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    چكيده

هاي شيري هلشتاين، آزمايشـي  كننده بر خوراك مصرفي و عملكرد گوسالهبه منظور بررسي تأثير افزودن يونجه خشك و سطح فيبر كنسانتره شروع
 كننـده شـروع  كنسانتره-1:املتيمارهاي آزمايشي ش. اجرا شد 2×2رأس گوساله نر، در قالب يك طرح كامالً تصادفي و با روش فاكتوريل  32با استفاده از 

 بـدون  باال و فيبر سطح با كنندهشروع كنسانتره-3ونجه، ي حاوي پايين و فيبر سطح با كنندهشروع كنسانتره-2ونجه، يافزودن  بدون پايين و فيبر سطح با
قبـل از   از نظـر مقـدار خـوراك مصـرفي در دوره     هـا بـين تيمار  اختالف. ونجه بودندي و حاوي باال فيبر سطح با كنندهشروع كنسانتره-4و  ونجهيافزودن 

بـه لحـاظ اضـافه وزن    . داري مشاهده شدداري نبود اما در دوره بعد از شيرگيري از اين نظر بين تيمارها اختالف معنيشيرگيري و كل دوره آزمايش معني
-دوره بعد از شيرگيري و كل دوره آزمايش اختالف بين تيمارها معني در داري بين تيمارها وجود نداشت اماروزانه در دوره قبل از شيرگيري اختالف معني

هاي قبل و بعد از شيرگيري به لحاظ بازده مصرف خوراك وجود نداشت امـا ايـن اخـتالف در    داري بين تيمارهاي آزمايشي در دورهاختالف معني. دار بود
نتايج اين پژوهش نشان داد استفاده توأم از فيبـر  . دار بودها معنيرار شكمبه گوسالهتفاوت در ميانگين غلظت كل اسيدهاي چرب ف. دار بودكل دوره معني

  .شودهاي شيري سبب كاهش عملكرد آنها ميدر كنسانتره شروع كننده و نيز از طريق افزودن يونجه خشك به جيره گوساله
  

  هاي نر هلشتاينگوساله ،كنسانتره شروع كننده بر،يف :كليدي واژه هاي
  

    1 قدمهم
تغذيه از مهمترين اركان پـرورش دام و يكـي از ابزارهـاي مهـم     

 كه يهنگام تادوره زماني از تولد . اقتصادي نمودن سيستم توليد است
 يكـ ي عنـوان  به شوديم آماده يريگريش از يبرا كامل طور به گوساله

زيـرا   ،)2( شوديم گرفته نظر در هاگوساله پرورش در زاتنش مراحل از
ها حداكثر بوده و هزينه ير اين دوره زماني مرگ و مير و شيوع بيمارد

هـا در  آميز گوسـاله پرورش موفقيت). 5(خوراك و كارگر نيز باال است 
ايـن دوره زمـاني نيازمنـد تلفيـق صـحيح مـديريت تغذيـه، محــيط و        

 معـده  شيپ تكامل در يمهم اريبس عامل رهيج. سالمتي گوساله است
 رهيـ ج با كه ييهاگوساله. باشديم هاگوساله )و هزارالشكمبه، نگاري (
 ريـ غ تكامـل  ابنـد، ييمـ  پـرورش  يمصرف خوراك تنها عنوان به عيما
ـ  يهـا وارهيـ د حالت نيا در. دهندمي نشان را معده شيپ يعيطب  شيپ

                                                            
گـروه   كارشناس ارشـد  و اندانشيار ،دانشجوي كارشناسي ارشد به ترتيب -4و3،2،1

  دانشگاه بيرجند ،دانشكده كشاورزي ،علوم دامي
  )Email: hfathi@birjand.ac.ir                       :نويسنده مسئول -*(

 هنگـام  زود مصرف. افتديم ريتأخ به پرزها تكامل و شده فيظر معده
 از جـوان  يهـا گوسـاله  انتقال در موثر عامل نيمهمتر خشك خوراك
ـ  تيوضع به يامعده تك هضم و سميمتابول حالت  نشـخواركننده  كي
 يهـا بافـت  در يكيمورفولـوژ  يـرات يتغ شامل انتقال نيا. باشديم بالغ

 اسـت  سـم يمتابول در كيستماتيس راتييتغ نيهمچن و گوارش دستگاه
توسعه دستگاه ها بايد هر چه سريعتر، به منظور تحريك و گوساله). 4(

خشـك تشـويق    گوارش و ايجاد يك شكمبه فعال، به مصرف خوراك
با توجه به اين كه توسعه بافت اپيتليال شكمبه، به منظور جذب . شوند

اسيدهاي چرب فرار وابسته به حضور اسيدهاي چـرب و بـه خصـوص    
هاي خشكي اسيدهاي پروپيونيك و بوتيريك است، الزم است خوراك

شوند، قادر بـه تـأمين   يه در اختيار گوساله قرار داده ميكه در سنين اول
ها بوده و به موازات آن قادر باشند از ايجاد ناهنجاريهاي اين نيازمندي

گوارشي و سوء تغذيه، كه ممكن است اثرات پايا و ماندگاري بـر رشـد   
ي اكنسـانتره  يهاخوراك مصرف. حيوان داشته باشند، جلوگيري كنند

 بـه  منجـر  شـكمبه  بـه  بـزاق  انيـ جر و نشخوار زانيم كاهش بواسطه
 گوسـاله  توسـط  علوفـه  مصـرف . شوندمي شكمبه pH كاهش ديتشد
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 شـدن  جـاري  و نمودن نشخوار شكمبه، ايماهيچه بافت توسعه سبب
-مـي  پايدار pH شكمبه، به بزاق ورود پي در. شودمي شكمبه به بزاق
 شـده  سلواليتيك هايباكتري شدن فعال منجربه پايداري اين و گردد

 استفاده علوفه از بيشتري بازده با كه دهدمي را امكان اين گوساله به و
 كارآمـد  نشخواركننده به ايمعده تك حالت از زودتر نهايت در و نمايد
هاي حاوي سـطوح مختلـف فيبـر    اثرات مصرف كنسانتره. شود تبديل

صوص اي و تعديل حركات دودي روده به خخام بر رشد پرزهاي روده
هـاي گوشـتي در چنـد مطالعـه مـورد      ها و جوجـه در مورد توله خوك

هاي شـيري نيـز جهـت حفـظ توليـد      گوساله .بررسي قرار گرفته است
مطلوب و فعاليت طبيعي شكمبه به مقادير كافي از فيبر با طـول ذرات  

اي منـابع فيبـر غيـر علوفـه     .مناسب در جيره خوراكي نيازمند هسـتند 
باشند كه با توجـه بـه قيمـت و    ي ديواره سلولي ميداراي مقادير باالي

هـا مـورد   توانند به عنوان جايگزيني بـراي علوفـه  نحوي دسترسي مي
اي داراي ها اكثر منابع غيرعلوفـه در مقايسه با علوفه. توجه قرار گيرند

قابليــت تجزيــه ديــواره ســلولي بيشــتر، انــدازه ذرات كــوچكتر و وزن 
اسـتفاده از منـابع فيبـر غيـر     . سـتند مخصوص و سرعت عبور باالتر ه

توانـد در كـاهش هزينـه    اي عالوه بر تـأمين نيازهـاي دام مـي   علوفه
مطالعات كمي در مورد . خوراك و حفظ سالمت شكمبه نيز موثر باشد

هاي شيرخوار موجود است ولي با توجه تأثير منابع فيبر خام در گوساله
رخوار و حيوانـات  هـاي شـي  به شباهت وضعيت دستگاه گوارش گوساله

تواند تـأثيرات مشـابهي را بـر دسـتگاه     اي، اين تركيبات ميتك معده
اثـر   ،)24(سوارز و همكاران . هاي شيرخوار داشته باشدگوارش گوساله

منابع علوفه و نسبت علوفه به كنسانتره را بر عملكرد و توسعه شكمبه 
در جيـره اثـر    نتايج مويد اين بود كه استفاده از علوفـه . بررسي نمودند

منفي بر مصرف خوراك داشـت امـا جـايگزيني علوفـه بـا بخشـي از       
ي برخـ  در. كنسانتره شروع كننده بر اضافه وزن روزانه تأثيري نداشـت 

 در بـاال  تيفيك با شده ابيآس علوفه درصد 25 تا 10 از استفاده منابع،
 امـا ) 4( اسـت  شـده  هيتوصي ريشي هاگوساله كننده شروع كنسانتره

 و يسـت ن مشخص قاًيدق هاگوسالهي خوراك رهيج در بريف مناسب سطح
در ايـن  . اسـت  شـده  ذكـر ي متناقضـ  جينتا زين آن از استفاده مورد در

ها و اثـر  كننده گوسالهمطالعه هدف مقايسه سطح فيبر كنسانتره شروع
آن بر سن از شيرگيري و عملكرد دام و همچنين تعيين ضرورت تغذيه 

كننده با سطوح مختلف به همراه كنسانتره شروع )يونجه خشك(علوفه 
  .باشدفيبر  مي

  

  مواد و روش ها
رأس گوساله نر هلشتاين اسـتفاده شـد كـه     32در اين آزمايش از 

 2درصد وزن تولـد در   10بعد از تولد بالفاصله از مادر جدا و به ميزان 
جهـت كـاهش   . ساعت آغوز مصرف نمودند 12وعده به فاصله زماني 

هـاي مختلـف، از   ها در گروهبراي حفظ يكنواختي وزن گوساله خطا و
كيلوگرم بـود، اسـتفاده    48تا  36هايي كه وزن تولد آن ها بين گوساله

ليتـر   2بـا  ) از ظهـر بعـد  5صبح و  5(ها طي دو نوبت اين گوساله. شد
ها وارد طرح شده و بـه صـورت   در روز سوم گوساله. آغوز تغذيه شدند
 طول در. از چهار تيمار آزمايشي اختصاص داده شدندتصادفي به يكي 

درصـد وزن   10هاي آزمايشي به ميزان عالوه بر جيره هاگوساله طرح
 گلـه  ونيناسـ يواكس برنامـه  براسـاس  تولد شير مصـرف كردنـد و نيـز   

عامل اصلي يعنـي   2از آنجايي كه در اين آزمايش اثر . شدند نهيواكس
افزودن علوفه يونجه بررسي شـد و   كننده وسطح فيبر كنسانتره شروع

هـاي  سطح بودند، بـدين ترتيـب جيـره    2هر يك از اين عوامل داراي 
 فيبـر  سـطح  با كنندهشروع كنسانتره -1: مورد استفاده عبارت بودند از

 فيبـر  سـطح  با كنندهشروع كنسانتره -2ونجه، ي پايين و بدون افزودن
 بـاال و   فيبـر  سـطح  بـا  كنندهشروع كنسانتره -3ونجه ي و حاوي پايين

و  بـاال  فيبـر  سـطح  با كنندهشروع كنسانتره -4و  ونجهي بدون افزودن
اجـزاي تشـكيل دهنـده و تركيـب مـواد مغـذي       . ونجه بودنـد ي حاوي

  .ارايه شده است 1ي شروع كننده در جدول كنسانتره
  
  هاگيرينمونه

بـراي  . گيـري شـد  ها روزانه انـدازه مصرف خوراك خشك گوساله
كشـي آنهـا در   ها در مراحل مختلـف، وزن شدن رشد گوساله مشخص

هنگام ورود به آزمايش در سن سه روزگي، در زمـان قطـع   (سه نوبت 
) بـود  يريـ گريش از بعد هفته دوكه  شير و نيز هنگام خروج از آزمايش

نسـبت اضـافه وزن بـه خـوراك     (بـازده مصـرف خـوراك    . انجام شـد 
گيري و همچنـين در كـل دوره   در مراحل قبل و بعد از شـير ) مصرفي

 نوبـت  سهي ط شكمبه مايع به مربوطي هانمونه. آزمايش محاسبه شد
 هـا گوسـاله  از) يريگريش از بعد هفته دو و ششم چهارم،ي هاهفته در(

 نييتع جهت نمونه 2 آوري شده،جمع شكمبه عيما از. نددش آوريجمع
  .شد جدا ياكيآمون تروژنين و فرار چربي دهاياس كلغلظت 

  

  تجزيه و تحليل آماري
هـاي نـر هلشـتاين در    رأس گوساله 32اين آزمايش با استفاده از 

با مـدل آمـاري    2×2قالب يك طرح كامالً تصادفي با روش فاكتوريل 
  : زير انجام پذيرفت

 
 كنسـانتره سـطح فيبـر    اثر:  Ci، كل ميانگين اثر : µكه در اين معادله

سـطح   متقابـل  اثـر ) = Ci*Fj(، نجهيو افزودن اثر=  Fj، كننده شروع
 خطـاي  اثـر =  eijkو  علوفـه افـزودن   و كننـده  شـروع  كنسانترهفيبر 

و بـا رويـه    SASهاي آزمايش توسط نرم افـزار  داده. باشدمي آزمايش
در مورد مشاهداتي كه بصورت تكرار در زمـان  . مدل مختلط آناليز شد

 .انجـام شـد  راردار ها به روش مشاهدات تكـ آناليز دادهبدست آمده بود 
 وزن ضـمناً  .انجام شد كرامر-توكي روش به هاميانگين بين مقايسات

  .شد منظور مدل در كواريت عنوان به هاگوساله اوليه
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  نسبت مواد خوراكي و تركيب شيميايي كنسانتره شروع كننده -1جدول 

درصد ماده (كنسانتره شروع كننده با فيبر پايين  ماده خوراكي
  )خشك

درصد ماده (نتره شروع كننده با فيبر باال كنسا
  )خشك

  35 40 دانه جو
  8/12 8/22 دانه ذرت

  2/34 2/34 كنجاله سويا
  15 - پوسته سويا

  1 1    1ويتاميني-مكمل معدني
  5/0 5/0  كلسيم فسفاتدي

  1 1 پودر صدف
  5/0 5/0 نمك

    ماده مغذي
  8/93 3/94  )درصد(ماده خشك

  8/2 8/2 )مگاكالري بر كيلوگرم( 2بوليسمانرژي قابل متا
  7/19 0/21  )درصد ماده خشك(پروتئين خام
  3/2 7/3  )درصد ماده خشك(چربي خام

  2/19 4/12 )درصد ماده خشك(سلولز ديواره سلولي بدون همي
  1/34 7/16  )درصد ماده خشك(ديواره سلولي

  2/47 6/54 )درصد ماده خشك( 3كربوهيدرات غير فيبري
  7/0 1/1  )درصد ماده خشك(كلسيم
  46/0 67/0  )درصد ماده خشك(فسفر
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  مصرف خوراك

هاي تغذيه نتايج مربوط به ميانگين مصرف خوراك خشك گوساله
هـاي قبـل از شـيرگيري، بعـد از     هـاي آزمايشـي در دوره  شده با جيره

اثـر  . نشان داده شده اسـت  2 در جدول آزمايش شيرگيري و كل دوره
شـيرگيري  مصرف خوراك در دوره قبـل از   ميانگين بر يونجهافزودن 

ـ  كننـده فيبركنسـانتره شـروع    سـطح  اثر اما بودنمعني دار  ر مصـرف  ب
ميــانگين بيشــترين  .)P>05/0( بــود داردوره معنــيايــن  درخــوراك، 

تغذيـه  هـاي   مربوط به گوسـاله از نظر عددي  خشك مصرف خوراك
و كننده با سطح فيبر پـايين بـه همـراه يونجـه     شده با كنسانتره شروع

كننده بـا  تغذيه شده با كنسانتره شروعهاي  گوسالهكمترين مربوط به 
متقابـل افـزودن يونجـه و     اثـر . بـود فيبر باال و به همراه يونجه  سطح

در كننده بر ميانگين مصرف خوراك خشك سطح فيبر كنسانتره شروع
دار نشد اما وجود اثر افزودن يونجه اگرچه معني .دار نبودمعنياين دوره 

هـايي كـه   ود آن در جيـره خـوراكي گوسـاله   يونجه نسبت به عدم وج
كننده با فيبر پايين مصرف كرده بودند باعث كمك بـه  كنسانتره شروع

 داخل در عاًيسر كنندهكنسانتره شروع .افزايش ماده خشك مصرفي شد
يي پرزهـا  خصوصـاً  ،يمخـاط  بافت رشد و هشد ريتخمي نگار-شكمبه

-يمـ  كيـ تحرشانند پومي راي نگار-شكمبه وميتلياپي داخل سطح كه
ي هـا بافـت  نمـو  و رشـد  مسئول كه ريتخميي نهاي هافرآورده. دينما

 و كيـ ريبوتي دهاياسـ  مخصوصاً فرار چربي دهاياس هستند، شكمبه
 شكمبه بافت رشد هياولي هامحرك عنوان به كه باشنديم كيونيپروپ
ي انـرژ  نيتـأم ي بـرا ي كيمتـابول ي ندهايفرآ دهنده توسعه نيهمچن و

با ايـن وجـود حضـور مقـادير     ). 4( اندشده شناخته هاگوساله ازين مورد
مناسب فيبر به واسطه خصوصيات فيزيكي خـاص خـود كـه متـأثر از     

باشد موجب تحريك فرآيند نشـخوار شـده كـه بـه     اندازه ذرات آن مي
و نيـز   pHنگاري و پايداري -دنبال آن افزايش جريان بزاق به شكمبه

ه و نتيجتاً افزايش مصرف خـوراك را در  اي شكمببهبود بافت ماهيچه
تغذيـه  (ها استفاده بيش از حد از منابع فيبري در جيره گوساله. پي دارد

بـه علـت   ) با كنسانتره شروع كننده با سطح فيبر باال به همراه يونجـه 
حجيم بودن جيره و نيز پرشدگي شكمبه سبب كاهش ميزان خـوراك  
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  . مصرفي شد
بـر مصـرف خـوراك     يونجـه ثر افزودن از شيرگيري ا بعددر دوره 

 مصرف خوراك بر كنندهفيبر كنسانتره شروع  سطح اثر و بودندار معني
متقابل افزودن يونجه  اثر ).P>1/0(شدن نشان داد  دارمعني تمايل به

 دوره بـر مصـرف خـوراك   در ايـن  كننده و سطح فيبر كنسانتره شروع 
كننده با سطح فيبر ره شروعاستفاده از كنسانت ).P>05/0( معني دار بود

داري هـا سـبب كـاهش معنـي    باال و حاوي يونجـه در تغذيـه گوسـاله   
)05/0<P( هاي تغذيه شـده بـا ايـن جيـره     در مصرف خوراك گوساله

در اين دوره ميزان خـوراك مصـرفي نسـبت بـه دوره قبـل از      . گرديد
يافت كه اين تفاوت مربـوط بـه حـذف     يشيرگيري افزايش چشمگير

در اين زمان گوساله با كمبود انرژي مواجـه  . وعده غذايي استشير از 
شود و اين كاهش دريافت انرژي با افـزايش در خـوراك مصـرفي    مي

برابـر   دومصرف ماده خشك در ايـن دوره حـدوداً بـه    . شودجبران مي
يابد و گوساله بـا مصـرف   نسبت به دوره قبل از شيرگيري افزايش مي

افـزايش مصـرف   . ين نيازهاي خود استماده خشك كافي قادر به تأم
در اين دوره نشـان   3و  2هاي هاي تغذيه شده با جيرهخوراك گوساله

دهد كه استفاده از علوفه يونجه يا يك منبـع فيبـري در كنسـانتره    مي
اي كننده موجب بهبود توسعه شكمبه از نظـر حجـم و ماهيچـه    شروع

ا سـبب شـده   بودن شده كه به موجب آن افـزايش مصـرف خـوراك ر   
  .است

اثرات مربوط به عوامل اصلي و اثـر متقابـل    ،در كل دوره آزمايش
باالترين ميانگين مصرف . دار نشداين عوامل بر مصرف خوراك معني

هاي تغذيه شـده بـا كنسـانتره    خوراك از نظر عددي مربوط به گوساله
 ترين ميـانگين كننده با سطح فيبر پايين و حاوي يونجه و پايين شروع

 هاي تغذيه شده بـا كنسـانتره شـروع   مصرف خوراك مربوط به گوساله
رسـد  بنابراين به نظـر مـي  . كننده با سطح فيبر باال و حاوي يونجه بود

كننده با سطح فيبر پايين و حاوي يونجه در  استفاده از كنسانتره شروع
جيره به علت همزماني در توليد اسيدهاي چرب فرار حاصل از تخميـر  

تراكم و نيز اثر سايشي حاصل از منبع فيبـر، منجـر بـه توسـعه     مواد م
مناسب شكمبه و در نهايت افزايش مصرف خوراك روزانه در كل دوره 

  .آزمايش شده است
قبـل از  (نتايج بدست آمده در اين تحقيق طـي سـه دوره زمـاني    

مطابق با نتـايج بدسـت آمـده    ) شيرگيري، بعد از شيرگيري و كل دوره
، )11(، كـووردال و همكـاران   )1(نـادكي و همكـاران   توسط دهقـان ب 

، ويكـاري و دوسـل   )23(، پورتر و همكـاران  )28(ويالرال و همكاران 
ورانچز و -و وكيك ،)6(، آكرن و همكاران )15(، هيل و همكاران )27(

، آندرسـون و همكـاران   )17(هـولز  بود اما با نتايج ليب ،)29(همكاران 
  . مغايرت داشت ،)25(و سوارز و همكاران  ،)7(

هاي رسد باال بودن ميانگين مصرف خوراك در گوسالهبه نظر مي
كننده با سطح فيبر پايين و حاوي يونجـه  تغذيه شده با كنسانتره شروع

دوره زماني قبل از شيرگيري، بعد از شيرگيري و كل دوره حداقل  3در 

ع باشـد كـه از منبـ   به لحاظ عددي مربوط به سطح مناسب فيبـر مـي  
در دوره قبل از شيرگيري آنچـه كـه مصـرف    . يونجه تأمين شده است

نمايد، محدوديت در حجـم و  ماده خشك را توسط گوساله محدود مي
همزمـاني  . عملكرد ناكارآمد دستگاه گـوارش گوسـاله شـيرخوار اسـت    

كننده حاوي سـطح فيبـر   حضور مواد سريع التخمير در كنسانتره شروع
يونجـه احتمـاالً سـبب توسـعه بهينـه دسـتگاه       پايين با فيبر حاصله از 

اي گوارش و پرزهاي شكمبه شده و نيز به واسطه حضور فيبـر علوفـه  
شـكمبه   ها مناطقي از موكـوس پالك(ها احتماالً ميزان تشكيل پالك

اي از هـاي چسـبنده  هستند كه پرزهاي اين مناطق بـه واسـطه تـوده   
كـاهش و نيـز   ) انـد ههاي مرده به يكديگر چسبيدخوراك، مو و سلول

پرزها به صورت مناسبي در برابر كراتينه شدن و تغيير شكل نگهداري 
  ).14(اند شده

توسعه فيزيكي شكمبه در مرحلـه قبـل از   در اين آزمايش احتماال 
شيرگيري تأثيرات مثبت خود را به دوره بعد از شيرگيري منتقل نموده 

كننـده بـا    تره شـروع هاي تغذيه شده با كنسانو سبب شده كه گوساله
سطح فيبر پايين و حاوي يونجه، باالترين ميزان مصرف خوراك را در 

-دهد كه استفاده از جيرهتحقيقات نشان مي. اين دوره نيز داشته باشند
تواننـد توسـعه فيزيكـي    هاي فاقد علوفه يا كامالً آسـياب شـده نمـي   

عـث كراتينـه   ها بااين نوع جيره. )8( مناسبي را در شكمبه باعث شوند
و كاهش سطح جذب ) ايجاد پاراكراتوزيس(شدن اليه اپيتليوم شكمبه 

و  13، 8نظيـر  ( با اين حال در آزمايشات مختلـف . )13( شوندمؤثر مي
اي نتـايج  هـاي تمـام كنسـانتره   نيز در خصوص اسـتفاده از جيـره   )22

متفاوتي بدست آمده و هيچ يك از اين موارد مطرح شـده نيـز قطعـي    
هاي تغذيه شده با كنسانتره شند و حتي در آزمايش حاضر گوسالهبانمي

شروع كننده حاوي سطح فيبر پايين و فاقد يونجه موارد فوق الـذكر را  
تواند مربوط به اثر سايشـي فـراهم   از خود نشان ندادند كه احتماالً مي

  . باشد) پلت(شده از طريق شكل فيزيكي خوراك 
  

  افزايش وزن روزانه
هـاي تغذيـه   وط به ميانگين افزايش وزن روزانه گوسـاله نتايج مرب
هـاي قبـل از شـيرگيري، بعـد از     هـاي آزمايشـي در دوره  شده با جيره

در . نشان داده شـده اسـت   3در جدول  آزمايش شيرگيري و كل دوره
دوره قبل از شيرگيري اثر عوامل اصلي و اثر متقابـل ايـن عوامـل بـر     

باالترين ميانگين افـزايش  . دار نبودنيها معافزايش وزن روزانه گوساله
-گروه آزمايشي شامل گوساله 2وزن روزانه به لحاظ عددي مربوط به 

كننده حاوي سطح فيبر پايين و فاقد هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع
كننده بـا سـطح   هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعيونجه و نيز گوساله

-هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعلهگوسا. فيبر باال و فاقد يونجه بود
ترين ميزان افـزايش وزن  كننده با سطح فيبر باال و حاوي يونجه پايين

  .روزانه را به خود اختصاص دادند
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ا در هگوساله) گرم(تأثير استفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع كننده حاوي دو سطح فيبر بر ميانگين مصرف خوراك خشك روزانه  -2جدول 

  1طول دوره آزمايش
 كل دوره بعد از شيرگيري قبل از شيرگيري هاتيمار

       
  a 1/1920  5/933 5/396 فيبر پايين فاقد يونجه

  a 3 /1975  1/952 5/402 فيبر پايين حاوي يونجه
  a 1/1952  1/908 1/337 فيبر باال فاقد يونجه

  b  9/1676  1/779 1/308 فيبر باال حاوي يونجه
  11/66  64/69 03/36 اه معياراشتب

       اثر افزودن يونجه
  8/925  1/1936 8/366 عدم وجود يونجه

  6/865  2/1826 3/355 وجود يونجه
  24/48  16/49 47/25 اشتباه معيار

       كنندهاثر سطح فيبر كنسانتره شروع
  b6/322 6/1814  6/843 كنسانتره با فيبر باال

  a5/399 7/1947  8/942 كنسانتره با فيبر پايين
  78/46  34/49 49/25 اشتباه معيار

    داريسطح معني   منبع اختالف
  41/0  13/0 75/0 افزودن يونجه

  14/0  068/0 04/0 سطح فيبر كنسانتره
  27/0  025/0 63/0 سطح فيبر كنسانتره×افزودن يونجه

  .باشند با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي ميانگين هاي هر ستون - 1
  

ها در طول دوره گوساله) گرم(كننده حاوي دو سطح فيبر بر ميانگين افزايش وزن روزانه تأثير استفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع -3جدول 
  آزمايش

 كل دوره بعد از شيرگيريقبل از شيرگيري هاتيمار

       
  a 8/926  a 2/622 8/509 فيبر پايين فاقد يونجه

  ab 8/845  a 3/591 4/503 يين حاوي يونجهفيبر پا
  ab 2/730  a 9/582 7/508 فيبر باال فاقد يونجه

  b9/654  b 1/506 5/446 فيبر باال حاوي يونجه
  65/18  96/49 96/49 اشتباه معيار

      اثر افزودن يونجه
  a 5/602  5/828 3/509 عدم وجود يونجه

  b 7/548  4/750 9/474 وجود يونجه
  03/13  96/34 96/34 عياراشتباه م

      اثر سطح فيبر كنسانتره شروع كننده
  b 6/692  b5/544 6/477 كنسانتره با فيبر باال

  a 3/886  a 7/606 6/506 كنسانتره با فيبر پايين
  05/13  01/35 01/35 اشتباه معيار

    داريسطح معني منبع اختالف
  0073/0  22/0 28/0افزودن يونجه

  0024/0  004/0 36/0 نترهسطح فيبر كنسا
  24/0  96/0 40/0 سطح فيبر كنسانتره×افزودن يونجه

  .با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي باشند ستونميانگين هاي هر           
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كننـده بـر   در دوره بعد از شيرگيري اثر سطح فيبر كنسانتره شروع

اين اثـر سـبب   . )P>05/0( دار بودمعني هاگوساله افزايش وزن روزانه
هـاي تغذيـه شـده بـا     بين گوسـاله  )P>05/0(دار ايجاد اختالف معني

هـاي  كننده با سطح فيبر پايين و فاقد يونجه با گوسالهكنسانتره شروع
كننده با سطح فيبر باال و حـاوي يونجـه   تغذيه شده با كنسانتره شروع
ترين  رين و پايينها به ترتيب داراي باالتشد به طوري كه اين گوساله

اثر افزودن يونجه به جيره و نيز اثر . ميانگين افزايش وزن روزانه بودند
  .دار نبودكننده با افزودن يونجه معنيمتقابل سطح فيبر كنسانتره شروع

كننده و نيز اثر در كل دوره آزمايش اثر سطح فيبر كنسانتره شروع
تفاوت بين اضافه . )P>05/0(دار بود افزودن يونجه بر اين صفت معني

كننـده بـا سـطح    هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعوزن روزانه گوساله
  .)P>05/0(دار بود فيبر باال و حاوي يونجه با ساير تيمارها معني

نتايج بدست آمده در اين تحقيق با نتايج بدست آمده توسط سوارز 
يج بدسـت  موافق و بـا نتـا   ،)15(و هيل و همكاران  ،)25(و همكاران 

، )11(، كووردال و همكاران )1(آمده توسط دهقان بنادكي و همكاران 
ورانچـز و  -و وكيـك  ،)23(، پورتر و همكـاران  )24(سوارز و همكاران 

  . مغاير بود ،)29(همكاران 
  

  بازده مصرف خوراك
هاي تغذيـه  نتايج مربوط به ميانگين بازده مصرف خوراك گوساله

هـاي قبـل از شـيرگيري، بعـد از     ر دورههـاي آزمايشـي د  شده با جيره
در . نشان داده شـده اسـت   4در جدول  آزمايش شيرگيري و كل دوره

دوره قبل از شيرگيري اثر عوامل اصلي و اثر متقابل بين آنها بر بـازده  
باالترين ميانگين بازده مصرف خـوراك  . دار نبودمصرف خوراك معني

كننده با سطح فيبر ره شروعهاي تغذيه شده با كنسانتمربوط به گوساله
هاي تغذيـه  ترين ميزان مربوط به گوسالهپايين و حاوي يونجه و پايين

كننده با سطح فيبر بـاال و حـاوي يونجـه بـود،     شده با كنسانتره شروع
  .دار نبودگرچه اين اختالف به لحاظ آماري معني
هاي شيرخوار طي دوره قبـل از  ساختار دستگاه گوارش در گوساله

ها است بطوري كه توانايي محدودي در ايرگيري همانند تك معدهشي
هاي فيبري دارند، در نتيجه احتماالً بخشـي از مـواد   استفاده از خوراك

خوراكي به صورت دست نخورده از شكمبه عبور كـرده و سـبب شـده    
كننده با سطح فيبر باال و هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعكه گوساله

. ترين ميانگين بازده مصرف خوراك را داشته باشندپايينحاوي يونجه، 
هـا در بحـث مصـرف    عالوه بر اين با توجه به عملكـرد ايـن گوسـاله   

هـاي  توان مشاهده نمـود كـه گوسـاله   خوراك و اضافه وزن روزانه مي
ترين ميزان مصرف خوراك و افـزايش  مذكور در اين دوره داراي پايين

ملكـرد ضـعيف توانسـته ميـانگين بـازده      اند و ايـن ع وزن روزانه بوده
  . مصرف خوراك آنها را تحت تأثير قرار دهد

در دوره بعد از شـيرگيري اثـر افـزودن يونجـه، اثـر سـطح فيبـر        

كننده و نيز اثر متقابل ايـن عوامـل بـر بـازده مصـرف      كنسانتره شروع
تـرين ميـانگين بـازده مصـرف     باالترين و پايين. دار نبودخوراك معني

هاي تغذيه شده بـا  به لحاظ عددي به ترتيب مربوط به گوسالهخوراك 
كنسانتره شروع كننده حاوي سـطح فيبـر پـايين بـه همـراه يونجـه و       

هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع كننده با سـطح فيبـر بـاال و    گوساله
  .حاوي يونجه بود

در نظر گرفتن مقادير فيبر با اندازه ذرات مناسب به عنوان بخشي 
هاي جوان كامالً ضروري نيست ولي قابل توصيه است ره گوسالهاز جي

اي كه تماماً حاوي مواد متراكم است و فيبـر پـاييني   جيره). 22و  19(
اي كه به واسطه توليد اسيدهاي چرب فرار دارد به علت پتانسيل بالقوه

به رشد حداكثري پرزها شـده   خصوصاً پروپيونات و بوتيرات دارد منجر
دهد امـا قطعـات يونجـه بـا     ل آن سطح جذب را افزايش ميو به دنبا

فراهم نمودن يك اثر سايشي مناسب سبب كاهش احتمال ايجاد يك 
اليه كراتينه بر سطح پرزها و افزايش سطح جذب آنهـا شـده اسـت و    

هاي اين عامل سبب باالتر بودن ميانگين بازده مصرف خوراك گوساله
با سطح فيبر پايين و حاوي يونجـه   كنندهتغذيه شده با كنسانتره شروع

  . ها گرديده استنسبت به ساير گوساله
كننـده و اثـر   اثر سطح فيبر كنسانتره شـروع  ،در كل دوره آزمايش

كننده بـا افـزودن يونجـه بـر بـازده      متقابل سطح فيبر كنسانتره شروع
ايـن اثـرات سـبب    . )P>05/0(دار بود ها معنيمصرف خوراك گوساله

هـاي تغذيـه   بازده مصرف خوراك گوساله )P>05/0(دار افزايش معني
كننده با سطح فيبر باال و فاقد يونجه نسبت بـه  شده با كنسانتره شروع

كننده بـا سـطح فيبـر بـاال و     هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعگوساله
كننـده بـا   هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعحاوي يونجه و نيز گوساله

اثـر افـزودن يونجـه در ايـن دوره     . فاقد يونجه شد سطح فيبر پايين و
  . دار نبودمعني

نتايج بدست آمده در تحقيق حاضـر بـا نتـايج دهقـان بنـادكي و      
، )25(، ســوارز و همكــاران )11(، كــووردال و همكــاران )1(همكــاران 

ورانچـز و  -و وكيـك  ،)15(، هيـل و همكـاران   )23(پورتر و همكاران 
، مورداك و )14(نتايج هاسكينز و همكاران  موافق و با ،)29(همكاران 
 .مغاير بود ،)20(والنيوس 

با توجه به اين كه از نظر ميـانگين بـازده خـوراك مصـرفي بـين      
هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع كننـده حـاوي سـطح فيبـر     گوساله

هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع كننده پايين و فاقد يونجه با گوساله
شـود  دار ديده نمير باال به همراه يونجه اختالف معنيحاوي سطح فيب

توان چنين نتيجه گرفت كه عدم در نظر گرفتن فيبر كافي در جيره مي
تواند سـبب  ي گنجاندن فيبر زياد در جيره ميها به همان اندازهگوساله

كاهش بازده مصرف خوراك شده اما زماني كه فقط يكي از اين منابع 
در جيره ) شده از طريق كنسانتره يا از طريق يونجه فيبر تأمين(فيبري 

زماني كـه فيبـر بـه    . يابداستفاده شود بازده به ميزان مؤثري بهبود مي
ميزان مناسبي براي نشخواركنندگان جوان فراهم شود با تأثيري كه بر 

شكمبه دارد موجب پايـداري و حفـظ سـالمتي     pHپرزهاي شكمبه و 
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شـود شـكمبه بـه    وبه خود موجـب مـي  شود كه به نمحيط شكمبه مي
يابـد و متعاقبـاً گوسـاله را قـادر سـازد بـه ميـزان        ميزان كافي توسعه 

ها بـه  بيشتري از ماده خشك مصرفي استفاده نمايد و از طرفي گوساله
. واسطه مصرف مـؤثرتر خـوراك داراي افـزايش وزن بيشـتري باشـند     

شود توانايي گوسـاله  زماني كه فيبر در جيره به ميزان زياد استفاده مي
) اسـيدهاي چـرب فـرار   (در دسترسي به منابع انرژي حاصل از تخمير 

يابد در نتيجـه ميـزان رشـد و اضـافه وزن روزانـه كـاهش       كاهش مي
يابد و از آنجايي كه ميزان افزايش وزن روزانه عـاملي اثرگـذار بـر     مي

باشد، موجب كاهش  بازده مصـرف خـوراك   بازده مصرف خوراك مي
  .دشو مي

  

  هاي شكمبهمتابوليت
  غلظت كل اسيدهاي چرب فرار

نتايج مربوط به ميانگين غلظت كل اسيدهاي چرب فـرار شـكمبه   
هـاي مختلـف و   هاي آزمايشي در هفتههاي تغذيه شده با جيرهگوساله

اثـر افـزودن   . نشان داده شـده اسـت   5در كل دوره آزمايش در جدول 
كننده در كـل دوره معنـي دار   يونجه و اثر سطح فيبر كنسانتره شروع 

هفته بعد از شيرگيري تمايل  2و اثر افزودن يونجه در  )P>05/0(بود 
همچنين در كـل دوره آزمـايش   . )P>1/0(دار شدن نشان داد به معني

-ي گوسـاله تفاوت در ميانگين غلظت كل اسيدهاي چرب فرار شكمبه
يين و فاقـد  كننده با سـطح فيبـر پـا   هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع

كننده با سطح فيبـر  هاي تغذيه شده با كنسانتره شروعيونجه با گوساله
نتايج نشان داد كه غلظت . )P>05/0(دار بود باال و حاوي يونجه معني

هـاي  هاي تغذيه شده با جيـره كل اسيدهاي چرب فرار شكمبه گوساله
و  مختلف با افزايش سن افزايش يافت كه مطابق با نتـايج گـرين وود  

  .بود ،)8(و بهاركا و همكاران  ،)13(همكاران 
هاي تر بودن غلظت كل اسيدهاي چرب فرار شكمبه گوسالهپايين

كننده با سطح فيبر باال و حاوي يونجه در تغذيه شده با كنسانتره شروع
تواند مربوط به پـايين  كل دوره آزمايش در مقايسه با ساير تيمارها مي

دم بلوغ كافي بافت اپيتليـال شـكمبه و   بودن سطح خوراك مصرفي، ع
غلظت اسيدهاي چـرب  . يا باال بودن سرعت عبور شيرابه هضمي باشد

افزايش . فرار در شكمبه تعادلي از توليد و برداشت آنها در شكمبه است
هاي تغذيه شـده بـا   غلظت كل اسيدهاي چرب فرار در شكمبه گوساله

توانـد  و فاقد يونجه مـي كنسانتره شروع كننده حاوي سطح فيبر پايين 
تر پرزهـا  به واسطه توليد اسيدهاي چرب فرار بيشتر موجب رشد سريع

شود اما از طرفي به علت تجمع اجزاء متراكم بين پرزهـا و نيـز عـدم    
هـا، عـوارض ناشـي از    حضور منبع فيبري در جيره اين گروه از گوساله

ش حاضـر  دهـد امـا در آزمـاي   توانـد رخ  اي مـي پاراكراتوزيس شـكمبه 
عوارض ذكر شده به علت كافي بودن اثر سايشي خود اجزاي كنسانتره 

  .كننده مشاهده نشدشروع

  

نسبت اضافه وزن به خوراك (كننده حاوي دو سطح فيبر بر ميانگين بازده مصرف خوراك تأثير استفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع -4جدول 
  شها در طول دوره آزمايگوساله) مصرفي

 كل دوره بعد از شيرگيري قبل از شيرگيري هاتيمار

       
  b 52/0  57/0 55/0 فيبر پايين فاقد يونجه

  ab 55/0  59/0 57/0 فيبر پايين حاوي يونجه
  a 63/0  57/0 54/0 فيبر باال فاقد يونجه

  b 53/0  52/0 52/0 فيبر باال حاوي يونجه
  064/0  033/0 033/0 اشتباه معيار
       ن يونجهاثر افزود

  57/0  56/0 55/0 عدم وجود يونجه
  54/0  55/0 54/0 وجود يونجه
  013/0  023/0 023/0 اشتباه معيار

       اثر سطح فيبر كنسانتره شروع كننده
  a 58/0  54/0 53/0 كنسانتره با فيبر باال

  b 54/0  57/0 56/0 كنسانتره با فيبر پايين
  014/0  023/0 023/0 اشتباه معيار

    داريسطح معني   اختالفمنبع
  13/0  81/0 84/0 افزودن يونجه

  04/0  36/0 37/0 سطح فيبر كنسانتره
  003/0  62/0 50/0 سطح فيبر كنسانتره×افزودن يونجه

  .با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي باشند ستونميانگين هاي هر         
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كـه غلظـت كـل     تـوان دريافـت  هاي حاصل مـي با توجه به داده

هاي ششم و دو هفتـه بعـد از شـيرگيري    اسيدهاي چرب فرار در هفته
اي بـا  تفاوت چنداني نسبت به يكديگر ندارند امـا تفـاوت قابـل توجـه    

توانـد مربـوط بـه ايجـاد ثبـات در      هاي هفته چهارم دارند كه مـي داده
  .مصرف خوراك و بلوغ دستگاه گوارش باشد

دسـت آمـده توسـط آندرسـون و     نتايج تحقيق حاضـر بـا نتـايج ب   
و  ،)13(وود و همكـاران  ، گـرين )16(، كلين و همكـاران  )7(همكاران 

اين محققين بيان داشتند كـه  . مطابقت داشت ،)25(سوارز و همكاران 
افزايش سطح فيبر جيره موجب افزايش نسبت استات به پروپيونـات و  

را كـاهش   شود اما غلظت كل اسيدهاي چرب فرار شكمبهبوتيرات مي
دهد و نيز علت افزايش غلظت كل اسـيدهاي چـرب فـرار هنگـام     مي

اي را افزايش توليد بوتيرات، پروپيونات و هاي كنسانترهمصرف خوراك
و كووردال و همكاران  ،)20(نتايج مورداك و والنيوس . والرات دانستند

  . با نتايج حاضر مغايرت داشت ،)11(
ر شكمبه با افزايش سن به افزايش غلظت كل اسيدهاي چرب فرا

تحقيقات متعددي نشان داده است . علت افزايش مصرف خوراك است
هفتگـي   6الـي   5كه غلظت كل اسيدهاي چرب فرار شكمبه تا سـن  

به علت توانايي ناقص ديواره شكمبه در ) ماهگي 9الي  7برخي منابع (

 يابد وجذب اسيدهاي چرب فرار افزايش يافته و پس از آن كاهش مي
غلظت كل اسيدهاي چرب فرار شكمبه در . رسدبه حد معمول خود مي

آزمايش حاضر در دو هفته بعد از شيرگيري به غلظت كـل اسـيدهاي   
) 9(چرب فرار شـكمبه در نشـخواركنندگان بـالغ كـه توسـط بـرگمن       

غلظـت كـل   . نزديك بـود ) ميلي مول بر ليتر 120-160(گزارش شد 
اي و غيـر  علوفـه (فـزودن فيبـر   اسيدهاي چرب فرار شـكمبه در پـي ا  

  . بود ،)30(نيز مطابق با نتايج زيتنان و همكاران ) ايعلوفه
  

  نيتروژن آمونياكي
نتـايج مربــوط بــه ميــانگين غلظــت نيتــروژن آمونيــاكي شــكمبه  

هـاي مختلـف و   هاي آزمايشي در هفتههاي تغذيه شده با جيرهگوساله
اثر سطح فيبـر  . است نشان داده شده 6در كل دوره آزمايش در جدول 
هاي چهارم، دو هفته بعد از شيرگيري و كنسانتره شروع كننده در هفته

دار بـود  كل دوره آزمايش بر غلظت نيتروژن آمونياكي شـكمبه معنـي  
)05/0<P( .      دار بـود  اثر افـزودن يونجـه تنهـا در هفتـه چهـارم معنـي
)05/0<P( .  شـروع اثر متقابل افزودن يونجه با سطح فيبر كنسـانتره-

  .)P>05/0(دار بود كننده نيز فقط در كل دوره آزمايش معني

  
) ميلي مول بر ليتر(كننده حاوي دو سطح فيبر بر ميانگين غلظت كل اسيدهاي چرب فرار تأثير استفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع -5جدول 

  هاي مختلف و كل دوره آزمايشها در هفتهشكمبه گوساله
  كل دوره  هفته بعد از شيرگيري2 6هفته 4فتهه  هاتيمار

        
  a 5/140  0/150 9/142 6/128 فيبر پايين فاقد يونجه

  ab 2/131  2/131 7/143 7/118 فيبر پايين حاوي يونجه
  ab 9/130  9/142 6/128 4/121 فيبر باال فاقد يونجه

  b 2/105  9/121 5/112 2/81 فيبر باال حاوي يونجه
  58/7  66/13 66/13 66/13  راشتباه معيا

         اثر افزودن يونجه
  a 4/146  a 7/135 7/135 0/125 عدم وجود يونجه

  b 7/126  b 2/118 1/128 0/100 وجود يونجه
  25/5  11/10 11/10 11/10  اشتباه معيار

         اثر سطح فيبر كنسانتره شروع كننده
  b 1/118  4/132 5/120 3/101 كنسانتره با فيبر باال

  a 9/135  6/140 3/143 7/112 كنسانتره با فيبر پايين
  26/5  12/10 12/10 12/10  اشتباه معيار

      داريسطح معني   منبع اختالف
  029/0  083/0 59/0 12/0 افزودن يونجه

  027/0  46/0 11/0 17/0 سطح فيبر كنسانتره
  28/0  92/0 54/0 34/0 سطح فيبر كنسانتره×افزودن يونجه

  .با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي باشند ستوناي هر ميانگين ه
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هاي شكمبه دار مورد مصرف ميكروبهاي نيتروژنيكي از تركيب

آمونيـاك مـاده   . باشـد ، نيتروژن آمونياكي مي)به منظور سنتز پروتئين(
دار در نشـخواركنندگان اسـت و   مركزي چرخه متابوليسم مواد نيتروژن

-دار در داخل شكمبه به آمونياك تبـديل مـي  اد نيتروژنبسياري از مو
گـزارش نمودنـد كـه غلظـت نيتـروژن       ،)8(بهاركا و همكـاران   .شوند

يابد كـه ايـن   ها با افزايش سن كاهش ميآمونياكي شكمبه در گوساله
و يـا افـزايش    ،)10(تواند نشانه افزايش مصرف باكتريـايي  كاهش مي

تايج ايـن محققـين بـا نتـايج حاضـر      اما ن ،)18(اي باشد جذب شكمبه
هاي تغذيه شده با كنسانتره مغايرت داشت زيرا اين روند جز در گوساله

هـا  شروع كننده حاوي سطح فيبر پايين و فاقد يونجه در ساير گوسـاله 
اي گـزارش  غلظت آمونياك شـكمبه . مشاهده نشد و عموميت نداشت

زارش شـده توسـط   شده در اين تحقيق در كل دوره مشابه با مقدار گـ 
غلظـت  ). ميلي مول بـر ليتـر   6-21بين (بود  ،)30(زيتنان و همكاران 

از ايـن رو  . باشـد آمونياك شكمبه با ماده خشك مصرفي مـرتبط مـي  
هاي تغذيه شـده بـا كنسـانتره    كاهش غلظت آمونياك شكمبه گوساله

توان به شروع كننده حاوي فيبر پايين و فاقد يونجه در كل دوره را مي
هاي تغذيه شده با ايـن جيـره،   ال بودن سطح مصرف خوراك گوسالهبا

هاي خـوراكي جيـره كـه معمـوالً در سـطوح      افزايش نرخ عبور بخش
و يـا در پـي افـزايش     ،)12(شـود  باالي مصرف ماده خشك ديده مي

  . جذب آمونياك از ديواره شكمبه مربوط دانست
-ا داراي پـايين كه جيره آنهـ  1هاي تغذيه شده با تيمار در گوساله

ترين ميزان فيبر و بـاالترين ميـزان كربوهيـدرات قابـل تخميـر بـود،       
-احتماالً فراهم بودن انرژي قابل تخمير بيشتر بـراي ميكروارگانيسـم  

هـاي  هاي شكمبه منجر به افزايش توليـد ميكروبـي شـده و فـرآورده    
تجزيه از جمله اسكلت كربني و نيتروژن آمونياكي بيشتري به مصرف 

هاي شكمبه براي توليد پروتئين ميكروبي رسيده است، روارگانيسمميك
زيرا دو شـرط الزم بـراي اسـتفاده از آمونيـاك بـراي سـنتز پـروتئين        

غلظت مطلوب آمونياك توليدي و در دسترس بـودن منبـع   (ميكروبي 
، كه در نهايت منجر به كاهش غلظت نيتروژن )3(فراهم بوده ) انرژي

  . ه آنها شده استآمونياكي در مايع شكمب
  

pH شكمبه  
هاي تغذيـه شـده بـا    شكمبه گوساله pHنتايج مربوط به ميانگين 

هاي مختلـف و در كـل دوره آزمـايش در    هاي آزمايشي در هفتهجيره
كننده در اثر سطح فيبر كنسانتره شروع. نشان داده شده است 7جدول 

قابل سـطح  هفته چهارم، دو هفته بعد از شيرگيري و كل دوره و اثر مت
فيبر كنسانتره شروع كننده با افزودن يونجه تنهـا در دو هفتـه بعـد از    

  .)P>05/0(دار بود ها معنيشكمبه گوساله pHشيرگيري بر 
  

شكمبه   )ميلي مول بر ليتر(كننده حاوي دو سطح فيبر بر ميانگين غلظت نيتروژن آمونياكي تأثير استفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع -6جدول 
  هاي مختلف و كل دوره آزمايشها در هفتهگوساله

  كل دوره  هفته بعد از شيرگيري2 6هفته 4هفته  هاتيمار
          

  b 1/14  0/13 9/14 5/14 فيبر پايين فاقد يونجه
  ab 8/17  3/17 5/19 7/16 فيبر پايين حاوي يونجه

  a 9/18  0/19 9/20 8/16 فيبر باال فاقد يونجه
  ab 6/17  3/18 1/17 4/17 ال حاوي يونجهفيبر با

  99/0  62/1 62/1 62/1  اشتباه معيار
         اثر افزودن يونجه

  b7/15 9/17 0/16  5/16 عدم وجود يونجه
  a1/17 3/18 8/17  7/17 وجود يونجه
  7/0  15/1 15/1 15/1  اشتباه معيار

         اثر سطح فيبر كنسانتره شروع كننده
  a1/17 0/19 a 7/18  a 3/18 الكنسانتره با فيبر با

  b6/15 2/17 b 2/15  b 0/16 كنسانتره با فيبر پايين
  7/0  15/1 15/1 15/1  اشتباه معيار

      داريسطح معني   منبع اختالف
  24/0  12/0 35/0 032/0 افزودن يونجه

  03/0  018/0 13/0 025/0 سطح فيبر كنسانتره
  01/0  51/0 28/0 83/0 سطح فيبر كنسانتره×افزودن يونجه

  .با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي باشند ستونميانگين هاي هر 
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هاي مختلف نشان ها در هفتهشكمبه گوساله pHمقايسه ميانگين 

 pHداري به لحاظ ششم هيچ اختالف معني هاي چهارم وداد در هفته
ز شـيرگيري و  ها وجود نداشت اما در دو هفته بعد اشكمبه بين گوساله

شـكمبه   pHها بـه لحـاظ   نيز كل دوره اختالف موجود در بين گوساله
  .)P>05/0(دار بود معني

pH ترين اسيدهاي چـرب  شكمبه تعادلي از غلظت و شدت عمده
، آمونيـاك، بـافر   )استات، پروپيونات، بـوتيرات و الكتـات  (فرار شكمبه 

ــزاق اســت   ــزايش  ). 25(شــكمبه و ب ــر اف ــزان تخمي ــد هرچــه مي ياب
محصوالت فرعي حاصل از آن يعني اسيدهاي چرب فرار نيز افـزايش  

شـكمبه   pHدر نتيجـه،  . گردنـد شكمبه مي pHيافته و باعث كاهش 
 pHتغييـرات اصـلي در   . اي اسـت شاخصي از ميزان تخميـر شـكمبه  

هفتگي شروع  7تا  4دهد كه حيوان در زماني رخ مي هاگوساله شكمبه
محيط شكمبه با گذر زمان پايـدارتر  . كندبه خوردن خوراك خشك مي

ــده و  ــد      pHش ــراي رش ــه ب ــواد اولي ــي م ــه و فراهم ــزايش يافت اف
فيبر فراهم مـي  انواع ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده سلولز و ديگر

، و ســوارز و )7(نتــايج حاضــر بــا نتــايج اندرســون و همكــاران  .شــود
نـد كـه بـا    ايـن محققـين معتقد  . مطابقت داشـت ) 25و  24(همكاران 

يابد و نيز دليل باال بودن شكمبه افزايش مي pHافزايش سن گوساله، 

pH هاي تغذيـه شـده بـا مكمـل فيبـر را افـزايش       شكمبه در گوساله
ظرفيت بافري شكمبه دانسته كـه بـه واسـطه مصـرف فيبـر حاصـل       

را  pHگرديده و معتقدند كه تخمير كنـد فيبـر در شـكمبه، نوسـانات     
تثبيت زود هنگام جمعيت ميكروبـي در شـكمبه   كاهش داده و موجب 

  . شودمي
-شـكمبه گوسـاله   pHداري در رفت تفاوت معنيگرچه انتظار مي

هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع كننـده حـاوي فيبـر پـايين و فاقـد      
هايي تغذيه شدند هاي آنها با خوراكيونجه با ساير تيمارها كه گوساله

در طـي  ) اياي و يا غيـر علوفـه  علوفه( كه حاوي منابعي از فيبر بودند
تفاوت چنداني  نظرهاي چهارم و ششم مشاهده گردد ولي از اين هفته

شكمبه در طي  pHها مشاهده نشد اما اثرات مثبت فيبر بر بين گوساله
در ايـن زمـان   . دو هفته بعد از شيرگيري و نيز در كل دوره نمايان شد

اليتيك هضم مواد لوهاي سلوتريبا بلوغ شكمبه و استقرار جمعيت باك
هـاي  ها با كسـب توانـايي هضـم جيـره    و گوساله هفيبري افزايش يافت

شـكمبه   pHاي كه شان افزايش يافته به گونهشكمبه pHحاوي فيبر 
هاي تغذيه شده با كنسانتره شروع كننـده حـاوي سـطح فيبـر     گوساله

  .داري بودنيها داراي تفاوت معپايين و فاقد يونجه با ساير گوساله

 
هاي مختلف و كل ها در هفتهشكمبه گوساله pHكننده حاوي دو سطح فيبر بر ميانگين تأثير استفاده از يونجه همراه با كنسانتره شروع -7جدول 

  دوره آزمايش
  كل دوره  هفته بعد از شيرگيري2 6هفته 4هفته  هاتيمار

        
  b 3/5  b 4/5 4/5 4/5 فيبر پايين فاقد يونجه

  a 7/5  ab 6/5 7/5 4/5 فيبر پايين حاوي يونجه
  a 8/5  a 7/5 6/5 7/5 فيبر باال فاقد يونجه

  a 7/5  a 7/5 6/5 7/5 فيبر باال حاوي يونجه
  07/0  93/0 93/0 93/0  اشتباه معيار

         اثر افزودن يونجه
  5/5  5/5 5/5 5/5 عدم وجود يونجه

  6/5  7/5 6/5 6/5 وجود يونجه
  05/0  07/0 07/0 07/0  معيار اشتباه

         اثر سطح فيبر كنسانتره شروع كننده
  a7 /5 6/5 a 8/5  a 7/5 كنسانتره با فيبر باال

  b4/5 5/5 b 5/5  b 5/5 كنسانتره با فيبر پايين
  05/0  07/0 07/0 07/0  اشتباه معيار

      داريسطح معني   منبع اختالف
  19/0  069/0 066/0 80/0 افزودن يونجه

  006/0  001/0 098/0 041/0 سطح فيبر كنسانتره
  19/0  001/0 614/0 98/0 سطح فيبر كنسانتره×افزودن يونجه

  .با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي باشند ستونميانگين هاي هر 
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  گيرينتيجه

نتايج اين تحقيق نشان داد كه گنجاندن سطح مناسبي از فيبـر در  
هـايي  گوسـاله . الزامي است) اياي يا غير علوفهعلوفه( هاجيره گوساله

كه كنسانتره شروع كننده با سطح فيبر پـايين و حـاوي يونجـه و نيـز     
فيبر باال و فاقد يونجه دريافـت نمودنـد   سطح كننده با كنسانتره شروع

 pH و عملكرد بهتري به لحاظ مصرف خوراك، بازده مصرف خـوراك 
لب گوياي اين حقيقت اسـت كـه وجـود    شكمبه نشان دادند و اين مط

سطح مناسبي از فيبر  در جيره بسيار مفيد و مثمر ثمر بـوده و ايـن در   
ــه   ــر علوف ــاالتري از فيب ــادير ب ــا حــالي اســت كــه حضــور مق اي و ي

هـا را بـه دنبـال    اي عالوه بر اينكه بهبـود عملكـرد گوسـاله    غيرعلوفه
ورد بررسـي  هاي منداشت سبب كاهش عملكرد آنها به لحاظ شاخص

شد زيرا مقادير باالي فيبر سبب كاهش نرخ تخمير در شـكمبه و نيـز   
  .شودها به انرژي قابل متابوليسم ميكاهش دسترسي گوساله
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