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http://ejrr.gau.ac.ir 
 

 شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم جیره آغازین، بر رشد  ثیر سطوح مختلف وأت

 های شیریگوساله
 

 3و پیروز شاکری 2امیر داور فروزنده*، 1حسین شیاسی
  ،استادیار گروه علوم دامی2، اسالمی، واحد خوراسگان، اصفهانارشد دانشگاه آزاد آموخته کارشناسیدانش1

 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان3، اصفهان ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی

 10/11/1303 ؛ تاریخ پذیرش: 11/90/1303تاریخ دریافت: 

 1چکیده

جیره آغازین و  شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در ف واین مطالعه با هدف استفاده از سطوح مختل

های خون، وضعیت نمره مدفوع و اسهال، قابلیت هضم ثیر آن برعملکرد، برخی متابولیتأبررسی ت

. شدهای شیرخوار هلشتاین انجام الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و نشاسته و سن شیرگیری گوساله

در قالب یک طرح کامالً تصادفی به کیلوگرم(  1/89± 9/3)این راس گوساله نر و ماده هلشت 84تعداد 

مدت سه روز در دو ها بهمیانگین وزن یکسان تقسیم شدند. گوسالهجنسیت و راسی با  12چهار گروه 

)ذرت آسیاب شده(،  شاهدآزمایشی شامل گروه  جیره 8وعده آغوز دریافت کردند و سپس به یکی از 

آسیاب شده ذرت و گندم و دانه  هایدانه 09:09کامل ذرت و گندم، نسبت  هایدانه 09:09نسبت 

کیلوگرم شیر  چهارطور ثابت روزانه به هاگوسالهآزمایش  در طول .کامل ذرت اختصاص یافتند

ها در زمان کشی گوسالهصورت روزانه تعیین گردید و وزندریافت کردند. خوراک آغازین مصرفی به

گی و زمان شیرگیری انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف خوراک آغازین و هفت ششو  سهتولد، 

ین مقدار و با جیره تربیشها در کل دوره با جیره حاوی دانه کامل گندم و ذرت افزایش وزن گوساله

های ضریب تبدیل خوراک بین گروه .(P<91/9ین مقدار را داشت )ترکمحاوی دانه ذرت آسیاب شده 

داری نداشت، هر چند در کل دوره تمایل به های مختلف مورد بررسی تفاوت معنیرهآزمایشی در دو

ترین غلظت گلوکز و باالترین غلظت (. در زمان شیرگیری پایینP=91/9داری نشان داد )معنی
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های کامل ذرت و گندم بود و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم مربوط به گروه با جیره حاوی مخلوط دانه

داشت  هاشکمبه باالتری نسبت به سایر گروه pHگیری این گروه های اندازهرهدر تمامی دو

(91/9>P)های آزمایشی قرار ثیر جیرهأها به اسهال تحت ت. نمره مدفوع و تعداد روز ابتالی گوساله

های حاوی مخلوط ذرت و و نشاسته در جیرهالیاف نامحلول در شوینده اسیدی  نگرفت. قابلیت هضم

طور های حاوی ذرت بود. بهها در جیره( باالتر از قابلیت هضم آنP<91/9داری )طور معنیگندم به

کلی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مخلوط دانه کامل ذرت و گندم در جیره آغازین 

تواند جایگزین مناسبی برای روش سنتی آسیاب نرم ذرت تحت شرایط پرورشی کشور ها میگوساله

 د.باش

 

 ، قابلیت هضمعملکردگوساله شیرخوار، جیره آغازین، شکل فیزیکی،  :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
وابسته گزینی در گله ها برای جایگوساله مناسبپرورش  بهگاوداری تا حد زیادی یک موفقیت 

وش ر را به مناسبهای شیرخوار با استعداد ژنتیکی باید گوساله داشتن گله شیری خوب است. برای

خوراک پرورش گوساله، ترکیب امر در های اخیر در سالرو از اینمطلوب و مناسب تغذیه کرد. 

(. 2912سابرون و همکاران ) گرفته است صورت جدی مورد توجهبه های شیرخوارگوساله آغازین

سوخت و ساز محصوالت نهایی تخمیر در دیواره شکمبه عامل توسعه و رشد پرزهای شکمبه در 

ترتیب بوتیرات و پروپیونات . در بین محصوالت نهایی تخمیر، بهباشدهای تازه متولد شده میهگوسال

 ،ایهای کنسانترهجیره با تغذیه (.1001 شکمبه دارند )براونلی، یین اثر را بر توسعه متابولیکتربیش

باعث تواند ای میترهکامالً کنسانخوراک آغازین اما تغذیه  .یابدشکمبه افزایش میدر غلظت بوتیرات 

د )بهاراکا و همکاران شوبیش از حد دیواره شکمبه شاخی شدن و حرکات شکمبه و  pHکاهش 

شکمبه و افزایش تولید  pHپایین بودن دلیل به، ی تمام کنسانترههاجیرهمصرف  با(. 1004

 1اراکراتوزیزعارضه پاستیک و همچنین کاهش قدرت عضالنی شکمبه پروپیونیک نسبت به اسیداسید

با تشدید این شرایط ممکن است جذب اسیدهای چرب فرار از طریق دیواره شکمبه  .دنمایمیبروز 

ای های کامالً کنسانترهجیره نامطلوببرای کاهش اثرات . (1091گوین و موریل، )مکمختل شود 

شنهاد شده است مناسب غالت پی آوریعملشامل تغذیه علوفه، تغذیه ترکیبی غالت و پیشنهادهایی 

                                                
1- Parakeratosis 
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(. یک دیدگاه سنتی، ذرت را بهترین منبع غله برای خوارک آغازین 2998)کاورداله و همکاران، 

های تری در عملکرد گوساله( نتایج مطلوب2999همکاران، )خان و  ،موضوعاین یید أتدر  .داندمی

در ت گزارش کردند. های سایر غالگزینی کامل با دانهبا تغذیه ذرت در مقایسه با جایخوار شیر

سوآرز نیز وجود دارد ) استفاده از علوفه کراتینی شدن دیواره شکمبه با جلوگیری اتی ازگزارش کهحالی

نه تنها بر توسعه شکمبه نیز تر )غالت کامل( رسد که اندازه ذرات بزرگنظر میبه .(2999و همکاران، 

و از شاخی  شده محسوبهای داخلی شکمبه الیهبرای  یعنوان یک عامل سایشبلکه به ،گذاردتأثیر می

محدودیت مطالعات  .(1004د )بهارکا و همکاران، نکنشدن و کراتینه شدن دیواره شکمبه جلوگیری می

با را های شیرخوار، دیدگاه سنتی غالت در جیره گوساله سایرگزینی بخشی از ذرت با جای در مورد

صورت آسیاب نرم هب ک آغازین در کشور ما غالباًفرآوری غالت خورا. ه استچالش مواجه کرد

. در حالی که نتایج نامطلوب آسیاب نرم و پلت بر عملکرد و رشد و توسعه شکمبه گزارش باشدمی

مصرف که  ندمشاهده کرد( 2990) و همکاران استراسینسکا(. 2999شده است )پورتر و همکاران، 

توسعه زود هنگام شکمبه  و ، بهبود عملکردراکمصرف خوهای حاوی غالت کامل سبب افزایش جیره

و همچنین  (1049)استوک و همکاران، ترکیبی غالت تغذیه نتایج مثبت با وجود . دنگردمی هاگوساله

ها )بتمن های شیرخوار به مصرف خوراک کامالً آردی و توانایی باالی جَوِش در آنعدم تمایل گوساله

تحقیق حاضر با هدف  رو ایناز . ی در این زمینه وجود نداردتوصیه روشن ، اما(2990و همکاران، 

های شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر عملکرد گوساله ثیر سطوح مختلف وأبررسی ت

 های صنعتی کشور انجام شد.شیرخوار در شرایط گاوداری
 

 هامواد و روش
( در شرکت کیلوگرم 1/89± 9/3ه هلشتاین )راس گوساله نر و ماد 84حاضر با استفاده از  مطالعه

در دو وعده آغوز کیلوگرم  چهار اول باسه روز  درها گوسالهکشت و دام فضیل اصفهان انجام شد. 

و راسی با میانگین وزن یکسان  12سپس در قالب یک طرح کامالً تصادفی به چهار گروه  .تغذیه شدند
 جیره چهارصورت تصادفی به یکی از هر گروه به .م شدندتقسیتعداد مساوی از نر و ماده در هر گروه 

 09:09نسبت (، متریمیلی 3با استفاده از الک  ،شدهآسیابنرم ذرت )شاهد گروه شامل آزمایشی 
آسیاب شده ذرت و گندم و دانه کامل ذرت  هایدانه 09:09کامل ذرت و گندم، نسبت  هایدانه

سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص افزار ا استفاده از نرمبآزمایشی  یهاجیره .اختصاص یافت



 و همکاران  حسین شیاسي

02 

نسبت مواد خوراکی . (2999)فاکس و همکاران،  شدند تنظیم با انرژی و پروتئین خام یکسان 1کورنل

 .است نشان داده شده 1در جدول های مورد استفاده جیرهو ترکیب شیمیایی  تشکیل دهنده جیره

روزانه مقدار نگهداری شدند و های انفرادی مان از شیرگیری در جایگاهروزگی تا ز چهارها از گوساله
دریافت کردند. خوراک آغازین و آب  11و  4در ساعات  در دو وعده مساویشیر را  کیلوگرم چهار

 ها قرار گرفت.در اختیار گوساله سن چهار روزگیاز صورت آزاد به
پس از ها دامکشی وزن .گیری شدانه اندازهصورت روزها بهمصرف خوراک آغازین تمامی گوساله

انجام شد. معیار از ساعت گرسنگی  12پس از شیرگیری از هفتگی و زمان  ششو  سهسنین در تولد، 
روز متوالی قادر به  سهها های آزمایشی یکسان بود و زمانی که گوسالهها در گروهشیرگیری گوساله

)دیویس و دراکلی،  مصرف شیر متوقف گردید ،نددخوراک آغازین بو ازگرم  099روزانه  مصرف

های مورد ارزیابی قرار گرفت. نمرهها گوسالهمدفوع صورت تصادفی روز در هفته به سه .(1004
آبکی همراه با مقداری خون  -8شل و آبکی،  -3نرم و شل،  -2سفت و با قوام،  -1 بر اساسمدفوع 

برای تعیین قابلیت هضم . (2999خان و همکاران، ) تعیین شدآبکی همراه با خون و موکوس  -0و 
در دوره بعد از ها از خوراک و مدفوع گوسالهها، نشاسته و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی جیره

گراد درجه سانتی -29دمای و تا زمان آزمایش در برداری شد نمونه روز متوالی ششمدت شیرگیری به

( و الیاف نامحلول 1048روش اسید پرکلریک )آلوویلیا و اِلیس،  باه گیری نشاستاندازه. ندنگهداری شد
 خاکستر نامحلول در اسیداز  . همچنینشد انجام (1001، ست و همکارانسو)وندر شوینده اسیدی 

هفتگی و همچنین  ششو  سه( استفاده شد. در سنین 1099)ون کولن و یانگ، عنوان مارکر داخلی به
مایع از شیر صبح با استفاده از پمپ خالء و لوله مری،  ساعت پس از وعده چهاردر زمان شیرگیری، 

ساعت  سهها محتویات تعیین گردید. در همین زمان pHبالفاصله  و برداری شدنمونهها شکمبه گوساله
 شدگیری ها با ونوجکت حاوی ماده ضد انعقاد خونپس از وعده شیر صبح از سیاهرگ گردنی گوساله

آنالیز بتاهیدروکسی بوتیرات با استفاده از دستگاه و در سرم غلظت گلوکز  .(2994مکاران، )خان و ه

 تعیین شد.های شرکت پارس آزمون و کیت 2کننده خودکار

 3مدل مختلطو رویه  (1/0ویرایش ) SASافزار از نرم دست آمدهبه تجزیه آماری اطالعاتبرای 

در  های مورد بررسی، با در نظر گرفتن اثر تصادفی گوسالهاستفاده شد. برای تجزیه آماری فراسنجه

                                                
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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عنوان متغیر کمکی به عنوان متغیر اصلی و از وزن تولد گوسالهبههای آزمایشی مدل، از اثر جیره

عدم  پس ازمتغیر در مدل استفاده گردید و یک عنوان ها بهجنسیت گوساله از .اریت( استفاده گردیدو)کو

دانکن آزمون  باها میانگینمقایسه های مورد بررسی از مدل حذف گردید. ن بر فراسنجهدار آمعنیثیر أت

 بود: شرح زیرهای مورد بررسی بهشد. مدل آماری مورد استفاده برای فراسنجه انجام
Yij=μ+τi+ δij+b(x- x ̅) + εij  

 که در این مدل:

ijY،هر مشاهده = μ،میانگین کل = iτ اثر =i ر،اُمین تیما δijاشتباه تصادفی با میانگین صفر و واریانس = 

δ2δ ،)واریانس حیوانات مورد آزمایش() x̅ -b(x= اریت( و واثر متغیر کمکی )کوεij= اثر خطا 

 باشند.می

 

 نتايج و بحث

چنین کل دوره با جیره حاوی دانه های مختلف و همدر دورهمصرفی  ماده خشک: هاعملکرد گوساله

( 2)جدول ین مقدار ترکمو با جیره حاوی دانه ذرت آسیاب شده  ،ین مقدارتربیشذرت  کامل گندم و

هفتگی تا شیرگیری و نیز در کل دوره  ششاز ماده خشک مصرف در  ی(. تفاوتP<91/9)را داشت 

ثیر أدهنده تنشان . اینبین جیره با دانه کامل گندم و ذرت و جیره با دانه کامل ذرت مشاهده نگردید

های آسیاب شده است. برخی از محققین های کامل بر مصرف خوراک در مقایسه با دانهتر دانهوبمطل

آسیاب شده و ریز در مقایسه با خوراک زبرتر  مواد خوراکیهای آغازین حاوی معتقدند که خوراک

کا و )بهارا دنشوشکمبه میپرزهای شاخه شدن های اپیتلیال شکمبه و شاخهباعث کراتینه شدن سلول

موجب کاهش  ها به دام افتاده والی این شاخهدر البه . اجزای ریز خوراک(1004همکاران، 

شوند ودر های چرب فرار از دیواره شکمبه میهای متابولیکی شکمبه و کاهش جذب اسیدفعالیت

 (.2990دنبال خواهند داشت )استراسینسکا و همکاران، نتیجه کاهش میزان مصرف خوراک را به
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 .های آزمایشیاجزا و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول  

 اجزای جیره )درصد(

 های آزمایشیجیره

دانه ذرت 

 آسیاب شده

دانه کامل ذرت 

 (09:09و گندم )

دانه آسیاب شده ذرت 

 (09:09و گندم )

دانه کامل 

 ذرت 

 9/12 9/31 9/31 9/12 دانه ذرت

 - 9/31 9/31 - دانه گندم

 0/20 9/20 9/20 0/20 کنجاله سویا

 0/2 9/1 9/1 0/2 پودر ماهی

 9/2 9/8 9/8 9/2 سبوس گندم

 9/2 9/2 9/2 9/2 *مکمل معدنی و ویتامینی

 0/9 0/9 0/9 0/9 نمک

 9/9 9/9 9/9 9/9 کربنات سدیمبی

 4/9 4/9 4/9 4/9 کربنات کلسیم

 ترکیبات شیمیایی )درصد(

 2/29 8/29 8/29 2/29 پروتئین خام

 0/12 9/13 9/13 0/12 خنثیاف نامحلول در شوینده الی

 2/8 1/8 1/8 2/8 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

 41/9 49/9 49/9 41/9 کلسیم

 09/9 02/9 02/9 09/9 فسفر

 9/83 0/83 0/83 9/83 نشاسته

 9/3 9/3 9/3 9/3 (در کیلوگرم مگاکالریانرژی قابل متابولیسم )

واحد  09999 ،کاروتن کیلوگرم المللی/واحد بین 209999دنی برحسب ماده خشک حاوی مکمل ویتامینی و مع *

 گرم/ 129منگنز، گرم/کیلوگرم  20/2، توکوفرولکیلوگرم  المللی/واحد بین 1099و  فرولکلسیکیلوگرم  المللی/بین

سدیم، کیلوگرم  گرم/ 141منیزیم، م کیلوگر گرم/ 0/29فسفر، کیلوگرم  گرم/ 29روی، کیلوگرم  گرم/ 9/9کلسیم، کیلوگرم 

 گرم/میلی 01کبالت، کیلوگرم  گرم/میلی 18مس، کیلوگرم  گرم/ 20/1گوگرد، کیلوگرم  گرم/ 3آهن، کیلوگرم  گرم/ 20/1

 .بود سلنیومکیلوگرم  گرم/میلی 19ید و کیلوگرم 

 

سرعت جذب واند تمیو  داشتهبر این زبرتر بودن خوراک اثر سایشی بر دیواره شکمبه عالوه

دهد. اسیدهای حاصل از تخمیر غالت آسیاب شده همراه با افزایش اسیدهای چرب فرار را افزایش 

د نشوشکمبه سبب کاهش مصرف خوراک خشک می pHکاهش ظرفیت بافری و  ،فشار اسمزی
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ی هابا مصرف جیرههای پرواری نشان داد که گوساله (1011اولتجن )از طرفی  ،(1004)ناولتون، 

هر یک از حاوی  هایجیره نسبت به یتربیشخوراک مصرف ذرت و گندم مقدار دانه حاوی مخلوط 

ندم و گذرت حاوی دانه کامل جیره یش مصرف خوراک در آزمایش حاضر با افزا ها داشتند. بنابراینآن

ی شیرخوار هاگزارش شده است که گوساله بوده است. هادار بودن دانهزبر و بافتدلیل بهاحتماالً 

با این وجود اطالعات بسیار  (.2990تمایل کمی به مصرف خوراک آردی دارند )بتمن و همکاران، 

های شیرخوار وجود دارد عبور و کنترل مصرف خوراک در گوساله پویاییکمی در رابطه با هضم، 

 .باشدمی تربیشبه مطالعات نیاز که مبین  (2999)سوآرز و همکاران، 

های مختلف آزمایشی ها در گروهگوسالهروزانه وزن  افزایشمیانگین  ،ول پس از تولدهفته ا سهدر 

از هفتگی تا  ششهفتگی،  ششتا  سهداری نداشت. اما مشابه با مصرف خوراک از سن اختالف معنی

و ین افزایش وزن تربیشهای کامل ذرت و گندم ها با جیره حاوی دانهشیرگیری و در کل دوره گوساله

 را نشان دادندین افزایش وزن روزانه ترکمهای با جیره حاوی دانه ذرت آسیاب شده الهگوس

(91/9>P) . مصرف باالی شیر و مصرف کم خوراک آغازین در سه هفته نخست دوره آزمایشی

با افزایش مصرف  .ها باشدهای آزمایشی بر افزایش وزن گوسالهجیره ترکمثیر أتواند دلیلی بر تمی

 .های آزمایشی ایجاد شدگروهدر افزایش وزن روزانه ( P<91/9) یدارغازین، تفاوت معنیخوراک آ

( افزایش وزن 2990و همکاران )استراسینسکا ( و 2994خان و همکاران ) ،مشابه با نتایج آزمایش اخیر

در مقایسه  های شیرخوار با استفاده از دانه کامل ذرت و دانه کامل یوالفی را در گوسالهتربیشروزانه 

های آغازین فاقد علوفه باید د که در جیرهبودن ها معتقدآن .ها گزارش کردندآسیاب شده آنشکل با 

صورت دانه کامل باشد تا همانند علوفه نقش فیزیکی و اثر حداقل یکی از غالت مورد استفاده به

های حاوی مخلوط ی با جیرههاتر گوسالهاز دالیل افزایش وزن مطلوب سایشی را در شکمبه ایفا کند.

به نقش اسیدهای چرب فرار در  توانهای کامل نسبت به آسیاب شده میگندم و ذرت و همچنین دانه

 (.1001براونلی، ) اشاره داشتشکمبه های متابولیکی فعالیتچنین همو فیزیکی رشد و توسعه 

 .(2999)خان و همکاران،  شودمیتخمیر  تربیشو  ترگندم نسبت به ذرت در شکمبه سریع چنینهم

ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته نسبت به دانه ذرت  دانه گندم از نظر قابلیت هضم بر اینعالوه

اگر شکل فیزیکی  ( معتقدند2911کینک و همکاران ). فو(1009 سالدانا و همکاران، -یا)هربهتر است 

سرعت  تواندخوراک افزایش دهد، میصرف برای مرا  هاگوسالهمیل و رغبت بتواند خوراک آغازین 

 .کندیید میأرا تادعا این اخیر نتایج آزمایش  ، وبهبود بخشدنیز را  رشد
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داری های مختلف مورد بررسی تفاوت معنیهای آزمایشی در دورهضریب تبدیل خوراک بین گروه

دانه  حاوی با جیرهروه در گ، و (P=91/9داشت )دار شدن معنینداشت، هر چند در کل دوره تمایل به 

ترین ضریب تبدیل خوراک گروه با دانه ذرت آسیاب شده نامطلوبدر کامل گندم و ذرت بهترین و 

در دهان  ای راتوده چسبندهو  شتهموجود در گندم خاصیت چسبندگی دا هایپروتئین. مشاهده گردید

سون ون) شودمیمواد مغذی  هش هضمو کاحیوان  به ناراحتی گوارشیمنجر نماید که احتماالًایجاد می

اولین مرحله محدود کننده سرعت تخمیر گزارش شده است که  همچنین .(1040و همکاران، 

مورد  ترکم کاملهای لذا دانه(. 1011)استوبو و همکاران،  استمیکروبی، هضم فیزیکی ذرات خوراک 

دسترس خوراک برای اتصال میکروبی سطح قابل  تواندیمآسیاب کردن، از طرفی . گیرندهضم قرار می

 .از شکمبه شود سرعت عبور مواد خوراکیافزایش در عین حال باعث  .را افزایش دهد و هضم آنزیمی

 فوقای از عوامل مثبت و منفی مجموعهثیر أتبرآیند ها، احتماالً در نتیجه اختالط و شکل فیزیکی دانه

در  تربیشافزایش وزن روزانه  و گردیدخوراک  الف در ضریب تبدیلسبب عدم ایجاد اخت ،بر هضم

مربوط به تنها و دانه کامل ذرت  ی کامل و آسیاب شدههاهای حاوی مخلوط دانههای با جیرهگروه

 .بودها در این گروهافزایش مصرف خوراک 

که ی یها(. گوسالهP<91/9های آزمایشی قرار گرفت )ثیر جیرهأها تحت تسن از شیرگیری گوساله

با جیره شده تغذیههای در مقایسه با گوسالهتغذیه شدند حاوی دانه کامل ذرت و گندم  یا جیرهب

روز( و با میانگین وزن  33/18در مقابل  04/02روز زودتر ) 12حدود در حاوی دانه ذرت آسیاب شده 

و همکاران با نتایج بتمن  کهشیرگیری شدند. از کیلوگرم(  09/13در مقابل  91/13) ایبدنی مشابه

غالت بر سن از  آوریعملثیر شکل فیزیکی و أ( در خصوص ت2998لسمیستر و هاینریش ) ( و2990)

نظر که شکمبه از زمانی آمادگی الزم برای از شیرگیری را دارد  گوساله. شتمطابقت داشیرگیری 

جای گلوکز برای هو بتواند انرژی حاصل از اسیدهای چرب فرار را بمتابولیکی توسعه یافته  فیزیکی و

در  ترکمخوراک در سنین  تربیشمصرف (. 2994مین نماید )خان و همکاران، أمصارف گوساله ت

 اسیدهای چرب فرار است. منبعمین انرژی از أت وشکمبه  تربیشتوسعه معنی های مذکور بهگروه
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 .نیهلشتا یهارشد گوساله عملکرد بر نیآغاز رهیج در گندم و ذرت دانه یکیزیف شکل و مختلف سطوح ریثأت -2جدول 

 هافراسنجه

 های آزمایشیجیره
انحراف 

استاندارد 

 هامیانگین

سطح 

 داریمعنی
 دانه ذرت

 آسیاب شده 

دانه کامل ذرت 

 (09:09و گندم )

دانه آسیاب شده 

ذرت و گندم 

(09:09) 

دانه 

کامل 

 ذرت

 ماده خشک مصرفی )گرم در روز(

 c001 a140 bc194 b183 81 9991/9 هفتگی 3-1

 c990 a089 b490 b420 89 9991/9 هفتگی 1-3

 c1219 a1099 b1389 ab1829 03 9992/9 هفتگی تا شیرگیری 1

 c414 a048 bc093 ab080 91 9992/9 کل دوره

 افزایش وزن روزانه )گرم در روز(

 20/9 23 209 240 324 210 هفتگی 3-1

 c923 a128 b309 cb300 31 9990/9 هفتگی 1-3

 b810 a919 b009 ab122 24 9991/9 هفتگی تا شیرگیری 1

 c310 a098 b893 b899 29 992/9 کل دوره

 ضریب تبدیل خوراک

 03/9 19/9 21/2 13/2 19/2 23/2 هفتگی 3-1

 99/9 11/9 31/2 28/2 24/2 83/2 هفتگی 1-3

 80/9 19/9 24/2 89/2 10/2 30/2 هفتگی تا شیرگیری 1

 91/9 91/9 32/2 28/2 10/2 30/2 ل دورهک

 a33/18 b04/02 ab04/09 ab33/04 21/3 91/9 سن شیرگیری )روز(

 .(P<90/9) باشندمیآماری  دارمعنی اختالف دارایمتفاوت  حروف با ردیف هر در هامیانگین

 

ت و گندم ثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرأاطالعات مربوط به ت: های سرم خونفراسنجه

 3در جدول  هاسرم خون گوساله اتهای گلوکز و بتاهیدروکسی بوتیرراسنجهف در جیره آغازین بر

غلظت گلوکز  .ها با افزایش سن کاهش یافتغلظت گلوکز سرم خون گوسالهنشان داده شده است. 

 یسم انرژی استگر تغییر در متابولیابد که بیانخون با تغییر جیره غذایی و باال رفتن سن کاهش می

نیاز خود را از طریق الکتوز و چربی شیر ها انرژی مورددر مرحله شیرخوارگی، گوساله(. 1040 وینتر،)

که با افزایش سن و مصرف خوراک آغازین، اسیدهای چرب فرار حاصل از کنند، در حالیمین میأت



 و همکاران  حسین شیاسي

07 

باشند )خان و شد گوساله مینیاز نگهداری و رمین کننده انرژی موردأتخمیر میکروبی منبع اصلی ت

 گلوکزغلظت رود با افزایش سن، غلظت گلوکز خون کاهش یابد. بنابراین انتظار می(. 2994 همکاران،

 .(P<91/9) قرار گرفتهای آزمایشی مصرف جیره ثیرأ، تحت تگیریدر تمام مراحل اندازهخون 

جیره حاوی مخلوط ذرت و گندم کامل های تغذیه شده با گوساله مربوط بهگلوکز ترین غلظت پایین

کننده مصرفهای آن افزایش وزن باالتر در گوساله دنبالمصرف باالی خوراک آغازین و به .باشدمی

و  را در پی داشته است هاگروهتوسعه متابولیکی شکمبه در مقایسه با سایر  تحریکاحتماالً  این جیره

 و ه، خوراک آغازین بودهادر این گوساله ین کننده انرژیمأکه منبع اصلی ت باشدگر آن بیانتواند می

 .(1040)وینتر،  است بوده ترکمنیز  غلظت گلوکز همین دلیلبه

 
ثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر غلظت گلوکز و بتاهیدروکسی أت -3جدول 

 .های هلشتاینبوتیرات سرم خون گوساله

 هافراسنجه

 های آزمایشیجیره
انحراف 

استاندارد 

 هامیانگین

سطح 

 داریمعنی
 دانه ذرت

 آسیاب شده 

دانه کامل 

ذرت و گندم 

(09:09) 

دانه آسیاب شده 

ذرت و گندم 

(09:09) 

دانه کامل 

 ذرت

 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی

 b9/04 d8/49 a1/191 c1/09 09/9 9991/9 هفتگی 3

 b1/02 d9/43 a0/190 c3/40 99/1 9991/9 هفتگی 1

 b3/48 c9/42 b9/48 a8/40 19/9 9991/9 گیریزمان شیر

 مول درلیتر()میلی بوتیرات بتاهیدروکسی

 a29/9 b18/9 a29/9 c90/9 98/9 9991/9 هفتگی 3

 a14/9 b18/9 a14/9 b10/9 91/9 9991/9 هفتگی 1

 b28/9 a13/9 a39/9 b23/9 93/9 9991/9 گیریزمان شیر

 (.P<90/9) باشندمیآماری  دارمعنی اختالف دارایمتفاوت  حروف با ردیف هر در هایانگینم

 

که همزمان با شیرگیری و مصرف باالی خوراک آغازین، غلظت ( بیان کرد 1000میر )کریک

 یابد. در این مطالعه نیز غلظتبتاهیدروکسی بوتیرات و سایر اجسام کتونی در سرم خون افزایش می

 (2998با نتایج کاورداله و همکاران ) کهها افزایش یافت بتاهیدروکسی بوتیرات، با افزایش سن گوساله
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حاوی مخلوط گندم و  با جیرهتغذیه شده های . گوسالهداشت( مطابقت 2999پورتر و همکاران ) و

 ناشی ازه ذرت، در زمان شیرگیری باالترین غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات سرم را نشان دادند، ک

ثر از میزان أمت عمدتاًبود. غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات  گروه االتر خوراک آغازین در اینمصرف ب

 جیره تعذیه شده بای هاگوساله هفتگی تا زمان از شیرگیری، ششاز سن  .استمصرفی ماده خشک 

باالتر بودن غلظت  اندتوین مصرف خوراک را داشتند که میتربیشکامل گندم و ذرت  هایحاوی دانه

از سوی دیگر در  در این تیمار نسبت به سایر تیمارها توجیه نمایدبتا هیدروکسی بوتیرات سرم را 

 تربیشتوان به وجود نشاسته حاوی گندم غلظت باالتر بتاهیدروکسی بوتیرات را می های با جیرهگروه

  .(2999)الن و همکاران،  دانست مربوطپذیری باال با تخمیر

pH  های مختلف در دوره: به اسهال ابتالشکمبه، نمره وضعیت مدفوع و تعداد روزهای

 pH. باالترین (8)جدول  های آزمایشی قرار گرفتثیر جیرهأتحت ت pHبرداری از مایع شکمبه، نمونه

آن  پس از .های با جیره حاوی دانه کامل گندم و ذرت بودها مربوط به گوسالهشکمبه در تمامی دوره

شاهد و با دانه آسیاب  هایشکمبه باالتری نسبت به گروه pHهای با جیره حاوی ذرت کامل گوساله

لسمیستر  (،1004بهارکا و همکاران )همسو با نتایج مطالعه اخیر  (.P<91/9)شده گندم و ذرت داشتند 

ثیر نامطلوب أت نیز (2911و فوکینک و همکاران )( 2999(، پورتر و همکاران )2998و هاینریش )

های گندم و ذرت دانهاستفاده از . گزارش کردندرا ها گوسالهشکمبه  pHغالت بر دانه کردن  آسیاب

ترشح سبب افزایش و فعالیت جویدن را افزایش داده  آسیاب شده هایدانه در جیره در مقایسه باکامل 

)لسمیستر و  گرددمی pH شکمبه مانع از کاهشو در  استمواد بافری بزاق حاوی  گردد.میبزاق 

احتماالً با  .یافتشکمبه افزایش  pHها با افزایش سن در تمامی گرو ،بر این عالوه (.2998هاینریش، 

ی یافته و قابلیت آن در جذب اسیدهای چرب تربیشاپیتلیوم شکمبه توسعه  ،هاافزایش سن گوساله

 (.1004، و همکاران است )بهارکاشده بهتر نیز فرار 

و  بودهثر از عوامل فیزیولوژیکی، محیطی، بهداشتی و مدیریتی أمت هاگوساله مدفوع و اسهال نمره

خصوص به، (2998)لسمیستر و هاینریش،  گیردثیر نوع و ترکیب خوراک آغازین قرار میأتحت ت ترکم

 اب در این خصوص آزمایش حاضر مصرف خوراک آغازین بسیار کم است. نتایجابتدایی که  سنیندر 

مختلف دانه غالت بر نمره  هایآوریعملثیر أعدم ت( در خصوص 2990گزارش بتمن و همکاران )

 داشت.مطابقت خوار های شیرمدفوع و اسهال در گوساله
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به، نمره مدفوع و مشک pHثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر أت -4جدول 

 .های هلشتاینال گوسالهتعداد روزهای ابتال به اسه

 هافراسنجه

 های آزمایشیجیره
انحراف 

استاندارد 

 هامیانگین

سطح 

 داریمعنی

 دانه ذرت

آسیاب  

 شده

دانه کامل 

ذرت و گندم 

(09:09) 

دانه آسیاب 

شده ذرت و 

 (09:09گندم )

دانه 

کامل 

 ذرت

pH شکمبه 

 /c90/0 a39/0 bc12/0 b14/0 11/9 9993 هفتگی 3

 c80/0 a29/1 c83/0 b41/0 13/9 9991/9 تگیهف 1

 c12/0 a01/1 c01/0 b01/0 90/9 9991/9 زمان شیرگیری

 نمره وضعیت مدفوع

 21/9 21/9 94/2 14/2 01/1 31/2 هفتگی 3-1

 33/9 22/9 90/1 04/1 00/1 43/1 هفتگی 1-3

 28/9 29/9 41/1 01/1 93/1 01/1 گیریشیرهفتگی تا  1

 21/9 10/9 09/1 92/2 44/1 93/2 دوره کل

 00/9 12/9 33/2 20/2 11/2 11/2 به اسهالابتالء تعداد روزهای 

 (.P<90/9) باشندمیآماری  دارمعنی اختالف دارایمتفاوت  حروف با ردیف هر در هامیانگین

 

ینده الیاف نامحلول در شونشان داده شده است، قابلیت هضم  0طور که در جدول همان: قابلیت هضم

 های آزمایشی قرار گرفتمصرف جیرهثیر أتحت تهای شیر خوار هلشتاین و نشاسته در گوسالهاسیدی 

(91/9>P) .های حاوی مخلوط و نشاسته در جیرهالیاف نامحلول در شوینده اسیدی  قابلیت هضم

ل در الیاف نامحلوقابلیت هضم بین  یو تفاوت ،های حاوی ذرت بودجیره ازباالتر ذرت و گندم 

 .(0)جدول  های حاوی ذرت کامل و یا آسیاب شده وجود نداشتجیرهدر و نشاسته شوینده اسیدی 

دانه  نوعثیر أدر این آزمایش تنها تحت تهر دو ماده مغذی گر آن است که قابلیت هضم بیان نتایجاین 

 .ثیر بوده استأتضم بیها بر قابلیت هبوده و شکل فیزیکی دانه هاکار رفته در جیره آغازین گوسالهبه

( گزارش کردند که در دوره شیرخواری، 2998همسو با این نتایج لسمیستر و هاینریش )

اما پس از شیرگیری با  .ثیری نداشتأمختلف دانه ذرت بر قابلیت هضم مواد مغذی ت هایآوریعمل

های االتر نشاسته در جیرهقابلیت هضم ب دست آمد.خوراک بهبازده استفاده از دانه کامل ذرت، باالترین 
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دلیل ساختار نشاسته گندم های حاوی ذرت، احتماالً بهحاوی مخلوط ذرت و گندم نسبت به جیره

( 1043وارگا و هور )ی در شکمبه دارد. تربیشپذیری که قابلیت دسترسی و تجزیه ، چراباشدمی

و  ،گردددر شکمبه می الیافم معتقدند که افزایش سوبسترای قابل تخمیر در شکمبه سبب بهبود هض

قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته گندم باالتر از ذرت  که در همین رابطه گزارش شد

پذیری که از نرخ تخمیراز غالت  یبر این تغذیه مخلوط(. عالوه1009و همکاران،  سالدانا -)هریااست 

ای نشاسته به اسیدهای چرب فرار و ر شکمبهتواند موجب تعادل بین تخمیمتفاوتی برخوردارند، می

 سوی دیگر(. از 1049پذیری شود )استوک و همکاران، به گلوکز و بهبود گوارشای آن هضم روده

پذیری پایین ذرت و دلیل تخمیراند بهتنظیم شدههایی که بر پایه ذرت گزارش شده است که جیره

چنین عدم همزمانی در فراهمی این دو ماده آن و هم ای پایین نشاسته و پروتئینپذیری شکمبهتجزیه

های میکروبی شکمبه سبب کاهش قابلیت هضم مواد ثیرگذار در فعالیتأترین عوامل تعنوان مهمبه

سالدانا و  -؛ هریا1000آلیستر، شود )گیب و مکمغذی در شکمبه و در کل دستگاه گوارش می

الیاف نامحلول در شوینده افزایش قابلیت هضم توان یل میاین دالاستناد بهبا  ، و(1009 همکاران،

 های حاوی مخلوط ذرت و گندم را توجیه کرد.های با جیرهو نشاسته در گوسالهاسیدی 

 
ثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره آغازین بر قابلیت هضم ظاهری الیاف أت -5جدول 

 .های هلشتاینگوسالهدر ته نامحلول در شوینده اسیدی و نشاس

  هافراسنجه

 )درصد(

 های آزمایشیجیره
انحراف 

استاندارد 

 هامیانگین

سطح 

 داریمعنی

 دانه ذرت

آسیاب  

 شده

دانه کامل ذرت 

و گندم 

(09:09) 

دانه آسیاب شده 

ذرت و گندم 

(09:09) 

دانه 

کامل 

 ذرت

 رنامحلول د الیاف

 شوینده اسیدی
b33/38 a92/39 a99/13 ab30/03 84/9 991/9 

 b21/20 a19/08 a44/03 b11/02 03/9 991/9 نشاسته

 (.P<90/9) باشندمیآماری  دارمعنی اختالف دارایمتفاوت  حروف با ردیف هر در هامیانگین
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 گیری كلينتیجه

های کامل ذرت و گندم در جیره آغازین نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مخلوط دانه

نحو مطلوبی مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، سن از شیرگیری، های شیرخوار توانست بهالهگوس

pH  ذرت جیره حاوی و نشاسته را نسبت به شوینده اسیدی  رنامحلول د الیافشکمبه و قابلیت هضم

در  شده های صنعتی کشور، استفاده از ذرت آسیابکه در گاوداریجا بهبود بخشد. از آنآسیاب شده 

در نقاط در چندین گاوداری  ،با اجرای این روششود می توصیه ،رایج استها جیره آغازین گوساله

 کسب نتایج مطلوب، نسبت به ترویج آن اقدام گردد.صورت  مختلف کشور، در
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Abstract1 
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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