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تأثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم جیره آغازین ،بر رشد
گوسالههای شیری
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حسین شیاسی* ،1امیر داور فروزنده 2و پیروز شاکری

1دانشآموخته کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان ،اصفهان2 ،استادیار گروه علوم دامی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان ،اصفهان 3 ،استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
تاریخ دریافت 1303/90/11 :؛ تاریخ پذیرش1303/11/10 :

چکیده
این مطالعه با هدف استفاده از سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین و
1

بررسی تأثیر آن برعملکرد ،برخی متابولیتهای خون ،وضعیت نمره مدفوع و اسهال ،قابلیت هضم
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و نشاسته و سن شیرگیری گوسالههای شیرخوار هلشتاین انجام شد.
تعداد  84راس گوساله نر و ماده هلشتاین ( 89/1± 3/9کیلوگرم) در قالب یک طرح کامالً تصادفی به
چهار گروه  12راسی با جنسیت و میانگین وزن یکسان تقسیم شدند .گوسالهها بهمدت سه روز در دو
وعده آغوز دریافت کردند و سپس به یکی از  8جیره آزمایشی شامل گروه شاهد (ذرت آسیاب شده)،
نسبت  09:09دانههای کامل ذرت و گندم ،نسبت  09:09دانههای آسیاب شده ذرت و گندم و دانه
کامل ذرت اختصاص یافتند .در طول آزمایش گوسالهها روزانه بهطور ثابت چهار کیلوگرم شیر
دریافت کردند .خوراک آغازین مصرفی بهصورت روزانه تعیین گردید و وزنکشی گوسالهها در زمان
تولد ،سه و شش هفت گی و زمان شیرگیری انجام شد .نتایج نشان داد که مصرف خوراک آغازین و
افزایش وزن گوسالهها در کل دوره با جیره حاوی دانه کامل گندم و ذرت بیشترین مقدار و با جیره
حاوی دانه ذرت آسیاب شده کمترین مقدار را داشت ( .)P>9/91ضریب تبدیل خوراک بین گروههای
آزمایشی در دورههای مختلف مورد بررسی تفاوت معنیداری نداشت ،هر چند در کل دوره تمایل به
معنیداری نشان داد ( .)P=9/91در زمان شیرگیری پایینترین غلظت گلوکز و باالترین غلظت
*نویسنده مسئولad_foroozandeh@yahoo.com :
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بتاهیدروکسی بوتیرات سرم مربوط به گروه با جیره حاوی مخلوط دانههای کامل ذرت و گندم بود و
در تمامی دورههای اندازهگیری این گروه  pHشکمبه باالتری نسبت به سایر گروهها داشت
( .)P>9/91نمره مدفوع و تعداد روز ابتالی گوسالهها به اسهال تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار
نگرفت .قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و نشاسته در جیرههای حاوی مخلوط ذرت و
گندم بهطور معنیداری ( )P>9/91باالتر از قابلیت هضم آنها در جیرههای حاوی ذرت بود .بهطور
کلی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مخلوط دانه کامل ذرت و گندم در جیره آغازین
گوسالهها می تواند جایگزین مناسبی برای روش سنتی آسیاب نرم ذرت تحت شرایط پرورشی کشور
باشد.
واژههای کلیدی :شکل فیزیکی ،جیره آغازین ،گوساله شیرخوار ،عملکرد ،قابلیت هضم
مقدمه
موفقیت یک گاوداری تا حد زیادی به پرورش مناسب گوسالهها برای جایگزینی در گله وابسته
است .برای داشتن گله شیری خوب باید گوسالههای شیرخوار با استعداد ژنتیکی مناسب را به روش
مطلوب و مناسب تغذیه کرد .از اینرو در سالهای اخیر در امر پرورش گوساله ،ترکیب خوراک
آغازین گوسالههای شیرخوار بهصورت جدی مورد توجه گرفته است (سابرون و همکاران .)2912
سوخت و ساز محصوالت نهایی تخمیر در دیواره شکمبه عامل توسعه و رشد پرزهای شکمبه در
گوسالههای تازه متولد شده میباشد .در بین محصوالت نهایی تخمیر ،بهترتیب بوتیرات و پروپیونات
بیشترین اثر را بر توسعه متابولیکی شکمبه دارند (براونلی .)1001 ،با تغذیه جیرههای کنسانترهای،
غلظت بوتیرات در شکمبه افزایش مییابد .اما تغذیه خوراک آغازین کامالً کنسانترهای میتواند باعث
کاهش  pHو حرکات شکمبه و شاخی شدن بیش از حد دیواره شکمبه شود (بهاراکا و همکاران
 .)1004با مصرف جیرههای تمام کنسانتره ،بهدلیل پایین بودن  pHشکمبه و افزایش تولید
اسیدپروپیونیک نسبت به اسیداستیک و همچنین کاهش قدرت عضالنی شکمبه عارضه پاراکراتوزیز
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بروز مینماید .با تشدید این شرایط ممکن است جذب اسیدهای چرب فرار از طریق دیواره شکمبه
مختل شود (مکگوین و موریل .)1091 ،برای کاهش اثرات نامطلوب جیرههای کامالً کنسانترهای
پیشنهادهایی شامل تغذیه علوفه ،تغذیه ترکیبی غالت و عملآوری مناسب غالت پیشنهاد شده است
1- Parakeratosis
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(کاورداله و همکاران .) 2998 ،یک دیدگاه سنتی ،ذرت را بهترین منبع غله برای خوارک آغازین
میداند .در تأیید این موضوع ،خان و همکاران )2999( ،نتایج مطلوبتری در عملکرد گوسالههای
شیرخوار با تغذیه ذرت در مقایسه با جایگزینی کامل با دانههای سایر غالت گزارش کردند .در
حالیکه گزارشاتی از جلوگیری کراتینی شدن دیواره شکمبه با استفاده از علوفه نیز وجود دارد (سوآرز
و همکاران .)2999 ،بهنظر میرسد که اندازه ذرات بزرگتر (غالت کامل) نیز نه تنها بر توسعه شکمبه
تأثیر میگذارد ،بلکه بهعنوان یک عامل سایشی برای الیههای داخلی شکمبه محسوب شده و از شاخی
شدن و کراتینه شدن دیواره شکمبه جلوگیری میکنند (بهارکا و همکاران .)1004 ،محدودیت مطالعات
در مورد جایگزینی بخشی از ذرت با سایر غالت در جیره گوسالههای شیرخوار ،دیدگاه سنتی را با
چالش مواجه کرده است .فرآوری غالت خوراک آغازین در کشور ما غالباً بهصورت آسیاب نرم
میباشد  .در حالی که نتایج نامطلوب آسیاب نرم و پلت بر عملکرد و رشد و توسعه شکمبه گزارش
شده است (پورتر و همکاران .)2999 ،استراسینسکا و همکاران ( )2990مشاهده کردند که مصرف
جیرههای حاوی غالت کامل سبب افزایش مصرف خوراک ،بهبود عملکرد و توسعه زود هنگام شکمبه
گوسالهها میگردند .با وجود نتایج مثبت تغذیه ترکیبی غالت (استوک و همکاران )1049 ،و همچنین
عدم تمایل گوسالههای شیرخوار به مصرف خوراک کامالً آردی و توانایی باالی جَوِش در آنها (بتمن
و همکاران ،)2990 ،اما توصیه روشنی در این زمینه وجود ندارد .از این رو تحقیق حاضر با هدف
بررسی تأثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر عملکرد گوسالههای
شیرخوار در شرایط گاوداریهای صنعتی کشور انجام شد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر با استفاده از  84راس گوساله نر و ماده هلشتاین ( 89/1± 3/9کیلوگرم) در شرکت
کشت و دام فضیل اصفهان انجام شد .گوسالهها در سه روز اول با چهار کیلوگرم آغوز در دو وعده
تغذیه شدند .سپس در قالب یک طرح کامالً تصادفی به چهار گروه  12راسی با میانگین وزن یکسان و
تعداد مساوی از نر و ماده در هر گروه تقسیم شدند .هر گروه بهصورت تصادفی به یکی از چهار جیره
آزمایشی شامل گروه شاهد (ذرت نرم آسیابشده ،با استفاده از الک  3میلیمتری) ،نسبت 09:09
دانههای کامل ذرت و گندم ،نسبت  09:09دانههای آسیاب شده ذرت و گندم و دانه کامل ذرت
اختصاص یافت .جیرههای آزمایشی با استفاده از نرمافزار سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص
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کورنل 1با انرژی و پروتئین خام یکسان تنظیم شدند (فاکس و همکاران .)2999 ،نسبت مواد خوراکی
تشکیل دهنده جیره و ترکیب شیمیایی جیرههای مورد استفاده در جدول  1نشان داده شده است.
گوسالهها از چهار روزگی تا زمان از شیرگیری در جایگاههای انفرادی نگهداری شدند و روزانه مقدار
چهار کیلوگرم شیر را در دو وعده مساوی در ساعات  4و  11دریافت کردند .خوراک آغازین و آب
بهصورت آزاد از سن چهار روزگی در اختیار گوسالهها قرار گرفت.
مصرف خوراک آغازین تمامی گوسالهها بهصورت روزانه اندازهگیری شد .وزنکشی دامها پس از
تولد ،در سنین سه و شش هفتگی و زمان از شیرگیری پس از  12ساعت گرسنگی انجام شد .معیار از
شیرگیری گوسالهها در گروههای آزمایشی یکسان بود و زمانی که گوسالهها سه روز متوالی قادر به
مصرف روزانه  099گرم از خوراک آغازین بودند ،مصرف شیر متوقف گردید (دیویس و دراکلی،
 .)1004سه روز در هفته بهصورت تصادفی مدفوع گوسالهها مورد ارزیابی قرار گرفت .نمرههای
مدفوع بر اساس  -1سفت و با قوام -2 ،نرم و شل -3 ،شل و آبکی -8 ،آبکی همراه با مقداری خون
و  -0آبکی همراه با خون و موکوس تعیین شد (خان و همکاران .)2999 ،برای تعیین قابلیت هضم
نشاسته و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی جیرهها ،از خوراک و مدفوع گوسالهها در دوره بعد از
شیرگیری بهمدت شش روز متوالی نمونهبرداری شد و تا زمان آزمایش در دمای  -29درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .اندازهگیری نشاسته با روش اسید پرکلریک (آلوویلیا و اِلیس )1048 ،و الیاف نامحلول
در شوینده اسیدی (ونسوست و همکاران )1001 ،انجام شد .همچنین از خاکستر نامحلول در اسید
بهعنوان مارکر داخلی (ون کولن و یانگ )1099 ،استفاده شد .در سنین سه و شش هفتگی و همچنین
در زمان شیرگیری ،چهار ساعت پس از وعده شیر صبح با استفاده از پمپ خالء و لوله مری ،از مایع
شکمبه گوسالهها نمونهبرداری شد و بالفاصله  pHمحتویات تعیین گردید .در همین زمانها سه ساعت
پس از وعده شیر صبح از سیاهرگ گردنی گوسالهها با ونوجکت حاوی ماده ضد انعقاد خونگیری شد
(خان و همکاران .)2994 ،در سرم غلظت گلوکز و بتاهیدروکسی بوتیرات با استفاده از دستگاه آنالیز
کننده خودکار 2و کیتهای شرکت پارس آزمون تعیین شد.
برای تجزیه آماری اطالعات بهدست آمده از نرمافزار ( SASویرایش  )0/1و رویه مدل مختلط
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استفاده شد .برای تجزیه آماری فراسنجههای مورد بررسی ،با در نظر گرفتن اثر تصادفی گوساله در
1- Cornell Net Carbohydrate and Protein System, version: 4.00.31
2- Auto analyzer Technicon RA 1000, Bayer, USA
3- Mixed model
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مدل ،از اثر جیرههای آزمایشی بهعنوان متغیر اصلی و از وزن تولد گوساله بهعنوان متغیر کمکی
(کوواریت) استفاده گردید .از جنسیت گوسالهها بهعنوان یک متغیر در مدل استفاده گردید و پس از عدم
تأثیر معنیدار آن بر فراسنجههای مورد بررسی از مدل حذف گردید .مقایسه میانگینها با آزمون دانکن
انجام شد .مدل آماری مورد استفاده برای فراسنجههای مورد بررسی بهشرح زیر بود:
Yij=μ+τi+ δij+b(x- x̅) + εij

که در این مدل:
 =Yijهر مشاهده =μ ،میانگین کل =τi ،اثر  iاُمین تیمار =δij ،اشتباه تصادفی با میانگین صفر و واریانس
( δ2δواریانس حیوانات مورد آزمایش) =b(x- x)̅ ،اثر متغیر کمکی (کوواریت) و  =εijاثر خطا
میباشند.
نتايج و بحث
عملکرد گوسالهها :ماده خشک مصرفی در دورههای مختلف و همچنین کل دوره با جیره حاوی دانه
کامل گندم و ذرت بیشترین مقدار ،و با جیره حاوی دانه ذرت آسیاب شده کمترین مقدار (جدول )2
را داشت ( .)P>9/91تفاوتی در مصرف ماده خشک از شش هفتگی تا شیرگیری و نیز در کل دوره
بین جیره با دانه کامل گندم و ذرت و جیره با دانه کامل ذرت مشاهده نگردید .این نشاندهنده تأثیر
مطلوبتر دانههای کامل بر مصرف خوراک در مقایسه با دانههای آسیاب شده است .برخی از محققین
معتقدند که خوراکهای آغازین حاوی مواد خوراکی آسیاب شده و ریز در مقایسه با خوراک زبرتر
باعث کراتینه شدن سلولهای اپیتلیال شکمبه و شاخهشاخه شدن پرزهای شکمبه میشوند (بهاراکا و
همکاران .)1004 ،اجزای ریز خوراک در البهالی این شاخهها به دام افتاده و موجب کاهش
فعالیتهای متابولیکی شکمبه و کاهش جذب اسیدهای چرب فرار از دیواره شکمبه میشوند ودر
نتیجه کاهش میزان مصرف خوراک را بهدنبال خواهند داشت (استراسینسکا و همکاران.)2990 ،
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جدول  -1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی.
جیرههای آزمایشی
اجزای جیره (درصد)

دانه ذرت

دانه کامل ذرت

دانه آسیاب شده ذرت

دانه کامل

آسیاب شده

و گندم ()09:09

و گندم ()09:09

ذرت

دانه ذرت

12/9

31/9

31/9

12/9

دانه گندم

-

31/9

31/9

-

کنجاله سویا

20/0

20/9

20/9

20/0

پودر ماهی

2/0

1/9

1/9

2/0

2/9

8/9

8/9

2/9

سبوس گندم
*

2/9

2/9

2/9

2/9

مکمل معدنی و ویتامینی
نمک

9/0

9/0

9/0

9/0

بیکربنات سدیم

9/9

9/9

9/9

9/9

کربنات کلسیم

9/4

9/4

9/4

9/4

ترکیبات شیمیایی (درصد)
پروتئین خام

29/2

29/8

29/8

29/2

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

12/0

13/9

13/9

12/0

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

8/2

8/1

8/1

8/2

کلسیم

9/41

9/49

9/49

9/41

فسفر

9/09

9/02

9/02

9/09

نشاسته

83/9

83/0

83/0

83/9

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)

3/9

3/9

3/9

3/9

* مکمل ویتامینی و معدنی برحسب ماده خشک حاوی  209999واحد بینالمللی /کیلوگرم کاروتن 09999 ،واحد
بینالمللی /کیلوگرم کلسیفرول و  1099واحد بینالمللی /کیلوگرم توکوفرول 2/20 ،گرم/کیلوگرم منگنز 129 ،گرم/
کیلوگرم کلسیم 9/9 ،گرم /کیلوگرم روی 29 ،گرم /کیلوگرم فسفر 29/0 ،گرم /کیلوگرم منیزیم 141 ،گرم /کیلوگرم سدیم،
 1/20گرم /کیلوگرم آهن 3 ،گرم /کیلوگرم گوگرد 1/20 ،گرم /کیلوگرم مس 18 ،میلیگرم /کیلوگرم کبالت 01 ،میلیگرم/
کیلوگرم ید و  19میلیگرم /کیلوگرم سلنیوم بود.

عالوهبر این زبرتر بودن خوراک اثر سایشی بر دیواره شکمبه داشته و میتواند سرعت جذب
اسیدهای چرب فرار را افزایش دهد .اسیدهای حاصل از تخمیر غالت آسیاب شده همراه با افزایش
فشار اسمزی ،کاهش ظرفیت بافری و  pHشکمبه سبب کاهش مصرف خوراک خشک میشوند
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(ناولتون ،)1004 ،از طرفی اولتجن ( )1011نشان داد که گوسالههای پرواری با مصرف جیرههای
حاوی مخلوط دانه ذرت و گندم مقدار مصرف خوراک بیشتری نسبت به جیرههای حاوی هر یک از
آنها داشتند .بنابراین افزایش مصرف خوراک در آزمایش حاضر با جیره حاوی دانه کامل ذرت و گندم
احتماالً بهدلیل زبر و بافتدار بودن دانهها بوده است .گزارش شده است که گوسالههای شیرخوار
تمایل کمی به مصرف خوراک آردی دارند (بتمن و همکاران .)2990 ،با این وجود اطالعات بسیار
کمی در رابطه با هضم ،پویایی عبور و کنترل مصرف خوراک در گوسالههای شیرخوار وجود دارد
(سوآرز و همکاران )2999 ،که مبین نیاز به مطالعات بیشتر میباشد.
در سه هفته اول پس از تولد ،میانگین افزایش وزن روزانه گوسالهها در گروههای مختلف آزمایشی
اختالف معنیداری نداشت .اما مشابه با مصرف خوراک از سن سه تا شش هفتگی ،شش هفتگی تا از
شیرگیری و در کل دوره گوسالهها با جیره حاوی دانههای کامل ذرت و گندم بیشترین افزایش وزن و
گوسالههای با جیره حاوی دانه ذرت آسیاب شده کمترین افزایش وزن روزانه را نشان دادند
( .)P>9/91مصرف باالی شیر و مصرف کم خوراک آغازین در سه هفته نخست دوره آزمایشی
میتواند دلیلی بر تأثیر کمتر جیرههای آزمایشی بر افزایش وزن گوسالهها باشد .با افزایش مصرف
خوراک آغازین ،تفاوت معنیداری ( )P>9/91در افزایش وزن روزانه گروههای آزمایشی ایجاد شد.
مشابه با نتایج آزمایش اخیر ،خان و همکاران ( )2994و استراسینسکا و همکاران ( )2990افزایش وزن
روزانه بیشتری را در گوسالههای شیرخوار با استفاده از دانه کامل ذرت و دانه کامل یوالف در مقایسه
با شکل آسیاب شده آنها گزارش کردند .آنها معتقد بودند که در جیرههای آغازین فاقد علوفه باید
حداقل یکی از غالت مورد استفاده به صورت دانه کامل باشد تا همانند علوفه نقش فیزیکی و اثر
سایشی را در شکمبه ایفا کند .از دالیل افزایش وزن مطلوبتر گوسالههای با جیرههای حاوی مخلوط
گندم و ذرت و همچنین دانههای کامل نسبت به آسیاب شده میتوان به نقش اسیدهای چرب فرار در
رشد و توسعه فیزیکی و همچنین فعالیتهای متابولیکی شکمبه اشاره داشت (براونلی.)1001 ،
همچنین گندم نسبت به ذرت در شکمبه سریعتر و بیشتر تخمیر میشود (خان و همکاران.)2999 ،
عالوهبر این دانه گندم از نظر قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و نشاسته نسبت به دانه ذرت
بهتر است (هریا -سالدانا و همکاران .)1009 ،فوکینک و همکاران ( )2911معتقدند اگر شکل فیزیکی
خوراک آغازین بتواند میل و رغبت گوسالهها را برای مصرف خوراک افزایش دهد ،میتواند سرعت
رشد را نیز بهبود بخشد ،و نتایج آزمایش اخیر این ادعا را تأیید میکند.
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ضریب تبدیل خوراک بین گروههای آزمایشی در دورههای مختلف مورد بررسی تفاوت معنیداری
نداشت ،هر چند در کل دوره تمایل به معنیدار شدن داشت ( ،)P=9/91و در گروه با جیره حاوی دانه
کامل گندم و ذرت بهترین و در گروه با دانه ذرت آسیاب شده نامطلوبترین ضریب تبدیل خوراک
مشاهده گردید .پروتئینهای موجود در گندم خاصیت چسبندگی داشته و توده چسبندهای را در دهان
ایجاد مینماید که احتماالً منجربه ناراحتی گوارشی حیوان و کاهش هضم مواد مغذی میشود (ونسون
و همکاران .)1040 ،همچنین گزارش شده است که اولین مرحله محدود کننده سرعت تخمیر
میکروبی ،هضم فیزیکی ذرات خوراک است (استوبو و همکاران .)1011 ،لذا دانههای کامل کمتر مورد
هضم قرار میگیرند .از طرفی آسیاب کردن ،میتواند سطح قابل دسترس خوراک برای اتصال میکروبی
و هضم آنزیمی را افزایش دهد .در عین حال باعث افزایش سرعت عبور مواد خوراکی از شکمبه شود.
احتماالً در نتیجه اختالط و شکل فیزیکی دانهها ،برآیند تأثیر مجموعهای از عوامل مثبت و منفی فوق
بر هضم ،سبب عدم ایجاد اختالف در ضریب تبدیل خوراک گردید و افزایش وزن روزانه بیشتر در
گروههای با جیرههای حاوی مخلوط دانههای کامل و آسیاب شده و دانه کامل ذرت تنها مربوط به
افزایش مصرف خوراک در این گروهها بود.
سن از شیرگیری گوسالهها تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفت ( .)P>9/91گوسالههایی که
با جیرهی حاوی دانه کامل ذرت و گندم تغذیه شدند در مقایسه با گوسالههای تغذیهشده با جیره
حاوی دانه ذرت آسیاب شده در حدود  12روز زودتر ( 02/04در مقابل  18/33روز) و با میانگین وزن
بدنی مشابهای ( 13/91در مقابل  13/09کیلوگرم) از شیرگیری شدند .که با نتایج بتمن و همکاران
( )2990و لسمیستر و هاینریش ( )2998در خصوص تأثیر شکل فیزیکی و عملآوری غالت بر سن از
شیرگیری مطابقت داشت .گوساله زمانی آمادگی الزم برای از شیرگیری را دارد که شکمبه از نظر
فیزیکی و متابولیکی توسعه یافته و بتواند انرژی حاصل از اسیدهای چرب فرار را بهجای گلوکز برای
مصارف گوساله تأمین نماید (خان و همکاران .)2994 ،مصرف بیشتر خوراک در سنین کمتر در
گروههای مذکور بهمعنی توسعه بیشتر شکمبه و تأمین انرژی از منبع اسیدهای چرب فرار است.
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جدول  -2تأثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر عملکرد رشد گوسالههای هلشتاین.
جیرههای آزمایشی
فراسنجهها

دانه ذرت

دانه کامل ذرت

آسیاب شده

و گندم ()09:09

دانه آسیاب شده

دانه

ذرت و گندم

کامل

()09:09

ذرت

انحراف
استاندارد
میانگینها

سطح
معنیداری

ماده خشک مصرفی (گرم در روز)
 1- 3هفتگی

001c

140a

194bc

183b

81

9/9991

 3- 1هفتگی

990c

089a

490b

420b

89

9/9991

 1هفتگی تا شیرگیری

c

1219

a

c

کل دوره

414

1099

b

a

bc

048

1389
093

ab

1829

ab

080

03
91

9/9992
9/9992

افزایش وزن روزانه (گرم در روز)
 1- 3هفتگی

210

324

240

209

23

9/20

 3- 1هفتگی

329c

812a

309b

300bc

31

9/9990

 1هفتگی تا شیرگیری

b

a

919

b

009

ab

24

کل دوره

c

310

a

890

b

893

018

122

b

899

29

9/9991
9/992

ضریب تبدیل خوراک
 1- 3هفتگی

2/23

2/19

2/13

2/21

9/19

9/03

 3- 1هفتگی

2/83

2/24

2/28

2/31

9/11

9/99

 1هفتگی تا شیرگیری

2/30

2/10

2/89

2/24

9/19

9/80

2/10

2/28

2/32

9/91

9/91

کل دوره
سن شیرگیری (روز)

2/30
a

18/33

b

ab

02/04

09/04

ab

04/33

3/21

9/91

میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار آماری میباشند (.)P>9/90

فراسنجههای سرم خون :اطالعات مربوط به تأثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم
در جیره آغازین بر فراسنجههای گلوکز و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون گوسالهها در جدول 3
نشان داده شده است .غلظت گلوکز سرم خون گوسالهها با افزایش سن کاهش یافت .غلظت گلوکز
خون با تغییر جیره غذایی و باال رفتن سن کاهش مییابد که بیانگر تغییر در متابولیسم انرژی است
(وینتر .)1040 ،در مرحله شیرخوارگی ،گوسالهها انرژی موردنیاز خود را از طریق الکتوز و چربی شیر
تأمین میکنند ،در حالی که با افزایش سن و مصرف خوراک آغازین ،اسیدهای چرب فرار حاصل از
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تخمیر میکروبی منبع اصلی تأمین کننده انرژی موردنیاز نگهداری و رشد گوساله میباشند (خان و
همکاران .)2994 ،بنابراین انتظار میرود با افزایش سن ،غلظت گلوکز خون کاهش یابد .غلظت گلوکز
خون در تمام مراحل اندازهگیری ،تحت تأثیر مصرف جیرههای آزمایشی قرار گرفت (.)P>9/91
پایینترین غلظت گلوکز مربوط به گوسالههای تغذیه شده با جیره حاوی مخلوط ذرت و گندم کامل
میباشد .مصرف باالی خوراک آغازین و بهدنبال آن افزایش وزن باالتر در گوسالههای مصرفکننده
این جیره احتماالً تحریک توسعه متابولیکی شکمبه در مقایسه با سایر گروهها را در پی داشته است و
میتواند بیانگر آن باشد که منبع اصلی تأمین کننده انرژی در این گوسالهها ،خوراک آغازین بوده و
بههمین دلیل غلظت گلوکز نیز کمتر بوده است (وینتر.)1040 ،
جدول  -3تأثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر غلظت گلوکز و بتاهیدروکسی
بوتیرات سرم خون گوسالههای هلشتاین.
جیرههای آزمایشی
فراسنجهها

دانه ذرت
آسیاب شده

دانه کامل

دانه آسیاب شده

ذرت و گندم

ذرت و گندم

()09:09

()09:09

انحراف
دانه کامل

استاندارد

ذرت

میانگینها

سطح
معنیداری

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)
 3هفتگی

04/9b

49/8d

191/1a

09/1c

9/09

 1هفتگی

b

02/1

d

a

190/0

c

1/99

زمان شیرگیری

b

48/3

b

a

43/9

c

42/9

48/9

40/3
40/8

9/19

9/9991
9/9991
9/9991

بتاهیدروکسی بوتیرات (میلیمول درلیتر)
 3هفتگی

9/29a

9/18b

9/29a

9/90c

9/98

9/9991

 1هفتگی

9/14a

9/18b

9/14a

9/10b

9/91

9/9991

b

a

a

b

9/93

زمان شیرگیری

9/28

9/31

9/39

9/23

9/9991

میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار آماری میباشند (.)P>9/90

کریکمیر ( )1000بیان کرد که همزمان با شیرگیری و مصرف باالی خوراک آغازین ،غلظت
بتاهیدروکسی بوتیرات و سایر اجسام کتونی در سرم خون افزایش مییابد .در این مطالعه نیز غلظت
بتاهیدروکسی بوتیرات ،با افزایش سن گوسالهها افزایش یافت که با نتایج کاورداله و همکاران ()2998
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و پورتر و همکاران ( )2999مطابقت داشت .گوسالههای تغذیه شده با جیره حاوی مخلوط گندم و
ذرت ،در زمان شیرگیری باالترین غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات سرم را نشان دادند ،که ناشی از
مصرف باالتر خوراک آغازین در این گروه بود .غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات عمدتاً متأثر از میزان
ماده خشک مصرفی است .از سن شش هفتگی تا زمان از شیرگیری ،گوسالههای تعذیه شده با جیره
حاوی دانههای کامل گندم و ذرت بیشترین مصرف خوراک را داشتند که میتواند باالتر بودن غلظت
بتا هیدروکسی بوتیرات سرم را در این تیمار نسبت به سایر تیمارها توجیه نماید از سوی دیگر در
گروههای با جیره حاوی گندم غلظت باالتر بتاهیدروکسی بوتیرات را میتوان به وجود نشاسته بیشتر
با تخمیرپذیری باال مربوط دانست (الن و همکاران.)2999 ،
 pHشکمبه ،نمره وضعیت مدفوع و تعداد روزهای ابتال به اسهال :در دورههای مختلف
نمونهبرداری از مایع شکمبه pH ،تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفت (جدول  .)8باالترین pH

شکمبه در تمامی دورهها مربوط به گوسالههای با جیره حاوی دانه کامل گندم و ذرت بود .پس از آن
گوسالههای با جیره حاوی ذرت کامل  pHشکمبه باالتری نسبت به گروههای شاهد و با دانه آسیاب
شده گندم و ذرت داشتند ( .)P>9/91همسو با نتایج مطالعه اخیر بهارکا و همکاران ( ،)1004لسمیستر
و هاینریش ( ،)2998پورتر و همکاران ( )2999و فوکینک و همکاران ( )2911نیز تأثیر نامطلوب
آسیاب کردن دانه غالت بر  pHشکمبه گوسالهها را گزارش کردند .استفاده از دانههای گندم و ذرت
کامل در جیره در مقایسه با دانههای آسیاب شده فعالیت جویدن را افزایش داده و سبب افزایش ترشح
بزاق میگردد .بزاق حاوی مواد بافری است و در شکمبه مانع از کاهش  pHمیگردد (لسمیستر و
هاینریش .)2998 ،عالوه بر این ،در تمامی گروها با افزایش سن  pHشکمبه افزایش یافت .احتماالً با
افزایش سن گوسالهها ،اپیتلیوم شکمبه توسعه بیشتری یافته و قابلیت آن در جذب اسیدهای چرب
فرار نیز بهتر شده است (بهارکا و همکاران.)1004 ،
نمره مدفوع و اسهال گوسالهها متأثر از عوامل فیزیولوژیکی ،محیطی ،بهداشتی و مدیریتی بوده و
کمتر تحت تأثیر نوع و ترکیب خوراک آغازین قرار میگیرد (لسمیستر و هاینریش ،)2998 ،بهخصوص
در سنین ابتدایی که مصرف خوراک آغازین بسیار کم است .نتایج آزمایش حاضر در این خصوص با
گزارش بتمن و همکاران ( )2990در خصوص عدم تأثیر عملآوریهای مختلف دانه غالت بر نمره
مدفوع و اسهال در گوسالههای شیرخوار مطابقت داشت.
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جدول  -4تأ ثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر  pHشکمبه ،نمره مدفوع و
تعداد روزهای ابتال به اسهال گوسالههای هلشتاین.
جیرههای آزمایشی
فراسنجهها

دانه ذرت

دانه کامل

دانه آسیاب

دانه

آسیاب

ذرت و گندم

شده ذرت و

کامل

شده

()09:09

گندم ()09:09

ذرت

انحراف
استاندارد
میانگینها

سطح
معنیداری

 pHشکمبه
 3هفتگی

0/90c

0/39a

bc

 1هفتگی

c

a

c

زمان شیرگیری

c

0/12

0/08

0/12

0/83

1/92

c

a

0/01

1/10

b

0/14

b

0/41

b

0/01

9/11
9/13
9/90

/9993
9/9991
9/9991

نمره وضعیت مدفوع
 1- 3هفتگی

2/31

1/01

2/14

2/94

9/21

9/21

 3- 1هفتگی

1/43

1/00

1/04

1/90

9/22

9/33

 1هفتگی تا شیرگیری

1/01

1/93

1/01

1/41

9/29

9/28

کل دوره

2/93

1/44

2/92

1/09

9/10

9/21

تعداد روزهای ابتالء به اسهال

2/11

2/11

2/20

2/33

9/12

9/00
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قابلیت هضم :همانطور که در جدول  0نشان داده شده است ،قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده
اسیدی و نشاسته در گوسالههای شیر خوار هلشتاین تحت تأثیر مصرف جیرههای آزمایشی قرار گرفت
( .)P>9/91قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و نشاسته در جیرههای حاوی مخلوط
ذرت و گندم باالتر از جیرههای حاوی ذرت بود ،و تفاوتی بین قابلیت هضم الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی و نشاسته در جیرههای حاوی ذرت کامل و یا آسیاب شده وجود نداشت (جدول .)0
این نتایج بیانگر آن است که قابلیت هضم هر دو ماده مغذی در این آزمایش تنها تحت تأثیر نوع دانه
بهکار رفته در جیره آغازین گوسالهها بوده و شکل فیزیکی دانهها بر قابلیت هضم بیتأثیر بوده است.
همسو با این نتایج لسمیستر و هاینریش ( )2998گزارش کردند که در دوره شیرخواری،
عملآوریهای مختلف دانه ذرت بر قابلیت هضم مواد مغذی تأثیری نداشت .اما پس از شیرگیری با
استفاده از دانه کامل ذرت ،باالترین بازده خوراک بهدست آمد .قابلیت هضم باالتر نشاسته در جیرههای
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حاوی مخلوط ذرت و گندم نسبت به جیرههای حاوی ذرت ،احتماالً بهدلیل ساختار نشاسته گندم
میباشد ،چرا که قابلیت دسترسی و تجزیهپذیری بیشتری در شکمبه دارد .وارگا و هور ()1043
معتقدند که افزایش سوبسترای قابل تخمیر در شکمبه سبب بهبود هضم الیاف در شکمبه میگردد ،و
در همین رابطه گزارش شد که قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و نشاسته گندم باالتر از ذرت
است (هریا -سالدانا و همکاران .)1009 ،عالوهبر این تغذیه مخلوطی از غالت که از نرخ تخمیرپذیری
متفاوتی برخوردارند ،میتواند موجب تعادل بین تخمیر شکمبهای نشاسته به اسیدهای چرب فرار و
هضم رودهای آن به گلوکز و بهبود گوارشپذیری شود (استوک و همکاران .)1049 ،از سوی دیگر
گزارش شده است که جیرههایی که بر پایه ذرت تنظیم شدهاند بهدلیل تخمیرپذیری پایین ذرت و
تجزیهپذیری شکمبهای پایین نشاسته و پروتئین آن و همچنین عدم همزمانی در فراهمی این دو ماده
بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در فعالیتهای میکروبی شکمبه سبب کاهش قابلیت هضم مواد
مغذی در شکمبه و در کل دستگاه گوارش میشود (گیب و مکآلیستر1000 ،؛ هریا -سالدانا و
همکاران ،)1009 ،و با استناد بهاین دالیل میتوان افزایش قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده
اسیدی و نشاسته در گوسالههای با جیرههای حاوی مخلوط ذرت و گندم را توجیه کرد.
جدول  -5تأ ثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر قابلیت هضم ظاهری الیاف
نامحلول در شوینده اسیدی و نشاسته در گوسالههای هلشتاین.
جیرههای آزمایشی
فراسنجهها

دانه ذرت

دانه کامل ذرت

دانه آسیاب شده

دانه

(درصد)

آسیاب

و گندم

ذرت و گندم

کامل

شده

()09:09

()09:09

ذرت

الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی
نشاسته

انحراف
استاندارد
میانگینها

سطح
معنیداری

38/33b

39/92a

31/99a

30/30ab

9/84

9/991

02/21b

08/19a

03/44a

02/11b

9/03

9/991
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Abstract
This trial was performed to determine the effects of different levels and physical
forms of corn and wheat grains in the starter diet on performance, some of serum
metabolits, fecal score, diarrhea and digestibility of acid detergent fiber (ADF) and
starch in Holstein dairy calves. Fourty eight calves (40.1±3.0 kg) were randomly
assigned to four different treatments consisting of control (corn grain milled), the
ratio of 50:50 whole grain corn and wheat, the ratio of 50:50 milled grain corn and
wheat, and whole grain corn. After birth, all calves were fed enough amounts of
colostrum for the first 3 days and then recieved 4 kg of milk in entire trial. Starter
consumption was measured daily and body weight was recorded at day of birth,
weeks 3 and 6 and at the weaning time. Results showed that starter intake and
average daily gain were highest in calves fed starter containing whole grain corn
and wheat and were the lowest in calves fed starter including corn grain milled
(P<0.01). Overall, different treatments had no significant effects on feed efficiency
measured at different stages. Although, there was tended to significant (P=0.06) in
the entire period. Blood glucose and BHBA were the highest and lowest
respectively, in calves fed whole grain corn and wheat. Furthermore, this group had
greater ruminal pH compared to the other groups (P<0.01). There was no
differences in fecal score and days having diarrhea between groups. Apparent
digestibility of starch and ADF were significantly higher in calves fed a blend of
corn and wheat grain compared to their fed alone corn. It was concluded that using
a mixture of whole grain corn and wheat in starter diet could be a proper
alternative to fine ground corn in Iranian dairy calf rearing systems.
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