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 Introduction: The aim of this experiment was to investigate the effects of slow release urea 

and molasses on eating behavior and feed intake rate in fattening lambs.  

Materials & Methods: The experiment was conducted in a completely randomized design 

with 5 treatments (experimental diets) including, control (without sources of non-protein 

nitrogen), two sources of non-protein nitrogen (common urea and SRU) with or without 

molasses and 7 replicates and with using 35 Arabian lambs. Forage to concentrate ratio of 

diets was 30 to 70. During the fattening period, the lambs were fed the total mixed ration, 

individually and ad libitum, twice daily at 8 am and 4 pm. At the end of the fattening period, 

eating behavior was measured visually every 5 minutes over a 24-hour period and feed 

intake rate over an 8-hour period.  
Results: The results showed that the addition of molasses reduced the ruminant duration  

(P<0.001) and increased the feed intake rate (P<0.05), but the duration of chewing activity 

was not affected by the nitrogen source and the addition of molasses. Diets containing non-

protein nitrogen sources reduced the eating duration compared to the control diet (P=0.02). 

Compared to the control diet, using common urea, reduced the feed intake rate (P<0.05).  
Conclusion: The results of this experiment showed that the replacement of common urea 

with slow-release urea and the association of molasses with it, did not have adverse effects 

on eating behavior and feed intake rate. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 
 

 رهش و مالس، بر رفتار خوردن و سرعت مصرف خوراک اثرات اوره آهسته 

  های پرواریدر بره
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و سرعت مصرف خوراک در  رهش و مالس، بر رفتار خوردنهدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات استفاده از اوره آهسته  مقدمه: 

  گوسفندان پرواری بود.

درصد، آرد  34/19درصد، گلوتن گندم:  35ت: ری )گلوتن ذرهای گیاهی و جانومخلوطی از پروتئیندر این تحقیق،  ها:مواد و روش

ی( شامل دو نوع منبع نیتروژن های آزمایشتیمار )جیره 5این آزمایش با استفاده از یک طرح آماری کامالً تصادفی با سویای فرآوری 

دن منبع نیتروژن افزو درصد( و گروه شاهد )بدون 20غیرپروتیینی )اوره معمولی و اوره آهسته رهش( با و بدون مالس )صفر و 

ای درصد بخش کنسانتره 70فه و درصد علو 30ها شامل ترکیب جیره راس بره نر عربی انجام شد. 35غیرپروتیینی( با استفاده از تعداد 

صورت کامالً مخلوط، هها و بصورت انفرادی، در حد اشتهعصر، ب 16صبح و  8بود. در طول دوره پرواربندی جیره غذایی در دو نوبت 

ساعته و  24ه بار طی یک دوردقیقه یک 5هر  صورت چشمی وهگیری رفتار خوردن بگرفت. در پایان دوره اندازهها قرار ر اختیار برّهد

  ساعته انجام شد. 8سرعت مصرف خوراک طی  یک دوره 

( >05/0Pراک )صرف خو( و افزایش سرعت م>001/0Pزمان نشخوار)نتایج نشان داد که افزودن مالس باعث کاهش مدت  نتایج:

یینی در ن غیرپروتع نیتروژهای حاوی منابجیره شد ولی مدت فعالیت جویدن تحت تاثیر منبع نیتروژن و افزودن مالس قرار نگرفت.

با جیره شاهد باعث  ( استفاده از اوره معمولی در مقایسه=02/0Pمقایسه با جیره شاهد، باعث کاهش مدت زمان خوردن شدند )

 (. >05/0Pمصرف خوراک شد )کاهش سرعت 

ا آن، اثرات دن مالس بشز همراه نتایج آزمایش حاضر نشان داد که جایگزینی اوره معمولی با اوره آهسته رهش و نی گیری و بحث:نتیجه

 نامطلوبی بر رفتار خوردن و سرعت مصرف خوراک نداشت.

https://asnrukh.ac.ir/food/fa/news/4601/%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://asnrukh.ac.ir/food/fa/news/4601/%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 قدمهم
 سطح بهینه مصرف خوراک تحت تاثیر ترکیب شیمیایی و       

های فیزیکی خوراک، گیرد و ویژگیفیزیکی جیره قرار می هایویژگی

چنین ( هم1دهند )تاثیر قرار می ای و عملکرد دام را تحتتغذیه رفتار

محیطی نظیر  عوامل از تواند متاثرمی حیوان توسط خوراک رفتار مصرف

های فردی و ساختار ژنتیکی حیوان درجه حرارت محیط و یا ویژگی

 (. عواملی مانند مزه و بوی خوراک که غیرمرتبط با قابلیت2باشد )

توسط گوسفند اثرگذار  خوراک انتخاب روی توانندنیز می هضم هستند،

تواند افزایش الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه می (.3باشند )

باعث باالرفتن مدت زمان خوردن، نشخوار کردن و مجموع فعالیت 

رسد در طی نظر میکیلوگرم الیاف شود. به ازای مصرف هرجویدن به

شبانه روز، زمان صرف شده برای خوردن، نشخوار کردن و مجموع 

تر به مصرف الیاف علوفه بستگی داشته باشد فعالیت جویدن بیش

 ویژه اوره، درهتر منابع نیتروژن غیرپروتیینی و بقیمت پایین (.4)

منابع  ه استفاده از اینشده ک گیاهی، موجب هایمقایسه با پروتیین

عنوان جایگزین بخشی از پروتیین حقیقی مورد توجه قرار گیرند. به

مشکل استفاده از اوره معمولی تجزیه سریع آن در شکمبه است. در 

شود. شکمبه، اوره به سرعت هیدرولیز شده و به آمونیاک تبدیل می

جاد ای وارد خون شده و سبب ایای از آمونیاک شکمبهبخش عمده

مخرب، از قبیل کاهش خوراک مصرفی، کاهش عملکرد حیوان  اثرات

این در (. 5شود )و در نهایت مرگ ناشی از مسمومیت آمونیاکی می

میکروبی، نسبت  که تجزیه کربوهیدرات در شکمبه و رشد حالی است

به تجمع  منجرسرعت آزادسازی آمونیاک، روند کندتری داشته که  به

تر اوره، (. انواع جدید6) شودشکمبه می دیواره دارآمونیاک از ج و عبور

معمولی،  نسبت به اوره( Slow Release Urea) با آزادسازی کُند اوره

توانند جایگزینی برای اوره کنند و میتر آزاد مینیتروژن را آهسته

ها و تجزیه کربوهیدرات اوره کردن آبکافت زمانهم با (.7) باشند معمولی

مان استفاده از منابع نیتروژن غیرپروتیینی در تولید توان راندمی

های مایع حاوی قند (. خوراک8پروتیین میکروبی را بهبود داد )

توانند موجب افزایش تراکم انرژی جیره و تحریک مانند مالس می

عنوان حاملی برای نیتروژن غیرپروتیینی شده و به ماده خشک مصرف

وراکی جیره غذایی در کوتاه مدت خخوشمورد استفاده قرار گیرند. 

می تواند باعث افزایش مصرف خوراک در گوساله های پرواری شود 

اند که افزودن اوره در مقادیر ها نشان دادهاز سوی دیگر بررسی .(9)

(. اکثر منابع 10خوراکی جیره شود )کاهش خوش تواند باعثزیاد می

در مورد اثربخشی  اوره آهسته رهش موجود در کشور وارداتی بوده و

ها تردید وجود دارد و با توجه به فقر منابع خوراک دام داخلی از آن

نظر میزان پروتیین و مشکالت استفاده از اوره معمولی، نیاز به تولید 

لذا در (. 11رهش در داخل کشور وجود دارد ) محصوالت اوره آهسته

کشور این مطالعه از یک نوع اوره آهسته رهش جدید ساخت داخل 

در مقایسه با اوره معمولی در ترکیب ( Nitroza) با نام تجاری نیتروزا

های براساس بررسیبا سطوح مختلف مالس در جیره استفاده شد. 

ای که به بررسی اثرات اوره آهسته رهش با یا صورت گرفته مطالعه

پرواری تغذیه  خوراک گوسفندان رفتاری مصرف صفات بدون مالس، بر

این های پُر کنسانتره پرداخته باشد، در دسترس نیست. شده با جیره

مقایسه  رهش در اثرات استفاده از اوره آهسته آزمایش با هدف بررسی

های حاوی علوفه با اوره معمولی، همراه با افزودن مالس، در جیره

خوردن و سرعت مصرف خوراک  کیفیت سرشاخه نیشکر، بر رفتار کم

 د. های در حال رشد انجام شبره
 

 هاروشمواد و 
در محل ایستگاه تحقیقات  1395این آزمایش در پاییز سال        

علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی 

آباد دزفول انجام شد. جهت انجام این آزمایش از طرح آماری کامالً 

وره تیمار شامل شاهد، دو منبع نیتروژن غیر پروتیینی ا 5تصادفی با 

درصد( با یا بدون  8/1درصد( و اوره آهسته رهش ) 6/1معمولی )

راس بره نر  35تکرار با استفاده از  7درصد( و  20مالس )صفر و 

اوره روز استفاده شد.  105مدت به 8/17±7/2ماهه با وزن  4عربی 

آهسته رهش استفاده شده با نام تجاری نیتروزا ساخت شرکت دانش 

درصد پروتیین  250درصد نیتروژن، معادل  40بهاور شایا و حاوی 

 1( در جدول 12های آزمایشی )ترکیب و مواد مغذی جیرهخام بود. 

 نشان داده شده است. 

 فعالیت زمان مدت گیریاندازه :رفتاری صفات گیریاندازه

 جویدن )شامل مدت زمان نشخوار و خوردن( و مدت زمان استراحت

ره تاده و حالت نشسته( در یک دومدت زمان حالت ایس کردن )شامل

صورت چشمی انجام ای، بهدقیقه 5ساعته و در فواصل  24زمانی 

 شد و هر نوع فعالیت شامل خوردن، استراحت کردن برای هر دام

هده دقیقه، فعالیت مشا 5ثبت شد. فرض بر این بود که در طول هر 

ن و های خوردشده ثابت است. کل فعالیت جویدن از مجموع فعالیت

نشخوار کردن و کل مدت زمان استراحت کردن از مجموع حالت 

 ایستاده و نشسته محاسبه شد.

گیری سرعت برای اندازه: گیری سرعت مصرف خوراکاندازه

مانده دهی نوبت صبح، باقیساعت پس از خوراکمصرف خوراک، یک

آوری، توزین و سپس به آخور برگشت داده خوراک درون آخور جمع

آوری پس آخور در ادامه براساس همان روند ذکر شده، جمعشد. در 

دهی نوبت صبح ادامه یافت. خوراک پس از خوراک 8و  3، 2ساعات 
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یک وعده  خوراک مصرفی در در ساعات مختلف نسبت به کل مصرفی

صورت درصد در ساعت و هغذایی، محاسبه وسرعت مصرف خوراک ب

 دست آمد.هگرم در دقیقه ب

های صفات رفتاری داده تجزیه و تحلیل: هاداده لو تحلی تجزیه

شامل مجموع فعالیت جویدن )نشخوار و خوردن( و مجموع حالت 

استراحت )حالت ایستاده و نشسته( براساس طرح کامالً تصادفی با 

عنوان متغیر کمکی درنظر گرفتن مقدار خوراک مصرفی روزانه به

سرعت مصرف  به مربوط یهاداده تجزیه و تحلیل( و 1 )کوواریت()مدل

ها ای دادهخوراک براساس طرح کامالً تصادفی و پس از تبدیل زاویه

(Arc sin√yانجام2 ()مدل ) سرعت  مربوط به هایشد. مقایسه میانگین

درصد و  95و با سطح اطمینان مصرف خوراک توسط آزمون دانکن 

رت صو درصد 95 اطمینان و با سطحتوکی  توسط آزمون مقایساتسایر 

 شد.استفاده ( 31 ،1/9 )نسخه SAS افزارنرم ها ازداده تجزیه برای گرفت.

 ije..) + X -ji+ B(X j= µ + T ijY                        (     1مدل )

  ij+ e j= µ + T ijY                                                                                         (2مدل )

صفت مورد آزمایش،  = میانگینµمتغیر وابسته، = ijY، 2و  1در مدل 

jT شامل دو منبع نیتروژن غیرپروتیینی اوره معمولی و تیمار )= اثر

 =X-ijB(X(..اوره آهسته رهش، با و بدون مالس و گروه شاهد(، 

و  روزانه به عنوان کوواریت( اثر متغیر کمکی )مقدار خوراک مصرفی

ije =باشند. اشتباه تصادفی می       

 

 تولیدشده  های آزمایشیترکیبات و مواد مغذی جیره :1جدول 

 نتایج
های آزمایشی بر نتایج مربوط به اثر جیره: صفات رفتاری       

آمده است. خوراک مصرفی،  2عملکرد و صفات رفتاری در جدول 
افزایش وزن روزانه و  راندمان مصرف خوراک تحت تاثیر جایگزینی 

زودن مالس قرار نگرفت اوره معمولی با اوره آهسته رهش و نیز اف
(05/0P> افزودن اوره معمولی و اوره آهسته رهش با و بدون .)

افزودن مالس در مقایسه با جیره شاهد باعث کاهش مدت زمان 
 ( =020/0P)خنثی  نامحلول در شوینده کیلوگرم الیاف ازای هر خوردن

 

  های آزمایشی()جیره تیمار 
 شاهد

 )کنترل(
 اوره معمولی بدون

 مالس
اوره آهسته رهش 

 بدون مالس
 اوره معمولی با مالس

 درصد 20
اوره آهسته رهش با 

 درصد 20مالس 
 مورد

 های آزمایشی اجزای جیره     
 سرشاخه نیشکر 30 30 30 30 30
 دانه ذرت 24 24 44 44 30

 سبوس گندم 8/14 0/15 2/17 4/17 3/21
 کنجاله سویا 4/7 4/7 5 5 17
 مالس نیشکر 20 20 0 0 0
 اوره 0 6/1 0 6/1 0
 1اوره آهسته رهش )نیتروزا( 8/1 0 8/1 0 0

 کربنات کلسیم 94/0 94/0 94/0 94/0 94/0
 سولفات سدیم 26/0 26/0 26/0 26/0 0
 نمک 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0
 2مکمل مواد معدنی و ویتامینی 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0

 ها ترکیبات مواد مغذی جیره     
 3انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم( 43/2 43/2 45/2 45/2 51/2

 پروتیین خام )درصد( 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15
 پروتیین قابل تجزیه در شکمبه )درصد( 5/9 5/9 1/9 1/9 7/6
 پروتیین قابل تجزیه در شکمبه )درصد پروتیین خام( 9/62 9/62 3/60 3/60 4/44
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد( 28/35 38/35 03/38 13/38 78/40
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد( 87/17 90/17 74/18 77/18 23/20
 )درصد( 4کربوهیدرات غیر الیافی 1/44 1/44 2/43 2/43 8/40
 همی سلولز )درصد( 42/17 48/17 29/19 36/19 55/20
 عصاره اتری )درصد( 01/3 02/3 94/3 95/3 78/3
 کلسیم )درصد( 9/0 9/0 7/0 7/0 8/0
 (فسفر )درصد 4/0 4/0 5/0 5/0 5/0

اخته شده توسط شرکت ساینس، تهران، ایران. مکمل س -2 درصد پروتیین خام، با نام تجاری نیتروزا، ساخته شده توسط شرکت دانش بهاور شایا. 250درصد نیتروژن و معادل  40وره آهسته رهش حاوی ا -1
گرم میلی 100گرم کبالت، میلی 100گرم مس، میلی 300گرم سلنیم، میلی 1گرم منگنز،  2 گرم روی، 3گرم آهن، 3م، گرم منیزی 20گرم کلسیم،  180گرم فسفر،  90گرم سدیم،  60)در هر کیلوگرم( حاوی 

 طریقبه شده از محاس -4، محاسبه شده براساس تراکم انرژی در مواد خوراکی -3 باشد.می 3Dواحد ویتامین  A ،100000واحد ویتامین  E  ،500000گرم ویتامین میلی 100ید، 
 NFC= 100-(%NDF+%CP+%EE+%Ash) 
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 های آزمایشی بر عملکرد و صفات رفتاری: اثر جیره2جدول 

 

 های آزمایشی بر سرعت مصرف خوراک: اثر جیره3جدول 
 

         

لول ازای مصرف هر کیلوگرم الیاف نامحو مجموع فعالیت جویدن به
 (. ولی سایر صفات رفتاری، شامل>001/0Pینده خنثی شد )در شو
ه زمان خوردن، مجموع فعالیت جویدن و استراحت کردن )دقیق مدت

ان ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی( و مدت زمدر روز و دقیقه به
 یندهازای مصرف هر کیلوگرم الیاف نامحلول در شونشخوار کردن به

اعث مالس ب نگرفتند. افزودن قرار شیآزمای هایتاثیر جیره خنثی، تحت
ر هازای کاهش مدت زمان نشخوار کردن )دقیقه در روز و دقیقه به

زمان صرف شده  (. مدت>001/0Pمصرفی( شد ) خشک کیلوگرم ماده
اده مگرم ازای هر کیلوبرای فعالیت جویدن )دقیقه در روز و دقیقه به

ه معمولی و اورخشک مصرفی( تحت تاثیر نوع منبع نیتروژن )اوره 
 (. 2آهسته رهش( و نیز سطح افزودن مالس قرار نگرفت )جدول

های آزمایشی نتایج مربوط به اثر جیره: مصرف خوراک سرعت
آمده است. در مقایسه با  3بر سرعت مصرف خوراک، در جدول 

داری ناشی از افزودن اوره معمولی و اوره جیره شاهد، اثرات معنی
 فزودن مالس بر سرعت مصرف خوراک آهسته رهش با و بدون ا

پس از خوراک  8صورت درصد و گرم در دقیقه( در ساعات اول و ه)ب
های درصد مالس به جیره 20(. افزودن >05/0Pدادن مشاهده شد )

دار حاوی اوره معمولی یا اوره آهسته رهش باعث افزایش معنی
 سرعت مصرف خوراک )گرم در دقیقه( در ساعت اول خوراک دادن

ساعت اول خوراک  درصد( در صورتهمصرف )ب (. سرعت>05/0P) شد
(. >05/0Pها باالتر بود )دادن در جیره کنترل نسبت به سایر جیره

سطح  درصد مالس نسبت به 20گروهی تیمارها، افزودن  در مقایسات
صورت ه(، باعث افزایش سرعت مصرف خوراک بC3صفر مالس)
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( طی ساعت اول =003/0P) ( و گرم در دقیقه،>001/0Pدرصد )
دهی شد. استفاده از اوره معمولی در مقایسه با جیره شاهد خوراک

(C5باعث کاهش سرعت مصرف ب ،)صورت درصد در ساعت اول ه
صورت گرم در دقیقه در ساعات ه( و نیز ب=003/0Pخوراک دادن )

 (.  3( شد )جدول >001/0Pاول و دوم خوراک دادن )
 

 بحث
تری زمان بیش طور معمولهنشخوارکنندگان، ب صفات رفتاری:       

کنند. مدت زمان را برای نشخوار کردن نسبت به خوردن، صرف می
میت جویدن مجدد طی عمل دلیل اهنشخوار در فرآیند هضم، به

نشخوار، عامل حیاتی در شکستن فیزیکی و ریزتر کردن ذرات علوفه 
که ذرات خوراک بتوانند شکمبه را در دستگاه گوارش است، برای آن

نتیجه  باشند. در متر داشتهتر از یک میلیای کمکنند، باید اندازه ترک
نشخوار، شکستن فیزیکی و ریزتر کردن ذرات در شکمبه طی عمل 

های برای جریان مستمر عبور و تخلیه محتویات شکمبه به بخش
(. 4تر دستگاه گوارش و تداوم مصرف خوراک ضروری است )پایین

(، در 4و همکاران ) Jalaliهای در آزمایش حاضر، هم راستا با یافته
، SM20درصد مالس نسبت به بدون مالس ) 20تیمارهای حاوی 

UM20 با  مقایسه درSM0، UM0،) نشخوار  شده برای زمان صرف مدت
تر ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی( پایین)دقیقه در روز و دقیقه به

تر برای (. احتماالً صرف مدت زمان کم2( )جدول >001/0Pبود )
دلیل وجود مالس در جیره نشخوار کردن در تیمارهای یاد شده، به

ها به نثی در این جیرهبوده است. مقدار الیاف نامحلول در شوینده خ
 1/38در برابر  3/35تر از سایر تیمارها )دلیل وجود مالس، پایین

ها های غیرالیافی در این جیرهدرصد( و در مقابل مقدار کربوهیدرات
نامحلول  نتایج با توجه به اثر الیاف در اختالف (. این1 باالتر بود )جدول

تواند نشخوار میدر شوینده خنثی بر مدت زمان صرف شده برای 
در آزمایش حاضر، میانگین زمان خوردن درکل  (.4توجیه شود )

خشک مصرفی  کیلوگرم ماده ازای هرخوردن به زمان تیمارها، میانگین
مصرف هر کیلوگرم  ازایطی شبانه روز و میانگین زمان خوردن به

دقیقه  583و  218، 234ترتیب الیاف نامحلول در شوینده خنثی به
هر کیلوگرم  مصرف ازایخوردن به زمان آزمایش حاضر میانگین ربود. د

 Grothو  Kaskeالیاف نامحلول در شوینده خنثی با نتایج آزمایشات 
آبستن تغذیه  های. در مقابل، در میش(14) دقیقه( نزدیک بود 553)

ازای مصرف هر شده با قطعات بلند علوفه، میانگین زمان خوردن به
تر از دقیقه( پایین 436حلول در شوینده خنثی )کیلوگرم الیاف نام

تواند توسط اندازه بدنی تر می(. مقادیر پایین4بود ) آزمایش حاضر
تر باشد این مقادیر چه اندازه بدنی کوچکتر توجیه شود. هربزرگ
 (. 4تر خواهند بود )بزرگ

های تغذیه شده با جیره شاهد در دام: سرعت مصرف خوراک
درصد(  7/56تری )دهی، با سرعت بیشز خوراکساعت اول پس ا

های حاوی منابع نیتروژن غیرپروتیینی، خوراک خود نسبت به جیره
ترین سرعت مصرف خوراک در (. بیش>05/0Pرا مصرف کردند )

درصد  56تا  31دهی مشاهده شد )بین ساعت اول پس از خوراک
 Forbsایش در آزم گرم در دقیقه(. 11تا  7خوراک مصرفی و یا بین 

های تغذیه شده با علوفه تازه، علف گرامینه و همکاران، در میش
خرد شده و علف گرامینه پلت شده، به ترتیب مقادیر سرعت مصرف 

گرم بر دقیقه در ساعت اول خوراک دادن  8/10و  4/9، 3/7خوراک 
سطوح صفر،  ازو همکاران،  Hosinkhaniآزمایش  در .(15) شد گزارش

های درصد پسماند رستوران جایگزین جو در جیره بره 100و  50
پرواری استفاده شد و میانگین سرعت مصرف در ساعت اول خوراک 

. (16) دست آمدهگرم در دقیقه ب 6/9و  9/10، 12دادن، به ترتیب 
دست آمده در ساعت اول با هدر آزمایش حاضر، سرعت مصرف ب

منابع پروتیینی  بین سهمقای در دارد. خوانیهم شده نتایج آزمایشات ذکر
 Miller-Cushonهای پرواری نتایج آزمایش گیاهی در تغذیه گوساله

نشان داد که خوش خوراکی کنجاله سویا نسبت به سایر  ،و همکاران
مدت باعث مصرف تر بوده و در کوتاهمنابع پروتیینی گیاهی بیش

ر . از طرف دیگ(9) شودهای پرواری میتری در گوسالهخوراک بیش
درصد اوره اثر  5/1ها نشان داده است که سطوح باالتر از بررسی

در آزمایش حاضر در  .(10خوراکی جیره دارد )منفی روی خوش
 17ها از درصد باالتری )جیره شاهد نسبت به سایر جیرهترکیب 

تواند ( که احتماالً می1درصد( کنجاله سویا استفاده شد )جدول 
خوراکی و افزایش سرعت مصرف در کننده اثر روی خوش توجیه

و  2سرعت مصرف خوراک در ساعات  ساعت اول خوراک دادن باشد.
پس از خوراک دادن نسبت به ساعت اول کاهش قابل توجهی  3

نیز حاکی از کاهش  ،و همکاران Forbs(. گزارش 3پیدا کرد )جدول 
یقه دوم و سوم پس دق 30قابل مالحظه سرعت مصرف خوراک در 

. همین کاهش در سرعت مصرف خوراک (15) از خوراک دادن است
و  Hosinkhaniپس از خوراک دادن توسط  8و  3، 2های در ساعت
حاضر با گزارشات  آزمایش . نتایج(16) شده است نیز گزارش همکاران،

صورت درصد و گرم هخوراک )ب مصرف سرعت خوانی دارد.شده هم یاد
های پس از خوراک دادن در گروه 8و  3، 2اعات در دقیقه( در س

معمولی و اوره آهسته  پروتیینی )اورهنیتروژن غیر کننده منابعدریافت
اند که سرعت داده شاهد پیشی گرفت. گزارشات نشان رهش(، از گروه

مصرف خوراک، در شروع خوراک دادن باالترین مقدار بوده و پس از 
(. 17یابد )می حیوان، کاهش شدن سیرتدریج با اول و به ساعت گذشت

Cooper کند با مصرف نشان دادند که گوسفند سعی می ،و همکاران
 شکمبه را در محدوده طبیعی خود حفظ کند خوراک، محیط انتخابی

. اگرچه سازو کار برقراری ارتباط بین انتخاب جیره و وضعیت (18)
شده است، ولی احتمال دارد که درونی حیوان تاکنون مشخص ن

 یکی از سازوکارها ارتباط بین اسیدوز شکمبه و هیپرتونیسیته
(Hypertonicity)  آن باشد. تولید اسیدهای چرب فرار یکی از عوامل

افزایش اسمواللیته شکمبه است. از طرفی افزایش اسیدهای چرب 
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شکمبه واسیدوز همراه است که باعث کاهش  pHفرار با کاهش 
(. اسیدوز شکمبه باعث ایجاد نوسانات 19شود )کات شکمبه میحر

پایین شکمبه  pHشود. سینوسی شکل در مصرف خوراک می نامنظم
سبب کاهش مصرف خوراک شده که متعاقب آن تولید اسیدهای 

به  pHکند که یابند، و این امکان را فراهم میچرب فرار کاهش می
حالت طبیعی خود برگردد، سپس حیوان مجدداً خوراک زیادی را 

نماید که باعث تولید مقادیر باالی اسید شده و این چرخه مصرف می
دنبال افزودن داد که به حاضر نشان آزمایش نتایج (.20شود )تکرار می

چنین اوره آهسته رهش، هم و معمولی حاوی اوره هایمالس به جیره
سرعت مصرف خوراک )گرم در دقیقه( در ساعات اول، دوم و سوم، 

های حاوی اوره معمولی و اوره آهسته رهش بدون نسبت به جیره
گروهی  مقایسات در چنینهم .(3 )جدول(>05/0P) یافت افزایش مالس،

( در ساعت اول خوراک C3مالس ) برابر بدون درصد در 20اثر مالس 
داربود روی سرعت مصرف خوراک )گرم در دقیقه( معنی ادند
(003/0P= 3( )جدول.)  مالس یک خوراک مایع حاوی قند بوده که

های جیره را افزایش ای کربوهیدراتتواند تخمیرپذیری شکمبهمی
سریع  تخمیر .(8) باشد خشک مصرفی ماده افزایش داده و محرکی برای

شکمبه  pHالکتیک و کاهش جر به تجمع اسیدتواند منقندها می
. با توجه به نتایج سایر آزمایشات ذکر شده، اثر مالس در (21) شود

دار سرعت مصرف خوراک ساعات اول خوراک دادن بر افزایش معنی
واسطه تخمیر تواند به)گرم در دقیقه( در آزمایش حاضر احتماالً می

کلی طورهب(. 3 )جدولخوش خوراک بودن مالس باشد پذیری زیاد و 
آهسته  معمولی با اوره داد که جایگزینی اوره نشان حاضر نتایج آزمایش

های پُرکنسانتره اثرات رهش و نیز همراه شدن مالس با آن، در جیره
نامطلوبی بر رفتار خوردن و سرعت مصرف خوراک نداشت. استفاده 

درصد بر  6/1مقدار ی )اوره معمولی بهپروتییناز منابع نیتروژن غیر
اساس اساس ماده خشک مصرفی و یا استفاده از اوره آهسته رهش بر

 معادل اوره معمولی( در جیره گوسفندان پرواری قابل توصیه است.
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