول دوره آزمایش دارای نوسهههان بوده و بیشهههین  

درج  سههیلوس در داخ  سههالن بود. جیره بزهای شههیرده بر  -0ممین  

                                                           
1- Dried distillers grains with soluble  

افزار  ده و با اسههتفاده از نرماسههاس مواد مغذی مورد نیاز توصههی  شهه 
SRNS (2102تنظیم شهههد. جیره )   ای متفاوت   ها از نظر منبع علوف

بوده و از نظر انرژی و پروتئین ب  صههورت یکسههان، متوازن شههدند. در 
ده ش  گندم، و ذرت سیلو  خشک، ملش  ها از یونج متوازن نمودن جیره

 (. 0ب  عنوان تنها منبع علوف  جیره استفاده شد )جدول 
شههک  فیزیکی منسههانتره برای گروه های مختلف یکسههان و ب   

صههورت خوراک های تنظیم شههده ب صههورت آردی تهی  گردید. جیره
فت. مخلوط نمودن      TMRماماٌ مخلوط )  ها لرار گر یار بز ( در اخت

سههاعت برای مصههرف   24ی بار ح 6بار در روز و توزیع آن  2خوراک 
تر و ترغیط بزها ب  مصهههرف خوراک بیشهههتر انجام شهههد.   یکنواخت 
آوری گیری در ابتدای توزیع و در زمان جمعها حی مدت نمون  خوراک

هفت ، دوره   1توزین  شهههدند. بزها پیش از شهههروی آزمایش ب  مدت       
شتند. خوراک مورد نیاز   عادت شتها      01پذیری دا شتر از حد ا صد بی در

هفت    ۱اختیار بزها لرار گرفت. حول دوره آزمایش و نمون  گیری،       در
حور آزاد ب  آب و خوراک دسترسی داشتند. بود و دام ها در این مدت ب 

شی دو    ساعت  شیردو ستفالیا     0۳و  7های بار در روز و در  ستگاه و با د
جدامننده  با لابلیت جک( Westfalia DemaTron 70) ۰۷دماترون 

  انجام شد.پس از دوشش 
 

 شاخص ها و اندازه گیری های انجام گرفته
 ,AOAC (AOACآنالیز تقریبی منابع خورامی بر اسههاس روش 

انجام شههد دیواره سههلولی و دیواره سههلولی بدون همی سههلولز  (2002
تعیین  ) 1991et alVansoest ,.(حبق روش ون سوست و همکاران   

 شد و در تنظیم جیره های غذایی لحاظ شد. 
مشی بزها ب  صورت هفتگی انجام شد و مقدار روزان  خوراک  وزن

شیر      صورت روزان  ثبت گردید. تولید روزان   شده و بالیمانده ب   توزیع 
ساعت  شد و نمون   اندازه 0۳و  7های  در  شیر در   گیری  های هفتگی 

سهههال گردید و با دسهههتگاه دوشهههش وعده صهههبز ب  آزمایشهههگاه ار
CombiScope FTIR 600 (Delta Instruments, Drachten, 

The Netherlands)  های ذی  مورد اندازه گیری لرار گرفت:  شاخص
صد ماده        صد المتوز، در صد پروتئین، در صد چربی، در شیر،   در جامد 

سلول های      مواد شمار  شیر،  شیر، نیتروژن   پیکری جامد بدون چربی 
اشبای، اسیدهای  ر، م  اسیدهای چرب، اسیدهای چرب غیرای شی اوره

 دوگان . دوگان  و اسیدهای چرب با چند پیوند چرب با یک پیوند
آزمایش،   11ای دام ها، در روز   ب  منظور ارزیابی رفتارهای تغذی       

ای در یک  فعالیت خوردن، نشخوار و استراحت بزها ب  صورت مشاهده
دلیق  یک بار ثبت      3ها هر   فعالیت  سهههاعت  ثبت شهههدند.      24دوره 
 3شدند و فرض بر این بود م  هر مدام از این فعالیت ها ب  مدت   می

سنج    دلیق  ادام  پیدا مند. ب  سی فرا های های خونی، نمون منظور برر
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ل     36و  11خونی در روزهای صهههفر،   با لو های تحت خاء   آزمایش 
 03دور ب  مدت  1111)ونوجکت( گرفت  شههد و پس از سههانتریفیوژ در 

دلیق ، سرم خون جدا شد و تا زمان اندازه گیری فراسنج  ها در دمای    

 گراد نگهداری شد. درج  سانتی -21

 

  (خشک ماده اساس)بر  یشیآزما یها رهیج مشخصات و طیترم_1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (% of DM)  

خوراک اتترمیب ونج ی علف  ذرت اژیس  گندم ملش   

Feed Ingredients Alfalfa Corn silage Wheat Straw 

 0.00 40.27 0.00 سیاژ ذرت

Corn silage – immature (no ears)  medium    
 0.00 0.00 40.27 یونج 

Alfalfa hay    
 40.25 0.00 0.00 ملش گندم

Wheat straw  fine chop    

 9.99 6.28 7.19 دان  جو آسیاب شده

Barley grain – finely ground    

 23.07 18.56 16.18 دان  ذرت آسیاب شده

Corn grain – finely ground     

 0.00 2.86 4.00 تفال  چغندر

Beet pulp – Dehy pellet     

 11.42 12.61 3.95 منجال  سویا

Soybean  meal     
 1.81 1.81 1.81 دان  تفت داده سویا

Soybean  whole Roasted medium    
 1.43 2.43 2.43 منجال  ملزا

Canola  meal  fine    

 0.00 10.76 20.94 سبوس گندم

Wheat bran finely ground     

 1.14 1.67 0.48 مربنات ملسیم

Calcium  carbonate      

 0.19 0.19 0.19 امسید منیزیوم

Magnesium oxide     

 0.29 0.33 0.33 نمک

Salt     
 0.76 0.76 0.76 مکم  معدنی- ویتامین 0

Min-supp 1     
 0.67 0.67 0.67 بی مربنات سدیم

Sodium bicarbonate     

 0.67 0.67 0.67 بنتونیت

Bentonit     

 0.14 0.14 0.14 تومسین بایندر

Toxin binder     

 5.71 0.00 0.00 پودر چربی خالص

Megalac     

 1.05 0.00 0.00 مونو ملسیم فسفات

Calcium phosphate (Mono)     
 1.43 0.00 0.00 اوره

Urea    

ییایمیش باتیترم     

Chemical composition  

خنثی )درصد ماده خشک(الیاف شوینده   33.53 37.13 38.96 

NDF    

 15.10 15.08 15.11 پروتئین خام )درصد ماده خشک(

CP    
    

 2.30 2.33 2.35 انرژی لاب  متابولیسم )مگا ماری در میلوگرم(

ME Mcal/kg    

 8.25 3.31 3.3 چربی )درصد ماده خشک(

Fat    



 4144تابستان  2، شماره 41نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     361

 9.87 11.5 9.64 خامستر )درصد ماده خشک(

Ash    
 0.91 1.06 1.03 ملسیم )درصد ماده خشک(

Calcium     
 0.5 0.54 0.58 فسفر )درصد ماده خشک(

Phosphorus     

 40.2 40.3 40.3 نسبت علوف  در خوراک )درصد ماده خشک(

Dietary Forage %DM    
میلی گرم(، مبالت  13711گرم(، منیزیوم )  231میلی گرم(، ملسیم ) 2111(، موننسین )3411IU) E(، ویتامین 214111IU) D(، ویتامین 731111IU) Aویتامین : یمکم  حاو لوگرمیم هر 0
 میلی گرم(. ۳131میلی گرم( و روی ) 43میلی گرم(، سلنیوم ) 1211میلی گرم(، منگنز ) 32میلی گرم(، ید ) 0631میلی گرم(، مس ) 07)

1 Provided per kg of supplement: Vitamin A (750000 IU), Vitamin D (204000 IU), Vitamin E (5400 IU), Monencin (2000 mg), Ca 
(250 g), Mg (35700 mg), Co (17 mg), Cu (1650 mg), I (52 mg), Mn (3200 mg), Se (45 mg), Zn (9350 mg). 

 
آلبومین، پروتئین م  با اسهههتفاده از میت     های گلومز،  فراسهههنج  

سیدهای چرب غیر  ستفاده از میت       پارس آزمون و ا شده با ا ستریف   ا
 گیری شدند. شرمت رندومس انگلستان اندازه

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

سخ   SASها از نرم افزار آماری ب  منظور آنالیز داده روی   )۳.2 (ن
شد. برای اندازه    ستفاده   Repeated)های مکرر از روی  گیریمختلط ا

measures)    ها از آزمون آماری استفاده شد. ب  منظور مقایس  میانگین
سطز     ستفاده و  سطز معنی  P <13/1تومی ا سطز  ب  عنوان  داری و 

داری در نظر گرفت  شد. مدل آماری حرح   تمای  ب  معنی 0/1تا  13/1
 ت تکرار شده در زمان بود:ب  صور

Yijk = µ + Ti + Pj + A(i)k + Cl + TPij + eijkl 

ijkY  ، متغیر وابسهههت =µ ،میانگین مشهههاهدات =iT اثر =i امین 

صادفی حیوان   A(i)kگیری، امین زمان نمون  jاثر  = Pj تیمار، = اثر ت
= اثر متقاب  زمان  ijTP= عام  مواریت )شیر اولی  بزها(،  lCدر تیمار، 
 .= اثر اشتباه آزمایشی در نظر گرفت  شد ijkleو تیمار و 

 

 و بحث  نتایج

 مصرف خوراک و رفتارهای تغذیه ای

داده های مربوط ب  وزن بدن، خوراک مصهههرفی و فعالیت های        
( نشان داده شده است. ماده خشک مصرفی       2رفتاری بزها در جدول )

سیلو  سبت ب  گروه     شده  بزها در گروهی م  ذرت  صرف نمودند ن را م
صرف مننده یونج   شک معادل   م . P)<13/1)  گرم باالتر بود 22۱خ

صرفی در تیمار ملش از بقی  گروه    ماده شک م  0416ها ممتر بود ) خ
ندم   مصهههرف .P)<13/1؛ گرم خوراک ممتر در جیره دارای ملش گ
ضم و ماهش خوش    می شی از الیاف غیرلاب  ه خورامی جیره  تواند نا

و نوی جیره حاوی علف یونج  و جیره با ضههایعات باشههد. در مقایسهه  د
سیا، ماهش مصرف خوراک در تیمار      شیرده مور میوه آومادو در بزهای 

در این مطالع   .) 2020et alEvan ,.(دارای آومادو گزارش شده است 
ب  منظور متوازن نمودن جیره اسهههتفاده      از چربی پالم و ملش جو نیز 

سبت      صرف خوراک، ماهش خوش خورامی جیره ن شد؛ علت ماهش م
 ب  جیره شاهد بود.

ای دیگر ولتی بزها یونج  خشک را مصرف مرده بودند  در مطالع 
زمینی و  های فرعی )سهههیط   در مقایسههه  با خوراک حاوی فرآورده    

مرمبات ب  همراه مخمر و غات بالیمانده از آبجوگیری( افزایش    تفال   
البت   .)2017et alHuelva -Romero ,.( سطز مصرف مشاهده شد    
سیلو  ضر،       در آن مطالع ، از ذرت  شده بود. در مطالع  حا ستفاده ن شده ا

شده   ت سیلو افزایش پلکانی مصرف خوراک در تیمار مصرف مننده ذر  
شی دارای علف    0۳14) سبت ب  گروه های آزمای  0674یونج  ) گرم( ن

، سههرعت دهد م  احتماالً گرم( نشههان می 0416گندم ) گرم( و ملش
خورامی جیره و اسهههتفاده از چربی در  ای، خوش هضهههم منابع علوف 

صرفی   ،جیره سمپلیو و        در مقدار خوراک م سنز  ست.  شت  ا بزها اثر دا
شان دادند م  اگرچ    ) 2002et alSanz Sampelayo ,.(همکاران  ن

صفر تا   صرفی       02با افزایش چربی از  سانتره، م  خوراک م صد من در
تأثیر لرار نم   ب  حور   تحت  ی گیرد، ولی مصهههرف بخش منسهههانتره 

سطز   معنی صد   02داری در  صد چربی،       در صفر در سطز  سبت ب   ن
ض ممکن اسههت ب  نوی چربی و ماهیت ماهش یافت. بخشههی از تنال

چرب استفاده شده در آن مطالع  مربوط باشد. از حرف دیگر،  اسیدهای 
انرژتیک حراحی نشههده بودند و  ها ب  صههورت ایزو در آن مطالع  جیره

شد. با وجود تفاوت معنی    صورت مجزا داده  صرف   خوراک ب   دار در م
رفتارهای     ماده خشهههک بین گروه های مختلف در آزمایش حاضهههر،     

(. عدم مشههاهده 2داری نداشههت )جدول  ای بزها تفاوت معنی تغذی 
های آزمایشی با وجود اختاف  دار بین زمان نشخوار گروه تفاوت معنی

دار در مصرف ماده خشک، ممکن است ناشی از تفاوت در هضم        معنی
ها باشههد. بزها از نظر  پذیری منابع علوف  ای مورد اسههتفاده در خوراک

سازی     های تغذی رفتار ای، سطز مصرف خوراک، انتخاب خوراک، جدا
بر اسههاس مزه و سههرعت مصههرف خوراک با گوسههفند و گاو متفاوت   

ستند    برابر ولی NDFهای با مقدار  . خوراک) 1990et alReid ,.(ه
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 0شده لابلیت هضم سریعتر مانند غات تقطیری با مواد محلول خشک   

تر خشههک، بیشههتری بر نشههخوار دارند و در مقایسهه  با یونج  تاثیر مم
ند          تامین من یاز را  یاف موثر فیزیکی مورد ن تا ال مصهههرف می شهههوند 

)., 2020et alMarcos (. 

 
 
 
 

 0 نایانوگرانادیمورس یبزها یا  یو رفتار تغذ یماده خشک مصرف ،نبد زنو _۲جدول
Table 2- Average body weight, DMI and feeding behavior of dairy goats  

Item 
Experimental Diets containing 

SEM P-Value 
Wheat Straw Alfalfa Corn silage 

 0.235 0.748 35.34 36.25 35.58 وزن بدن )میلوگرم(

Body weight (Kg)      
 c 1674 b 1904 a 29.63 <0.001 1406 در روز( گرمماده خشک )مصرف 

DMI (g/Day)      
 0.314 37.84 600 575 516 زمان ایستادن )دلیق (

Standing time  (minute)      
 0.441 25.35 414 434 459 زمان خوابیدن )دلیق (

Resting time (minute)      
 0.432 22.82 346 350 384 زمان نشخوار مردن )دلیق (

Rumination time (minute)      
 (P<1.13) دارند گریکدی با یدار یمعن اختاف مشاب  ریغ حروف با فیرد هر یها نیانگیم 0

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 

 
شتری در  اندازه ذرات بزرگتر اثر پرمواد خورامی دارای   منندگی بی

عت عبور آرام         ی  سهههر ب  دل ند و  ب  دار حدود مردن   شهههکم تر و م
شکمب  نگاری، باعث ماهش         ماده ساط  سط  انب صرفی ب  وا شک م خ

حور مصههرف می شههوند. ماهش اندازه ذرات در این حالت می تواند ب  
خشک مصرفی را ب  دلی  ماهش زمان الزم برای نشخوار     مثبتی ماده

های ب  دست آمده از زمان  . داده)Allen, 2000(تحت تأثیر لرار دهد 
صرف    شخوار بزهای م سایر منابع   1۱4گندم ) مننده ملش ن دلیق ( با 

دلیق ( اختاف  146شده )  سیلو  دلیق ( و ذرت 131ای یونج  ) علوف 
شیرده     معنی شتند. در یک گزارش، بزهای  تا  2۳4داری با یکدیگر ندا
صرف علف  1۳4 شخوار   2برمودا دلیق  در روز با م و زمانی م   مردندن

 43۳تا  1۱1زمان نشههخوار ب   شههداندازه ذرات علوف  مصههرفی بلندتر 
گیری  با اندازهدر مطالع  دیگر  .) 2005et alLu ,.(رسید دلیق  در روز 

های مختلف علوف     زمان نشهههخوار در بزهایی م  خوراک را با اندازه      
ها مشاهده    داری در زمان نشخوار دام  مصرف مرده بودند تفاوت معنی 

؛ این محققان پیشنهاد مردند م  عدم   .)2019et al Schultz ,.( نشد 
خوراک، مربوط ب  ممتر  تاثیر مافی اندازه ذرات یونج  بر زمان مصرف 

ن       تا ندازه آسههه ندازه ذرات مواد خورامی از ا یاز برای   بودن ا ی مورد ن
شده و نتایج       سی مطالعات انجام  ست. با توج  ب  برر بلعیدن خوراک ا

م  جیره مصههرفی بزها از  حرح حاضههر می توان نتیج  گرفت، زمانی
مدت زمان نشههخوار باشههند،  یکسههان NDFعلوف  و میزان نظر مقدار 

  تغییری نخواهد داشت.
 

 تولید و ترکیب شیر

                                                           
1- DDGS 

ب               ید شهههیر بزها در مدت زمان عادت پذیری ماهش یافت.  تول
های انفرادی و محدود شهههدن    احتمال، تغییر جایگاه بزها ب  جایگاه        

شیردهی، از عل     تحرک آن ها ب  همراه تغیی سط دوره  ر خوراک در اوا
ماهش تولید شهههیر در ابتدای آزمایش بوده اسهههت. همان حور م  در        

صحیز       1جدول ) شیر ت شیر و تولید  شود، تولید  شاهده می  ده بر ش  ( م
ساس چربی   صد  3/1ا در بزهایی م  ذرت  ) 2019et alSarah ,.( در

سهههبت ب  سهههایر تیمارها باالتر بود     شهههده مصهههرف مردند ن  سهههیلو
(114/1=(P .  داری بین مقدار تولید شهههیر در    همچنین تفاوت معنی

صد         شد. در شک و ملش گندم دیده ن صرف مننده یونج  خ بزهای م
ولیدی مقدار پروتئین ت لرار نگرفت.پروتئین شیر تحت تاثیر خوراک ها  

های  خوراک شده ب  نسبت   شیر با استفاده از خوراک دارای ذرت سیلو   
باالتر   قدار پروتئین شهههیر در     .P)=112/1) بوددیگر  باالتر بودن م

شیر و       سطز تولید  شده ب  دلی  باالتر بودن  سیلو  خوراک دارای ذرت 
ربی تولید باشد. مقدار چ ارتباط بین تولید شیر و درصد پروتئین شیر می

 های غذایی لرار نگرفت، تاثیر جیره شههده در گروه های مختلف تحت
سیلو   ستفاده از خوراک دارای ذرت  شده افزایش یافت  و تمای    ولی با ا

درصد چربی شیر در بزهای مصرف  .P)=136/1) داشتداری  ب  معنی
داری باالتر از دو گروه حاوی  مننده علف خشههک یونج  ب  حور معنی

ای  بز مدیتران  نژادهای. P)=112/1) بودشده  ملش گندم و ذرت سیلو
داری در مقایسهه  با نژادهای  گرانادینا، ب  حور معنی مورسههیانومانند 

خشک، چربی و م  نیتروژن باالتر می باشند    آلپاین دارای شیر با ماده 
)., 2018et alVacca ( ای با جایگزینی سههبوس برنج با  . در مطالع

گرم با چربی  204۱دان  جو دوسر در خوراک بزهای مورسیا، تولید شیر 

1- Bermuda grass 
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شد    ۳/6 مقدار  )Criscioni and Fernandez, 2016(درصد گزارش 
ضر بود. در        شتر از مطالع  حا شده در این گزارش، بی شیر تولید  چربی 
شیر با افزایشی          شده، ماهش درصد چربی  سیاری از مطالعات منتشر  ب
در تولید شههیر خام بدون تغییر محسههوس و یا افزایش اندمی در مقدار 

ست. این حالت را اثر رلیق  ن نامند. ای سازی می  چربی تولیدی همراه ا
مصههرف می  TMRسههازی ب  ویژه در جیره بزهایی م  خوراک  رلیق

؛ این لابلیت ) 2007et alSanz Sampelayo ,.(منند مصههداد دارد 
 سازی با نتایج بدست آمده از حرح حاضر مطابقت دارد.  رلیق

شیر تیمار دارای علف       صد چربی در  ضر، افزایش در در تحقیق حا
) et alFernandez ,.گزارش فرناندز و همکاران  خشههک یونج  ، با

مطابقت داشت. در آن مطالع ، درصد بیشتر اسید استیک تولید       2019(

شتر بودن        شده با جیره حاوی یونج  و بی شکمب  گروه تغذی   شده در 
ماده خشک مصرفی از عل  اصلی افزایش درصد چربی شیر نسبت ب         

پرتقال گزارش شههده اسههت. درصههد چربی شههیر در   اوی برگجیره ح
حاضهههر، باالتر از دامن  گزارش شهههده در مطالعات         تیمارهای مطالع     

)., 2017et alHuelva -Romero; , 2020et al.Evan (  در مورد
گرانادینا و نیز ممتر از مقدار چربی تولید شهههده در      بزهای مورسهههیانو  

 )Criscioni and Fernandez 2016(مطالع  مریشهههونی و فرناندز    
شیر،       شیر و درصد چربی  ستیابی ب  افزایش همزمان تولید  بود. برای د

شده   ای از مصرف یونج  خشک و ذرت سیلو    بهتر است نسبت بهین   
 شود. ر گرفت در نظ

 
 0 نایانوگرانادیمورس یبزها ریش طیو ترم دیتول -۳جدول 

Table 3- Milk production and composition of Murciano-Granadina dairy goats  

Item 
 موارد

Experimental Diets containing 
SEM P-Value 

Wheat Straw Alfalfa Corn silage 

 b 801 b 1050 a 63.053 0.004 852 تولید شیر )گرم در روز(

Milk, g/day      
درصد 1.3شیر تصحیز شده بر اساس چربی   1287 b 1292 b 1540 a 89.80 <0.001 

Fat corrected milk, g/day      
 0.056 4.807 80.75 74.62 71.16 تولید چربی )گرم در روز(

Fat, g/day      
 b 35 b 43 a 2.45 0.002 38 تولید پروتئین )گرم در روز(

Protein, g/day      
 b 35.26 b 46.52 a 2.89 <0.001 37.97 تولید المتوز )گرم در روز(

Lactose, g/day      
 b 138.91 b 168.26 a 9.15 0.003 144.27 مواد جامد شیر )گرم در روز(

Solid milk , g/day      
 0.115 34.67 134.96 78.62 84.5 مواد جامد بدون چربی شیر )گرم در روز(

SNF, g/day      
 b 9.39 a 7.82 b 0.42 0.002 8.20 چربی )درصد(

Fat (%)      
 0.117 0.122 4.18 4.49 4,52 پروتئین )درصد(

Protein (%)      
 0.742 0.041 4.45 4.41 4.43 المتوز )درصد(

Lactose (%)      
 b 17.48 a 16.16 b 0.309 0.018 16.76  ماده جامد شیر )درصد(

Solid milk (%)      
 0.211 0.118 9.47 9.65 9.77 مواد جامد بدون چربی شیر )درصد(

SNF (%)      
میلی لیتر(\سلول 0111تعداد سلول های شیر)   1156 1625 866 227 0.075 

Somatic cell Count (k cell/ml)      
گرم( 011 \نیتروژن اوره ای شیر )میلی گرم  16.28 b 19.85 a 15.82 b 0.687 <0.001 

Urea N in Milk (mg/100g)      
 0.623 0.086 2.38 2.47 2.36 اسیدهای چرب دنوو )درصد(

Denovo FA (%)      
 b 6.59 a 6.05 b 0.201 0.002 6.34 اسیدهای چرب غیر اشبای )درصد(

Unsaturated fatty acids (%)      
 0.117 0.173 4.18 4.49 4.52 اسیدهای چرب با یک پیوند دوگان  )درصد(

Monounsaturated fatty acids (%)      
 b 2.10 a 1.87 b 0.083 0.004 1.82   اسیدهای چرب با چند پیوند دوگان  )درصد(

Polyunsaturated fatty acids (%)      
3.5%FCM/DMI 0.978 a 0.858 b 0.827 b 0.044 0.004 

 (P<1.13) دارند گریکدی با یدار یمعن اختاف مشاب  ریغ حروف با فیرد هر یها نیانگیم 0
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
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تیمارهای آزمایشی ب  لحاظ درصد المتوز،   داری بین  تفاوت معنی

سیدهای چرب با       سیدهای چرب دنوو، ا شیر، ا مواد جامد بدون چربی 
یک پیوند دوگان  و شمار سلول های پیکری شیر بزهای مطالع  حاضر     

شد.  شیر در تیمار علف  نیتروژن اوره دیده ن شک یونج  ب  حور   ای  خ
با   .P)<110/1) افت ی داری نسهههبت ب  دو تیمار دیگر افزایش     معنی

توج  ب  همسهههان بودن جیره های آزمایش از نظر نیتروژن و انرژی،      
شهههیر در تیمار دارای علف خشهههک یونج      ای افزایش نیتروژن اوره

ین پذیری پروتئ  ممکن اسهههت با حبیعت لگومین  و باال بودن تجزی       
علف خشههک یونج  در ارتباط باشههد. ولتی در جیره نشههخوارمنندگان  

ف       مکم   موچک، از  های علو ن  در جیره  یت    های لگومی با میف ای 
 دخام ایجاد شده افزایش می یاب ارزش پروتئین ،شود  پایین استفاده می 

)., 2009et alMeccawi -El(.     م  افزایش مال وجود دارد  این احت
ی    ارزش پروتئین مار علف     خام و تجز پذیری بیشهههتر پروتئین در تی

شههیر شههده باشههد. در  یونج  باعث ایجاد تفاوت در مقدار اورهخشههک 
دوگان  میان تیمارها        مطالع  حاضهههر، اسهههیدهای چرب با یک پیوند         
) et alMarcos ,. یکسهههان بود م  با گزارش مارموس و همکاران     

را مقایسهه  نمود مشههاب  بود.  DDGSم  جیره حاوی یونج  و  2020(
بزهای مصرف مننده یونج ، مقدار اسیدهای چرب با چند پیوند   در شیر 

 .P)=114/1) داری افزایش یافت دوگان  ب  حور معنی
شی از      شیر می تواند تاحدی نا سیدهای چرب  تفاوت در پروفای  ا
اسههیدهای چرب مصههرفی باشههد، اما عوام  دیگر مانند مقدار انرژی   

یا فرآورده های فرعی گیاه م  می  ) 2005let aLeiber ,.(مصههرفی 
سیون   شد را می       UFAتواند تاثیر بر بیوهیدروژنا شت  با شکمب  دا در 

 .) 2008et alVasta ,.( توان نام برد
 

 متابولیت های سرم 

نتایج حاصهه  از این تحقیق نشههان داد م  متابولیت های سههرم   
(. 4و آلبومین( تحت تأثیر تیمارها لرار نگرفت )جدول       NEFA)گلومز،

مقدار آلبومین اندازه گیری شده در مطالع  حاضر باالتر از مقدار گزارش 
) 2020et alDesnatie ,. ;شههده روی گون  گوسههفند و بز گوشههتی  

)2017 et alWhitney   ند از تفاوت   اختاف می بود. این های   توا
سفند و بز و نیز پرواری  گون  شیرده  ای بین گو های  بودن دام بودن و 

شتری از این    شد م  نیاز ب  مطالعات بی شد.  نظر می ب تحت مطالع  با ا
داری  م  در تیمار مصهههرف مننده علف یونج  افزایش معنی پروتئین

سایر گروه    سبت ب   ست. پروتئین    ن شت  ا صد  تحت تاثیر د م ، ها دا ر
شد  در نتایج . ) 1993et alSahlu ,.( پروتئین جیره و نژاد بزها نمی با

های خون       ج   مده از فراسهههن های   یبدسهههت آ یا بز قدار  0والفورتون ، م
های مختلف شهههیردهی  داری در روزهای حور معنیم ، ب   پروتئین

                                                           
1- Valfortornia 

نایی انتخاب ل         حعم و سهههمت های خوش  تغییر یافت؛ بزهایی م  توا
ها افزایش می یابد  گیاهان جوان را دارند مقدار پروتئین م  سههرم آن

)., 2007et alCasamassima (. 
 

 برآورد اقتصادی مصرف جیره های آزمایشی

های مصهههرفی بزها و درآمد حاصههه  از       میانگین هزین  خوراک  
داده شده است. هزین  خوراک مصرفی ( نشان 3)فروش شیر در جدول 

 .P)=10/1) داشههتهای آزمایشههی با یکدیگر تفاوت معنی دار  گروه
ریال، علف یونج     111۱1هزین  مصهههرف خوراک حاوی ملش گندم    

سیاژ  17760 ریال بود. هزین  جیره هر راس بز،  41776ذرت  ریال و 
 ،شتربیخشک  ذرت، ب  علت مصرف ماده در تیمار مصرف مننده سیاژ

سایر تیمارها باالتر بود    سبت ب   شده در لیمت     .ن سبات انجام  با محا
شیر، تفاوت معنی  شد     فروش  شاهده ن د درآم ولیداری بین تیمارها م

فروش شیر، در گروه مصرف مننده سیاژ ذرت ب  علت افزایش سطز     
هر  .P)=136/1) داشهههتداری  تمای  ب  معنیافزایش یافت  و تولید، 

درصد درآمد حاص  از فروش    01آزمایشی سیاژ ذرت،    چند م  گروه
با  ؛شههیر بیشههتری نسههبت ب  گروه آزمایشههی حاوی یونج  مسههط مرد

شی دارای ملش    ستفاده از جیره آزمای گندم و علف یونج ، درآمدهای   ا
مشهههاب  از فروش شهههیر ب  دسهههت آمد. درآمد فروش شهههیر مازاد بر  

ر داری با یکدیگ وت معنیخوراک در بین گروه های آزمایش، تفا هزین 
های خوراک از درآمد حاص  از   نداشتند؛ ولی سود ناشی از مسر هزین     

فروش شهههیر، در گروه مصهههرف مننده ملش گندم ب  دلی  مصهههرف 
سایر تیمارها      سبت ب   شیر باالتر از نظر چربی، ن خوراک ممتر و تولید 

های ب  حور ملی، جیره  .P)=1۳1/1) دادتمای  ب  معنی داری نشههان 
تر از  دارای ملش گندم در شهههرایط حامم بر زمان اجرای حرح، ارزان   

جیره های دارای سهههیاژ ذرت و علف یونج  بود و توانسهههت درآمد     
قدار چربی و پروتئین         ی  م پا م  فروش شهههیر بر  مانی  بیشهههتری را ز
صیط دامدار مند. برخی از بزها با تولید مم و ترمیط     شود، ن خریداری 

تر  ند نسههبت ب  نژادهای با تولید باالتر، التصههادی شههیر بهتر می توان
 .)Carol Delancy, 2018( باشند

 

 کلی نتیجه گیری

ادینا گران نتایج حاص  از این مطالع  نشان داد م  بزهای مورسیانو   
ای مختلف و ب  خصهههوا  ب  خوبی توانایی اسهههتفاده از منابع علوف   

محصول فرعی مشاورزی را در جیره غذایی خود گندم، ب  عنوان  ملش
با    با اسهههتفاده از منابع مختلف     متوازن مصهههرف جیره دارند؛  شهههده 

سیا،  ، ای علوف  شاب  از نظر مقدار چربی   بزهای مور صادی و م تولید الت
. بکارگیری دارا می باشههند خوراک های مرسههوم   همانندو پروتئین را 
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اعث افزایش مقدار تولید شیر  سیلو شده در جیره بزهای شیرده، ب    ذرت
شک باعث افزایش      شیر، علف یونج  خ ص  از فروش  خام و درآمد حا

 های تولید در حی درصد چربی شیر و ملش گندم باعث ماهش هزین   
هفت  حول دوره آزمایش گردید. ممکن اسهههت اسهههتفاده از ترمیط        ۱

ای از علف یونج  و ذرت سهههیلو شهههده بتواند ب  تولید همزمان  بهین 
صد    شیر، در چربی و درآمد مازاد بر هزین  خوراک بیانجامد  مقدار تولید 

 های تکمیلی دارد.  م  نیاز ب  پژوهش
 
 

 0 نایانوگرانادیمورس ردهیش یسرم بزها یها تیمتابول -۴جدول

Table 4- Serum metabolites of Murciano-Granadina dairy goats. 

Item 
 موارد

Experimental Diets containing 
SEM P-Value 

Wheat Straw Alfalfa Corn silage 
 0.422 1.42 59 58 57 گلومز 
Glucose (mg/dL)      

ه شد ت یفیاستر ریچرب غ دیاس  0.198 0.222 0.174 0.023 0.375 
NEFA (mmol/L)      
 b 8.010 a 7.578 b 0.194 0.030 7.656 پروتئین م 
Total protein (g/dL)      
 0.867 0.084 4.096 4.136 4.099 آلبومین
Albumin (g/dL)      

 (P<13/1) دارند گریکدی با یدار یمعن اختاف مشاب  ریغ حروف با فیرد هر یها نیانگیم 0
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 

 
  0 نایانوگرانادیمورس ردهیش یبزها ریش دیمصرف خوراک و تول یالتصاد یبرآوردها -۵ جدول

Table 5- Economic estimates of feed consumption and milk production of Murciano-Granadina dairy goats  

Economic estimates (Rials/Day) 
)ریال در روز( یالتصاد یبرآوردها  

Experimental Diets containing 
SEM P-Value 

Wheat Straw Alfalfa Corn silage 

 30383c 37761b 40776a 648 0.001 هزین  خوراک )بر أساس ماده خشک(

Feed Cost (DMI Based)      
 0.054 3489 65377 57775 57594 درآمد فروش

Income       
 0.093 3199 24611 20002 27242 درآمد مازاد بر هزین  خوراک

Income Over Feed Cost       
 (P<1.13) دارند گریکدی با یدار یمعن اختاف مشاب  ریغ حروف با فیرد هر یها نیانگیم 0

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 

 

 و قدردانی تشکر

عام  محترم    رجایی مدیر   از جناب آلای مهندس    نویسهههندگان  
لای            ناب آ پارس و ج نگ مشههههاورزی و دامپروری فردوس  لدی ه

شرمت  نیکدل مدیر مهندس سال ب  خاحر در اختیار   عام  محترم  مگ
ع      لرار نات مزر کا قاتی تشهههکر   ای برای اجرای حرح دادن ام تحقی
 نماید.  می
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