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  بسمه تعالی

  

  

  

  دانشکده کشاورزي

  گروه علوم دامی

  کار در مزرعهدستورالعمل 
  ابراهیم قاسمی

  الف) شروع آزمایش
  جیره نویسی اولیه ·

براي چاپ مقاله، مدل  شود.می(تولید شیر، چربی و پروتئین شیر و وزن بدن) متوازن  NRC, CNCPSبراساس نرم افزار 
NRC  بهتر است جیره ها از نظر نرم افزار منبع گسترده تري است وNRC  نیز ارزیابی شوند. براي تهیه جیره اولیه بهتر

است از اقالم خوراکی استفاده شود که ترکیبات شیمیایی تقریبا مشابه خوراك هاي موجود در ایران باشد و ترکیبات شیمیایی 
 آن بطور دستی قبل از جیره نویسی تغییر می دهیم.

  خرد کردن علوفه یونجه، کاه  ·

سانتیمتر  2-1قبل از شروع آزمایش با محاسبه کل یونجه مصرفی در کل دوره آزمایش ابتدا با خرمنکوب با اندازه ظاهري حدود 
  جهت مصرف در آزمایش نگهداري می شود. و رفت و آمد و ... خرد می شود و در مکانی بدور از رطوبت و گرد خاك 

  نمونه گیري ·

گیري اثر بسیار مهمی در نتیجه آنالیز شیمیایی دارد و نمونه از بخش هاي مختلف بخصوص علوفه نتایج متفاوتی را  نمونه
از نواحی مختلف خوراك گرفته شود بطوریکه  (مشت) نمونه 20تا  10ایجاد خواهند کرد. بنابراین بهتر است تا حد امکان بین 

نه ها به آزمایشگاه نمونه ها به دو بخش تقسیم می شوند یک بخش بصورت سالم بعد از انتقال نمو خوراك باشد.نماینده کل 
  .براي تعیین ماده خشک و دیگري براي آنالیز شیمیایی
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  گیري ماده خشکاندازه  ·

  جهت تعیین مقدار ماده خشک نمونه ها به ترتیب مراحل زیر انجام می شود
ساعت در دماي  1تا  5/0و خشک کردن ظروف در آون به مدت  استفاده از پاکت یا ظروف آلمینیومی و شماره زنی آنها .1

 درجه سانتیگراد 70-80
 )dishWخنک کردن ظروف در دسیکاتور و سپس توزین آنها ( .2

 )sampleWپر کردن حجم ظرف تا نصف آن و ثبت وزن نمونه ( .3

 خشک کردن نمونه در آون  .4

 سانتره و سایر اقالم تقریبا خشکساعت براي علوفه یونجه و اقالم کن 16درجه به مدت  105دماي  -
 ساعت براي سیالژ ذرت و سایر سیالژها 48درجه به مدت  60-70دماي  -

 )dryWخنک کردن نمونه ها در دسیکاتور و توزین آنها ( .5

 تعیین ماده خشک .6

· DM=100-((��������(����������)������� × ���) 

  تعیین ترکیبات شیمیایی ·

میلی آسیاب شوند. نمونه هاي  1قبل از تعیین ترکیبات شیمیایی نمونه هاي گرفته شده از سطح مزرعه بایستی با توري 
ساعت در معرض هوا قرار داده  48به مدت بر روي یک کارتن پخش شده و مرطوب مانند سیالژ ذرت بایستی قبل از آسیاب 

بهتر است نمونه خشک شده در آون براي  با آسیاب خشک شوند.و با زیر و رو نمودن خشک شوند و پس از خشک شدن 
آنالیز شیمیایی استفاده نشود چراکه عالوه بر خارج کردن مواد فرار باعث تغییر نوع پروتئین خواهد شد و در نتیجه بعنوان 

  مثال در بخش بندي پروتئین تاثیر می گذارد.
  اه آنکوممطابق روش استاندارد با استفاده از دستگ NDFتعیین 
  با استفاده از دستگاه کجلدال CPتعیین 
  (عصاره اتري) بخصوص براي افرادي که روي چربی کار می کنند EEتعیین 
  (ماده آلی) در دماي OMتعیین 

  انتخاب دام و رکورد برداري ·

بهتر است قبل از انتقال گاوها به جایگاه یا شروع آزمایش از وضیت تولید (شیر و در حد امکان ترکیبات شیر)، شکم، وزن و 
  گاوها بصورت یکنواخت انتخاب شوند و رکورد براي شوند..... 

  جیره نویسی نهایی ·

 بر اساس نرم افزار  آمده دوباره جیرهماده خشک و ترکیبات شیمیایی بدست  نوع حیوان و تولید آن و همچنین بر مبناي
  .متوازن می شوند



3 
 

  تهیه کنسانتره ·

شود  بایستی تهیه آزمایشکل کنسانتره مصرفی حدود یک سوم تا نصف  براي هر یک از تیمارهاقبل از شروع آزمایش، 
در صورت نگهداري اقالم در محیط سرد می توان  .)گرفته شوددر نظر  کیلوگرم در روز 18 حدود هر گاو مصرفی کنسانتره(

کل کنسانتره را قبل از شروع آزمایش تهیه کرد در غیر اینصورت اقالم خوراکی براي تهیه کنسانتره در مراحل بعدي بایستی 
وزن و  ار تهیه کنسانتره ابتدا اقالم جو و ذرتجهت به حد کافی ذخیره شوند تا در صورت کمبود دوباره کنسانتره تهیه شود. 

کنیم. همچنین از قبل، اقالم کم کنسانتره شامل پودر ماهی، پودر چربی، مکمل معدنی، مخلوط و سپس باهم آسیاب می
(در توزین اقالم مختلف دقت شود تا اشتباهی صورت  مکنیویتامینی، نمک، جوش شیرین و کربنات کلسیم و ... را توزین می

ع هاي روغنی و مناباي همچون کنجاله، دانهاقالم کنسانتره سایر ،میکسراضافه شدن به  و . در حین آسیاب منابع غلهنگیرد)
عمل مخلوط دقیقه  10-5ت ن منابع مختلف در انتها به مد. بعد از افزودشودبه مرور به میکسر اضافه می مغذيوزن شده ریز

و  تا کار و حمل و نقلریخته کیلوگرم  40-30 حدود هايدر گونی آنها راپس از یکنواختی،  تاادامه داده میکسر را نمودن با 
  .آسان باشدآنها  توزین

 
  گیري:ظروف نمونهانواع تهیه  ·

یمار تتعداد (پالستیک زیپ دار):  براي ترکیب شیمیایی خوراك و مصرف روزانه علوفه، کنسانتره، خوراك کامل نمونه -
 طرح آزمایشی) بر اساس( بردارينمونه دوره ×تکرار در هر دوره  2×

 بردارينمونه دوره ×در هر دوره  روز 5×تعداد تیمار نمونه خوراك و پس آخور براي تجزیه فیزیکی (پالستیک زیپ دار):  -
 (بر اساس طرح آزمایشی).

  .برداريدوره نمونه ×بار) 5(حدود  برداريروز نمونه×تعداد گاو : (پالستیک زیپ دار) شیمیایی ترکیب براي پس آخور -
دوره  ×)بار 9حدود ( برداريهاي نمونهتعداد ساعت ×تعداد گاو ): ظروف یکبار مصرف( براي قابلیت هضم مدفوعنمونه  -

  .بردارينمونه
تعداد ×3برداري حدود تعداد روز نمونه ×تعداد گاو): لیتريمیلی 50-20ظروف پالستیکی (براي ترکیبات شیر  نمونه شیر -

 .برداريدوره نمونه ×) 3حدود (وعده 

- تعداد روز نمونه ×تعداد گاو): لیتريمیلی 50یا  10ظروف فالکوم ( براي آمونیاك و اسیدهاي چرب فرار نمونه شکمبه -
 .)2حدود (فراسنجه شکمبه تعداد  ×برداريدوره نمونه ×)2حدود (برداري 

فراسنجه  ×برداريدوره نمونه ×)2حدود (برداري تعداد روز نمونه ×تعداد گاو: ادرار) ظرف( براي ترکیب ادرار نمونه ادرار -
 .)2حدود (شکمبه 

حدود (برداري تعداد روز نمونه×)3تعداد ساعت (حدود  ×تعداد گاونمونه ادرار براي پروتئین میکروبی (ظروف ادرار):  -
 .برداريدوره نمونه ×)3

 .برداريدوره نمونه ×)2حدود (برداري تعداد روز نمونه×تعداد گاونمونه پالسما (ونوجکت، سرسوزن و هولدر):  -

متر، سانتریفیوژ، پمپ خالء و ضمائم آن،  pHدفترچه یادداشت،  پارچه متقال، موارد دیگر شامل مارکر، چسب کاغذي، -
 دستکش
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 :هاي آزمایشیو دوره گاوهاتقسیم بندي  ·
گاوها  .یابنداختصاص می تیمارهابه مطابق طرح آزمایشی  طور تصادفی به زایششکم بر اساس روزهاي شیردهی، تولید شیر و 

طرح مربع  .شده و با همان جیره گاوداري تغذیه شونداز شروع طرح وارد  (تا یک هفته) جهت عادت به جایگاه قبلچند روز 
  برداري می باشد.روز نمونه 7-6روز عادت پذیري و  15یا  14روز که شامل  21التین هر دوره حداقل 

  و توازن انرژيعملکرد ب) 
 :از خوراك برداريمصرف خوراك و نمونه -4

روز  7-5. مصرف خوراك براي هر گاو به مدت گیردصورت میبعداز ظهر  6 - 4صبح و  8بار در روز در ساعت هاي  2تغذیه روزانه معموال 
خوراك در روز بعد براي  . مقدار مصرفشودانجام می روز بعد دهیاز خوراكروز قبل  7-5شود. همچنین پس آخور طی متوالی انجام می

 50  گاو یک درصد وجود داشته باشد (بعنوان مثال اگر خوراك دیروز 10-5امروز پس آخور شود که بر اساس هرگاو طوري تنظیم می
کیلوگرم  5/2می شود حدود  خوراكدرصد  5کیلوگرم خورده و  49کیلوگرم پس آخور داشت یعنی  1بوده و  as-fedکیلوگرم بصورت 

کیلوگرم ثابت براي تمامی گاوها در نظر  20معموال در وعده صبح براي سهولت کار، کیلوگرم).  5/51می شود  5/2+49پس براي روز بعد 
می شود  5/51-20شود مثال براي گاو ذکر شده وعده بعدازظهر براي هر گاو در نظر گرفته می بقیه خوراكوعده بعدازظهر  درگیریم و می

گیرد و با هم هر دوره صورت میبار طی  TMR (2و کل خوراك ( نمونه برداري از علوفه یونجه، سیالژ ذرت و کنسانترهکیلوگرم.  5/31
با هم بر اساس وزن گیرد و با هم در آخر دوره هر دوره صورت میدر روز  7-5شوند. نمونه برداري از پس آخور در مخلوط می
، 30، 10از روز اول و  30کیلوگرم بود نمونه مخلوط شده حاوي % 2و  1، 3، 1، 3روز پس آخور  5(مثال اگر طی شوند مخلوط می

 48درجه به مدت  60یابد). از هر کدام از خوراك، پس آخور در دماي درصد به ترتیب به بقیه روزها اختصاص می 20و  10
میلی متري آسیاب شده و  1ها با توري آخور). سپس نمونهشوند (جهت تعیین ماده خشک خوراك و پس ساعت خشک می

  روند.بکار می NDF, ADF, CP, EE, ASHجهت تجزیه 

 تولید و ترکیب شیر:  -5
روز  7تا  5هر گاو، تولید شیر طی تعیین مقدار یا کمیت شیر جهت شود. هاي صبح، عصر و شب انجام میبار در روز در وعده 3شیردوشی 

یک به صورت روز  3نمونه برداري از شیر طی  (چربی، الکتوز، پروتئین و کل مواد جامد) شود و جهت تعیین ترکیب شیررکورد برداري می
 شیــردوشی نوبت هر درپذیرد. نمونه هاي شیر بصورت جداگانه صورت می شیردوشی هاي) از تمامی وعده5و  3، 1روز در میان (مثال روز 

 هايسنجشجهت . ندوشمی ذخیره گرادسانتی درجه 4 در بالفاصله و شد ریخته پتاسیم کرومات دي نگهــــدارنده حاوي ظروف در
 مطابق انرژي و 4% چربی اساس بر شده تصحیح شیر تولید .شودنمونه شیر بدون دي کرومات در فریزر نگهداري می ،خاص ترکیبات شیر

  : شودزیر محاسبه می معادالت
  چربی 4% براي شده تصحیح شیر) = 4/0×شیر تولید() + 15×تولیدي چربی کیلوگرم(

  انرژي براي شده تصحیح شیر= شیر تولید)×0929/0×%چربی+ 5632/0×%پروتئین+ 0395/0×%الکتوز(

 گاوها: و امتیاز بدنی وزن  -6
آخر هر روز پشت سرهم (سعی شود قبل از خوراکدهی و بعد از شیردوشی باشد) در ورود به طرح و در  2کشی گاوها در وزن

شخص بطور جداگانه بر مقیاس  2) توسط BCSاست. امتیاز بدنی ( 10روز مداوم در ساعت  2روش دیگر  شود.دوره انجام می
 .در روز وزن کشی داده می شود 5تا  1عددي 
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 : انرژي توازن -7
  آید.باالنس انرژي از تفاوت بین دو انرژي دریافتی و خروجی بدست می

  مصرف خوراك.×خالص خوراك =انرژيدریافتیانرژي خالص 
 انرژي خالص خروجی= انرژي خالص شیردهی+انرژي خالص نگهداري.

 مقدار انرژي هر کیلوگرم شیر ×انرژي خالص شیردهی= مقدار شیر 

 شود.انرژي خالص نگهداري از وزن بدن محاسبه می

 ابلیت هضم شکمبه اي روده اي و کل دستگاه گوارشج) ق

 : کل دستگاه گوارش ظاهري ابلیت هضمق - 8
 در مدفوع هاينمونه. گیردصورت میروز) در هر دوره  3ساعته ( 72ساعت یکبار در طی یک دوره  9هر  مدفوع برداري نمونه
نمونه ها با توري خشک و براي هر گاو در هر دوره با هم مخلوط شدند.  بالفاصله ساعت 72 مدت به سانتیگراد درجه 55 دماي

انکوباسیون شکمبه ایی، در کیسه هاي آنکوم)  خوراك، پس آخور  120غیرقابل هضم ( NDF از .شودمیمیلی متري آسیاب  2
روش  . همچنین از(Cochran et al., 1986)د وشمیو مدفوع بعنوان مارکر داخلی براي محاسبه قابلیت هضم استفاده 

ان تویمخاکستر نامحلول در اسید به عنوان نشانگر داخلی براي تعیین قابلیت هضم مواد مغذي در کل دستگاه گوارش 
نرمال و با شستشو بر کاغذ  2. خاکستر بدست آمده از خوراك یا مدفوع پس از جوشاندن در اسید کلریدریک کرداستفاده 

یانگ به عنوان سیلیکاي غیرمحلول در نظر گرفته شد و مطابق معادله ذیل  ونکولن و صافی واتمن فاقد خاکستر طبق توصیه
  کار گرفته شد.جهت تعیین قابلیت هضم کل دستگاه گوارش به

)
 درصد نشانگر درخوراك
  = قابلیت هضم ظاهري ماده خشک100-100) ×درصد نشانگر در مدفوع

)
درصد ماده مغذي در مدفوع
)×(درصد ماده مغذي در خوراك

 درصد نشانگر در خوراك
  = قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي100-100) ×درصد نشانگر در مدفوع

  

 ) فراسنجه هاي شکمبهد

 مایع شکمبه:  -9
میلی  200با روش لوله معدي حدود ساعت پس از تغذیه صبح  2حدود   11تا  10هاي بین ساعتدر روز آخر هر دوره آزمایشی، 

درصد مخلوط و براي اندازه گیري  25میلی لیتر متافسفریک  1میلی لیتر مایع شکمبه با  4د. وش لیتر مایع شکمبه گرفته
VFA  .گیري بالفاصله پس از نمونهبکار می رودpH د. وهاي شکمبه ثبت شنمونه 

 

  سنتز پروتئین میکروبی: -10
و در  17در روز  2100و  1300، 0500هاي ساعت در زمان )spotنقطه ( 6در  میلی لیتر 300حدود ادرار با ماساژ ولوا نمونه 
) pH<3موالر ( 2آوري شد. ادرار با اسید سولفوریک در هر دوره از هر گاو جمع 18در روز  1700و  0900، 0100هاي ساعت

ساعت قبل و بعد از غذا  6د روش دیگر فقط دو نمونه از هر گاو شود.ادرار با کاغذ لیتموس ارزیابی می pHشود. اسیدي می
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با آب مقطر رقیق و  10به  1ادرار اسیدي شده با نسبت دن گرفته شده و جهت تجزیه ترکیبات ادرار بکار برده می شود. خور
هاي ادرار هر گاو با هم در هر دوره مخلوط شده و براي تعیین کراتینین، آالنتوئین و اسید شود. نمونهدر فریزر نگهداري می

- بر مبناي لیتر بر اساس کراتینین بدست آمد. غلظت کراتینین با کیت تجاري اندازهاوریک تجزیه شدند. تخمین حجم ادرار 
هم به روش رنگ  ککنیم. اسید اوریگیري میاندازه )Chen and Gomes )1992گیري شد و غلظت آالنتوئین با روش 

 شود.سنجی تعیین خواهد شد. از معادله چن و گومز مقدار پورین جذب شده و سپس پروتئین میکروبی تعیین می
 

 ) رفتار تغذیه ايه

 فعالیت جوش:  - 12
استراحت با شود. فعالیت ساعت ارزیابی می 24به مدت  )16مثال روز (هر دوره نمونه گیري فعالیت جوش معموال در روز اول 

دقیقه یکبار صورت  5). ثبت داده هر 1شود (فرم پیوست شماره نمایش داده می 3و نشخوار با عدد  2عدد  خوردن با، 1عدد 
  آید.. کل زمان جوش از جمع خوردن و نشخوار بدست میخواهد یافتدقیقه ادامه  5شود در آن فعالیت در گیرد و فرض میمی

  ):Sorting indexشاخص انتخاب ( -13
روز گرفته و نمونه هاي خوراکی با هم بصورت  5براي تعیین شاخص انتخاب نمونه به اندازه کافی از خوراك و پس آخور طی 

کیلوگرم یا پر کردن یک  1تصادفی مخلوط و نمونه هاي پس آخور بر اساس نسبت وزن هر روزشان با هم مخلوط (حدود 
شوند. شاخص میلی متر) الک می 19، 8، 18/1، 0هاي دانشگاه پنسیلوانیا (غربال میلی لیتري) می شوند و سپس با 500استوانه 

 ,Leonardi and Armentanoآید (انتخاب برابر نسبت مصرف واقعی به مورد انتظار براي هر یک از الک ها بدست می

شتر آن قطعه خوراك، و انتخاب کمتر ي بدون انتخاب، انتخاب بیبه ترتیب نشاندهنده 100،  باالتر و کمتر از 100) نسبت2003
  باشد.آن قطعات می

  
  

  ي) نمونه هاي دیگر
14-  pH :نمونه مدفوع و ادرار 

pH و شد تعیین) نمونه وزن برابر 2( مقطر آب در نمونه مدفوع کردن مخلوط با مدفوع pH می شود ثبت مستقیما ادرار. 

 : خون نمونه -15
 روز در بار 2  صبح دهیخوراك از بعد ساعت 4 انعقاد ضد ماده حاوي خالء تحت هايلوله توسط دمی سیاهرگ از خونگیري

 کردن مخلوط سانتریفیوژ از پس و متوالی روز 3 طی ساعت 9 هر بیشتر دقت براي( شد انجام برداري نمونه دوره پنجم و اول
 دماي در آمده دست به پالسماي و شدند سانتریفیوژ دقیقه 20 مدت به دور 3000 دور با دستگاه با بالفاصله هانمونه). پالسماها

  .شوندمی برده بکار آزمایشگاهی تجزیه براي و نگهداري فریزر در گرادسانتی درجه -20
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ارسال فرمائید تا پس از اصالح در  ghasemi@cc.iut.ac.irالکترونیکی را به آدرس روش هاي جدید و  ، انتقاداتپیشنهادات
  دسترس افراد قرار گیرد.

  با تشکر

  قاسمی

  :00)                                                                                            ساعت: 1)، (استراحت2)، (خوردن ٣(نشخوار 

دقیقه  زمان 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
گاوشماره /  
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