
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 كرمانشاه كشاورزي و منابع طبيعي استان و آموزشمركز تحقيقات 

 

 هلشتاين گاوهاي مدفوع هاي ويژگي و اي تغذيه رفتار بر خوراک فيزيکي شکل تأثير: پروژه عنوان -
 :پروژه مصوبشماره  -

 هاي ملي ومشترک دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 سيروس فراستي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 حسن فضائلي خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانيانخانوادگي همکاران: سعيد اسماعيلنام و نام -

 دانۀ سنندج و ايستگاه تحقيقات گاو دومنظوره گاودشت ساريكارخانۀ خوراک دام جيکمحل اجرا :  -

 01/07/1399 تاريخ شروع : -

 ماه 12: مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60914با شماره         18/10/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارک علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 
 

 

 

 



 چکیده
 بر علوفه ذرات اندازة نيز و سازي خوراک كامل به شکل بلوکهدف از انجام اين آزمايش بررسي تأثير فشرده

با تعداد  هلشتاين شيرده گاو رأس به اين منظور، هشت. بود هلشتاين شيرده گاوهاي اي و كيفيت مدفوعتغذيه رفتار

 بدن وزن ميانگين كيلوگرم و 18/23±30/3 شير روزانۀ توليد ميانگين روز، 106±5/25شيردهي  روزهاي

 انفرادي هايجايگاه چرخشي، در 4×4 التين بعمر طرح يک قالب در تصادفي صورتبه كيلوگرم 15/38±16/492

( بلند بلوک) مترميلي 15/4 قطعات هندسي ميانگين با علوفه حاوي هايبلوک شامل آزمايشي جيرة چهار. گرفتند قرار

( بلند مش) مترميلي 15/4 قطعات هندسي ميانگين با علوفۀ حاوي مش هايخوراک ،(كوتاه بلوک) مترميلي 68/2 و

 و خوردن زمان مدت افزايش موجب سازي خوراک كامل به شکل بلوکفشرده. بودند( كوتاه مش) مترميلي 68/2و

 و غذايي هايوعده تعداد در كاهش درصد 41/16 درصد، 21/21 و 42/18 مقدار به ترتيب به غذايي وعدة اندازة

 افزايش موجب علوفه قطعات اندازة افزايش(. از سوي ديگر، >05/0P) شد درصد 79/10 اندازة به خوردن نرخ افزايش

 00/20 و 55/25 ميزان به ترتيب به خوردن نرخ كاهش و غذايي وعده هر در خوراک مصرف براي شدهصرف زمان

 بر تأثيري كامل جيره سازيفشرده. نداشت غذايي هايوعده اندازة و تعداد بر تأثيري اما (،>05/0P) شد درصد

 افزايش موجب علوفه قطعات اندازة افزايش اما نداشت، جويدن زمان كل و نشخوار خوردن، براي شدهصرف هايزمان

 علوفه قطعات اندازة نيز و كامل جيره سازيكه فشرده داد نشان حاضر مطالعه (. نتايجP<05/0) شد هافراسنجه اين

 .نداردگاوهاي شيري  مدفوع رنگ و قوام اسکور اسيديته، ميانگين بر داريمعني تأثير

 

 شيري اي، گاوهاي تغذيه كامل، رفتار خوراک مدفوع، اندازة قطعات علوفه، بلوک : ارزيابيها کلید واژه


