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  بنتونیت بر رشد و عملکرد گوساله های شیری براون سوئیسافزودن تأثیر سایز پلت و 
  4 و علیرضا شهدادی3، عباسعلی ناصریان2، بهنام صارمی2، علیرضا فروغی1حسین راست پور

خراسان اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی ) 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر، ) 1
  .جهاد کشاورزی خراسان رضویعالی آموزش مرکز دانشجوی ) 4،  دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیئت علمی) 3رضوی، 

  چکیده
از   بعد رأس گوساله شیری براون سوئیس24 ،به منظور بررسی اثر افزودن بنتونیت و سایز پلت بر عملکرد و رشد گوساله های شیری   

% 2بـا   )  میلیمتـر  4قطـر    (4پلـت   انـدازه   ) 1: هـا عبـارت بودنـد از      جیـره   . تقسیم شـدند  ) تیمار(وه   گر چهارتولد به صورت تصادفی به      
نتـایج  .  بـدون بنتونیـت   و6 پلتاندازه ) 4بنتونیت و % 2با )  میلیمتر 6قطر   (6 پلتاندازه  ) 3 بدون بنتونیت،     و 4پلت  اندازه  ) 2بنتونیت،  

ماده خشک مصرفی قبل از   . یشی تأثیر معنی داری بر سن و وزن از شیرگیری نداشت          های آزما جیره  د که تغذیه گوساله ها با       انشان د 
از نظر آماری ضریب تبـدیل خـوراک قبـل از شـیرگیری             . )>05/0P(گرفت  ها قرار    جیرهنی داری تحت تأثیر     شیرگیری به طور مع   

مـشاهده گردیـد    هـا    جیـره دیل خوراک بین    ها قرار نگرفت، اما بعد از شیرگیری اختالف معنی داری در ضریب تب             جیرهتحت تأثیر   
)05/0P<( .  بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی قبـل و بعـد از شـیرگیری تـأثیر معنـی داری                        های آزمایشی جیره 

      .)>05/0P(ها قرار گرفت  جیره از شیرگیری به طور معنی داری تحت تأثیر  و بعداما قابلیت هضم پروتئین خام قبل. نداشت
  .گوساله شیری، پلت، بنتونیت و عملکرد: واژه های کلیدی

  
  مقدمه

مصرف زود هنگام گوساله از مواد خوراکی خشک عامل مهمی در انتقال گوساله جوان از مرحلـه هـضم و متابولیـسم در شـرایط                            
ورفولـوژیکی در بافـت هـای دسـتگاه     این انتقـال شـامل تغییـرات م   . تک معده ای و انتقال به خصوصیات نشخوارکننده بالغ می باشد 

  عوامـل مختلفـی از جملـه        تحـت تـاثیر    مقدار مصرف ماده خشک    ).3(گوارشی و همچنین تغییرات سیستماتیک در متابولیسم است         
 عمـل آوری و تغییـر در انـدازه ذرات خـوراک مـی توانـد بـر روی        .  اسـت  و قابلیت هضم آنطبیعت فیزیکی کنسانتره شروع کننده   

   . تولیدی و عملکردی گوساله تأثیر گذار باشدرشد، صفات 
وری مواد خوراکی است که عالوه بر کاهش اتالف خوراک و حمل ونقل آسان آن می توانـد       آپلت کردن یکی از روش های فر         

د گـزارش کردنـ  ) 4(اسـتوبو و همکـاران   . باعث افزایش در قابلیت هضم و مصرف خوراک و در نتیجه بهتر شدن رشد حیوان گردد         
  . افزایش یافت در جیرهپلت کاواسا% 15 مصرف ماده خشک جیره گوساله های پرواری هنگام استفاده از  وکه افزایش وزن روزانه

بنتونیت  . مورد استفاده قرار می گیرند     ، از قبیل مالس، چربی و بنتونیت       افزایش دوام پلت انواع گوناگونی از بایندر های پلت         برای     
بنتونیـت دارای سـاختمان آلومینوسـیلیکاتی بـا       . دسته رس ها بوده و از کانی های متورم شده تشکیل شـده اسـت              یک ماده معدنی از     

  . فرمول عمومی زیر و در دسته سیلیکاتهای سه الیه ای قرار دارد
Na,CaO)(Al,Mg)(Si4O10)3(OH6)nH2O  (  

یر معنـی داری بـر اضـافه وزن روزانـه و خـوراک مـصرفی       بنتونیت در جیره گوسـفندان تـأث  % 75/0در آزمایشی نشان داده شده که     
گـزارش  ) 1 (فـن و لنـگ    ). 2(اما به طور معنی داری موجب افزایش کل اسیدهای چرب فـرار در شـکمبه شـده اسـت                    . نداشته است 

 980 مقابل  در1009( بنتونیت به جیره گوساله های پرواری موجب افزایش وزن آنها نسبت به شاهد شده است% 8 که افزودن    ندکرد
  ). گرم در روز

  
  مواد و روش ها
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هـای آزمایـشی    بـه جیـره      رأس گوساله شـیری بالفاصـله پـس از تولـد بـه صـورت کـامال تـصادفی                     24به منظور انجام این مطالعه         
ان حداکثر  به منظور به حداقل رساندن فاصله زایش بین گوساله ها، شروع طرح به گونه ای انتخاب گردید که با زم          .اختصاص یافتند 

انـدازه  ) 1: های آزمایشی شامل  ه  رجی.  آب و غذا به صورت اختیاری در دسترس گوساله ها قرار گرفت            .در گله همزمان باشد   زایش  
انـدازه  ) 4بنتونیـت و  % 2بـا  )  میلیمتـر 6قطر  (6پلت اندازه ) 3 بدون بنتونیت،   و 4پلت  اندازه  ) 2بنتونیت،  % 2با  )  میلیمتر 4قطر   (4پلت  
تنظـیم و بـا اسـتفاده از مـدل     ) NRC 2001(جیره مورد استفاده بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقـات  .  بود بدون بنتونیتو 6پلت 

 گرم ماده خشک مصرف می کردنـد از شـیر گرفتـه مـی     900چنانچه گوساله ها به مدت سه روز متوالی     . کامپیوتری ارزیابی گردید  
خوراک مصرفی به صورت روزانه در تمام طول آزمایش اندازه گیری و باقیمانـده      .د روزه انجام ش   75یش در یک دوره     آزما .شدند

  روز پس از شـیرگیری     5جهت تعیین قابلیت هضم، خوراک باقیمانده و مدفوع دفع شده در طی             . ها نیز به طور روزانه توزین می شد       
 و میـزان مـواد      ده از خـوراک و مـدفوع گرفتـه شـد           توزین و برای هر روز یک نمونه کامال همگن و مخلوط ش            و نیز در پایان طرح،    

 . روز یکبـار انـدازه گیـری گردیـد         15وزن بدن هر     .اندازه گیری شد  ) NDF و   ADFماده خشک، ماده آلی، پروتئین،      (مغذی آن   
بـه    .مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت         ) SAS) 1/9افزار آماری      نرم GLMمشاهدات بدست آمده از آزمایش با استفاده از رویۀ          

   .استفاده شد)  درصد خطا5احتمال ( درصد 95ها از آزمون چند دامنه دانکن با سطح اطمینان  منظور مقایسه میانگین
  

  نتایج
هـای  جیره   اما از نظر عددی سن از شیرگیری در          ،های آزمایشی قرار نگرفت   جیره  نتایج نشان داد که سن از شیرگیری تحت تأثیر             
. هـا قـرار نگرفـت     جیـره   همچنین وزن از شیرگیری تحت تـأثیر        .  کمتر بود  )بدونبنتونیت (4و2ی  هاجیره  به  نسبت  ) بنتونیت%2( 3 و1

 قبـل و پـس از شـیرگیری        مختلف به گوساله های شیری از نظر آمـاری تـأثیر معنـی داری بـر افـزایش وزن روزانـه                       جیره های تغذیه  
هـای آزمایـشی قـرار گرفـت        جیـره    طور معنی داری تحت تـأثیر        مقدار ماده خشک مصرفی قبل از شیرگیری به       . )1جدول   (نداشت

)05/0P<(    در بنتونیـت    بیشترین مقدار بود که می تواند به دلیـل عـدم وجـود               3 و   1های   جیره در مقایسه با     4 و   2های   جیره، که در
اما از . ها قرار نگرفت جیرهیر  مقدار ماده خشک مصرفی پس از شیرگیری به طور معنی داری تحت تأث         ، در حالیکه  ها باشد  جیرهاین  

ضریب تبدیل خوراک قبل از     .  بیشترین مقدار بود   3 و   1های   جیره در مقایسه با     4 و   2های   جیرهنظر عددی ماده خشک مصرفی در       
 پـس از شـیرگیری بـه طـور معنـی             ضریب تبدیل خوراک   در حالیکه  ،فترها قرار نگ   جیرهشیرگیری به طور معنی داری تحت تأثیر        

 نظر آماری قابلیت هضم     زا .بهتر بود  3 جیره در مقایسه با     1 جیره، که در    )1جدول()>05/0P(ها قرار گرفت     جیرهتحت تأثیر   داری  
اما قابلیت هضم پروتئین خام قبـل و        . ها قرار نگرفتند   جیرهماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی قبل و بعد از شیرگیری تحت تأثیر               

 جیرهقابلیت هضم پروتئین خام قبل از شیرگیری در         . )1جدول   (ها قرار گرفت   جیرهنی داری تحت تأثیر     بعد از شیرگیری به طور مع     
 6 بعالوه عدم وجود بنتونیت در جیره های بـا انـدازه   .نیز مشاهده گردیدپس از شیرگیری همین روند  بهتر بود 3 جیره در مقایسه با   1

همین روند به صورت غیـر معنـی داری قبـل از شـیرگیری     . شودم پس از شیرگیری می تواند سبب بهبود در قابلیت هضم پروتئین خا 
      .نیز مشاهده می شود

  
  نتیجه گیری

نتایج نشان داد که بنتونیت می تواند باعث کاهش مصرف ماده خشک بدون تأثیر معنی دار بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبـدیل         
 قبل و بعد از      را اما قابلیت هضم پروتئین خام    . جیره حاوی بنتونیت بهتر بود    یری در   ضریب تبدیل خوراک پس از شیرگ     اگرچه  . شود

 آن مـی  6 پلـت در مقایـسه بـا انـدازه     4همچنین نتایج نشان می دهد استفاده از اندازه  .به طور معکوس تحت تأثیر قرار داد    شیرگیری  
 .ضم پروتئین خام می شودنجر به بهبود قابلیت هتواند باعث بهبود ضریب تبدیل شود و نیز م
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  تأثیر تیمارهای مختلف بر عملکرد گوساله های شیری براون سوئیس و قابلیت هضم جیره های آزمایشی -1جدول 
 SEM  1جیره های آزمایشی  مورد

  1  2  3  4    
  114/3  00/49  50/45  00/48  66/47  )روز (سن از شیرگیری
  715/1  25/53  16/56  00/58  58/52  )کیلو گرم (وزن از شیرگیری

  دوره قبل از شیرگیری
  49/46  83/245  83/344  83/364  67/271  )گرم (افزایش وزن روزانه
  c83/259  a83/434  cb50/320  b394  31/73  )گرم (ماده خشک مصرفی

  346/0  19/3  41/2  59/2  47/2  ضریب تبدیل خوراک
  440/1  06/77  82/77  26/77  66/79  (%)قابلیت هضم ماده خشک

  389/1  29/79  84/79  13/80  62/81  (%)ضم ماده آلی قابلیت ه
  a43/78  a92/77  b56/71  ab98/75  02/2  (%)قابلیت هضم پروتئین خام
  37/3  48/54  87/55  82/58  70/54  (%)قابلیت هضم دیواره سلولی

  دوره پس از شیرگیری
  906/82  2/960  5/758  8/842  8/929  )گرم(افزایش وزن روزانه
  18/115  7/1990  5/1775  7/1804  5/1660  )رمگ(ماده خشک مصرفی

  b80/1  ab17/2  a50/2  ab14/2  187/0  ضریب تبدیل خوراک
  098/1  42/77  41/76  07/77  46/77  (%)قابلیت هضم ماده خشک

  950/0  17/80  94/78  20/80  30/80  (%)قابلیت هضم ماده آلی 
  ab36/77  a64/79  b57/73  a60/78  319/1  (%)قابلیت هضم پروتئن خام

  399/2  40/52  93/53  85/55  17/50  (%)قابلیت هضم دیواره سلولی
 6پلت سایز ) 4بنتونیت و % 2با )  میلیمتر قطر6 (6پلت سایز ) 3 بدون بنتونیت، 4پلت سایز ) 2بنتونیت، % 2با )  میلیمتر قطر4 (4پلت سایز ) 1 :  شاملا هجیره) 1

  .بدون بنتونیت
  ).>05/0p(هر ردیف دارای اختالف معنی دار هستند اعداد با حروف غیر مشترک در  -
  

  منابع
1) Colling, D. P., R. A. Britton, S. D. Farlin, and M. K. Nielsen. 1979. Effects of adding 
sodium bentonite to high grain diets for ruminants. J. Anim. Sci. 48:641−648. 
2) Fenn, P. D., and R. A. Leng. 1990. The effect of bentonite supplementation on ruminal 
protozoa density and wool growth in sheep either fed roughage based diets or grazing. Aust. J. 
Agric. Res. 41:167−174. 
3) Quigley, III, J. D. 1996 Influence of weaning method on growth, intake, and selected blood 
metabolites in Jersey calves. J. Dairy Sci. 79: 2255-2260. 
4) Stobo, I. J. F., C. S. Lucci, J. H. B. Roy, and M. W. Perfitt. 1985. Comparison of high-
energy pellets containing processed fibre with a coarse concentrate mixture in relation to the 
development of solid food intake in the calf. Anim. Prod. 40:570. 

  


