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 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 کرمانشاهكشاورزي و منابع طبيعي استان و آموزشمركز تحقيقات

 

تعيين شرايط بهينۀ توليد بلوک خوراک كامل بر مبناي يونجه و كاه گندم جهت استفاده در  :پروژه عنوان -

 تغذيه گاوهاي شيرده
 2-55-13-048-970857 :پروژه شماره مصوب -

 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 اسماعيلنامنام و  -

 و ايستگاه تحقيقات گاو دومنظوره گاودشت آذر دانه نيشابوركارخانۀ خوراک دام محل اجرا :  -

 01/11/1397تاريخ شروع : -

 ماه 15 :مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارک علمي          57606 با شماره        6/3/99 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 



   چکیده:

گاو توليدي و بررسي اثر مصرف بلوک بر عملکرد  )بلوک(اين پژوهش به منظور تعيين شرايط بهينۀ توليد بلوک خوراک كامل

بار( در ماشين ساخت  220و  200فشار پرس هيدروليک )سطح  دو تعيين اثر جهت آزمايش اول شيرده طي دو آزمايش انجام گرفت.

اندازة قطعات ميانگين هندسي  مترميلي)بلند(  15/4)كوتاه( و  68/2سطح  دوثانيه( و  30و  17، 5سطح زمان توقف فشار ) سه، بلوک

انجام تکرار  10تيمار و  12كنسانتره، بر پايۀ طرح كامالً تصادفي با -تركيب علوفه و قابليت ماندگاري پذيريهاي تراكمويژگيعلوفه بر 

با اندازة قطعات  هايبلوک (.>01/0Pساعت اول پس از توليد اتفاق افتاد ) 24، در ترين درصد انبساط و كاهش چگالي بلوکبيش شد.

ثانيه فشرده شده بودند، باالترين درصد ماندگاري و به ترتيب حداقل و  17بار و زمان توقف  220علوفۀ بلند وكوتاه كه با فشار پرس 

 داراي علوفه با اندازة قطعات بلند با افزايش فشار پرس درصد تبخير رطوبت در بلوک (.>05/0P) حداكثر ريزش ذرات را نشان دادند

(. اما درصد <05/0Pسازي شد )روز ذخيره 35هاي كپک در آن پس از ( كه موجب عدم تکثير كلني>05/0Pهيدروليک، افزايش يافت )

هاي كپک در آن داراي اندازة قطعات كوتاه با افزايش فشار پرس هيدروليک، كاهش يافت و تعداد كلني فراسنجۀ مذكور در بلوک

متر، فشار ميلي 15/4و  68/2با ميانگين هندسي اندازة قطعات علوفه بين  آزمايش اول نشان داد توليد بلوک نتايج (.>05/0Pافزايش يافت )

هاي آزمايشي شامل بلوک جيرةتاثير چهار در آزمايش دوم،  ثانيه شرايط بهينه بود. پنجبار و زمان توقف فشار  220پرس هيدروليک 

هاي خوراکمتر )بلوک كوتاه(، ميلي 68/2 متر )بلوک بلند( وميلي 15/4ي اندازة قطعات با ميانگين هندس خوراک كامل حاوي علوفه

هضم و توان بر قابليت)مش كوتاه(  مترميلي 68/2 و)مش بلند( متر ميلي 15/4با ميانگين هندسي اندازة قطعات  كامل مش حاوي علوفۀ

تر خشک و ماده آلي در گاوهاي شيردة تعليف شده با بلوک كوتاه بيشتوليدي گاوهاي شيرده هلشتاين بررسي شد. مقدار مصرف ماده 

هاي دريافت كنندة (، اما تفاوت ميزان مصرف ماده خشک اين دو گروه با گروهP<05/0از گاوهاي شيرده تعليف شده با مش كوتاه بود )

متر به ميلي 15/4ة قطعات علوفه از ميانگين هندسي نتايج اين آزمايش حاكي از اثر مثبت كاهش انداز دار نبود.بلوک يا مش بلند معني

 ۀميزان توليد روزان هضم مواد مغذي جيره بود.سازي جيره بر قابليتهضم مواد مغذي جيره و عدم تاثير فشردهمتر بر قابليتميلي 68/2

(، P<05/0هاي گاو شيرده بود )اير گروهتر از سكوتاه، حدود دو درصد بيش )كيلوگرم( شير خام در گاوهاي شيرده تغذيه شده با بلوک

ها و يا شير تصحيح شده براي انرژي، اختالف ميانگين چربياما با تبديل شير خام توليدي به شير تصحيح شده بر اساس چهار درصد 

تفاوت (. =006/0Pدرصدي در مقدار چربي شير توليدي شد ) 21/2استفاده از بلوک خوراک كامل موجب كاهش  دار نبود.معني

بلوک خوراک  مصرفشود پيشنهاد مي .هاي مختلف گاوهاي شيرده مشاهده نشدداري بين ميانگين ميزان بازده خوراک در گروهمعني

شوند، محدود هاي گوشتي و پرواري و نيز گاوهاي شيرده بومي و دورگ كه در شرايط سنتي يا نيمه صنعتي نگهداري  ميكامل به دام

 شود. 

 

 : اندازة قطعات علوفه، بازده توليد، تراكم پذيري، شکل فيزيکي خوراک هاکلید واژه


