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  نژاد قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله های شیری بر فرآوری خوراکتاثیر 
    براون سوئیس

  ن، علیرضا فروغی، سعید زره دارانعباسعلی ناصریاعلی خسروی، ،  نورمحمد تربتی نژاد،جلیل قاسمی نژاد

وه علوم دامی دانشگاه گرهیات علمی ، بیعی گرگانکارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط دانش آموخته
 ، کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانش آموخته، کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعلوم 

اسی  کارشندانش آموختهعضو هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، 
  ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  چکیده

 راس گوسـاله   18بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننـده گوسـاله هـای شـیری                 فرآوری خوراک به منظور بررسی اثرات     
. قـرار گرفتنـد  در تیمارهـا  ادفی  براون سوئیس از هنگام تولد تا سن ازشیر گیری انتخاب و در قالـب یـک طـرح کـامال تـص             نژاد ماده

جـو و ذرت  (لت شده، خوراک آسیاب شده و خوراک مخلوط پلت و غـالت غلتـک زده شـده               پخوراک ها شامل خوراک کامال      
دیگـر  تیمـار   از دو مخلوط پلت و غالت غلتک خـورده  خوراک  تیمار  قابلیت هضم ماده خشک      .بودند) خیسانده و غلتک زده شده    

لـوط پلـت و غـالت غلتـک         خـوراک مخ  تیمـار    خوراک آسیاب شـده کمتـر از          تیمار  در ADFابلیت هضم    ق .)>05/0P(بیشتر بود 
 اخـتالف معنـی     ADF بین خوراک پلت کامل و خوراک آسیاب شده از نظر قابلیت هضم مـاده خـشک و                   ).>05/0P(خورده بود   

به طـور کلـی نتـایج        .معنی داری نداشتند   خوراکهای مختلف تفاوت      نیز در بین   NDFقابلیت هضم خاکستر و     . داری وجود نداشت  
حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که خوراک کامال پلت شده و مخلوط پلت و غالت غلتک خورده موجب افـزایش قابلیـت                    

     .می شودتا پایان از شیرگیری نژاد براون سوئیس مواد مغذی در گوساله های هضم 
  ، مایع شکمبه، قابلیت هضمشده پلتخوراک  گوساله شیری، : کلیدیواژه های

  مقدمه

ــه غــالتآوری   لــزوم عمــل در نتیجــه،شــود  اســتفاده از غــالت بیــشتر مــی اعــثافــزایش نــسبت کنــسانتره در جیــره ب   در جیــره دان
شکل فیزیکی خوراک یکی از فاکتورهای مهم در مقدار مصرف خوراک توسـط       . امری پر اهمیت تلقی می گردد     نشخوارکنندگان  

تواند بـر روی برخـی از صـفات تولیـدی و               می خوراکعمل آوری و تغییر در اندازه       .  قابلیت هضم خوراک می باشد     دام و همچنین  
پلت .  تغییر در شکل فیزیکی خوراک بوسیله انواع روشهای فرآوری مواد خوراکی ایجاد می گردد              ).1( عملکردی دام تأثیر بگذارد   

ت که عالوه بر کاهش اتالف خوراک و حمـل و نقـل آسـان آن، مـی توانـد                    کردن یکی از این روشهای فرآوری مواد خوراکی اس        
 و کوردال و همکاران )2( فرانکلین و همکاران .باعث افزایش در قابلیت هضم و مصرف خوراک و در نتیجه رشد بهتر حیوان گردد           

  . نستندو عملکرد گوساله های شیری موثر دامواد مغذی  تاثیر فرآوری خوراک را بر قابلیت هضم )3(
  مواد و روشها

در این آزمایش سه شکل از خوراک شروع کننده شامل خوراک کامال آسیاب شده، خوراک پلت شده کامـل، خـوراک مخلـوط              
جیـره مـورد    . در قالب یک طرح کامال تصادفی مقایسه شد       ) جو و ذرت رطوبت دیده و غلتک خورده       (پلت و غالت غلتک خورده      
  ).1جدول( تنظیم گردید )NRC 2001) 4س استفاده در این آزمایش بر اسا

 درصد وزن تولد تغذیـه شـدند و سـپس تـا     10 ساعت اولیه زندگی از آغوز و شیر انتقالی به میزان  72گوساله ها پس از زایش طی          
 روزگی به آب 3گوساله ها از سن .  درصد وزن تولد تغذیه شدند10زمان از شیرگیری از شیر تازه گاو، دو وعده در روز و به میزان            
گوساله ها زمانی از شیر گرفته شدند کـه سـه روز متـوالی بـه میـزان                  . تمیز و کنسانتره شروع کننده تازه به طور آزاد دسترسی داشتند          
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 2ترکیب شیمیایی کنسانتره شروع کننده مـصرفی در جـدول   .  گرم در روز از کنسانتره شروع کننده مصرف می کردند 900بیشتر از   
 روز پس از شیرگیری توزین و برای هـر          5جهت تعیین قابلیت هضم، خوراک باقیمانده و مدفوع دفع شده در طی             . تآورده شده اس  

ه از خوراک مصرفی    روز یک نمونه کامال همگن و مخلوط شده از خوراک و مدفوع گرفته شده و پس از مخلوط کردن یک نمون                    
 -20(باقیمانده و مدفوع دفع شده هر گوساله خشک و جهت انجام آزمایشات مربوط به قابلیـت هـضم تـا زمـان آزمـایش در فریـزر                     

  . ، نگهداری گردید)درجه سانتیگراد
   نتایج

 که بین تیمار شاهد و میانگین درصد قابلیت هضم ظاهری ماده خشک در بین تیمارها اختالف معنی داری داشت، به این ترتیب
، ولی بین تیمارهای پلت کامل با پلت مخلوط و تیمارهای شاهد و پلت )P>05/0(تیمار پلت مخلوط این اختالف معنی دار بود 

 پلت اهد کمتر از تیمارهای پلت کامل ومیانگین درصد قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام در تیمار ش .مل اختالف معنی دار نبودکا
میانگین درصد  .ری از این نظر وجود نداشت، ولی بین تیمارهای پلت کامل و  پلت مخلوط اختالف معنی دا)P>05/0 (مخلوط بود

، ولی بین  تیمار پلت )P>05/0( پلت مخلوط بود اهد کمتر از تیمارهای پلت کامل وقابلیت هضم ظاهری ماده آلی در تیمار ش
 در تیمار شاهد کمتر از  ADFمیانگین درصد قابلیت هضم ظاهری  .ود نداشتف معنی داری وج پلت مخلوط اختالکامل و تیمار

ف ، ولی بین تیمار شاهد با  تیمار  پلت کامل و  تیمار  پلت کامل با  تیمار  پلت مخلوط اختال)P>05/0(تیمار  پلت مخلوط بود 
میانگین  .های مختلف، معنی دار نبود بین تیمارNDFاختالف میانگین درصد قابلیت هضم ظاهری  .معنی داری وجود نداشت

  ).3جدول ( اختالف معنی داری نداشت درصد قابلیت هضم ظاهری خاکستر بین تیمارهای مختلف،
  نتیجه گیری

نتیجه کلی اینکه فرآوری فیزیکی خوراک شامل پلت کردن و غلتک زدن غالت می تواند موجب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی 
  .ساله های شیری گردددر خوراک شروع کننده گو
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نسبت اقالم خوراکی استفاده شده در کنسانتره ): 1(جدول
  کنندهشروع 

  درصد  اقالم خوراکی
  25  ذرت
  23  جو

  20  کنجاله سویا
  14  کنجاله تخم پتبه
  2  پودر ماهی

  5  مالس چغندر قند
  4/7  سبوس گندم
  5/0  بیکربنات سدیم
  3/1  کربنات کلسیم

  3/0  دی کلسیم فسفات
  2/0  اکسید منیزیم

  1  معدنی-مکمل ویتامینه
  3/0  نمک

  نتره شروع کننده مصرفیترکیب شیمیایی کنسا): 2(جدول

  پلت  شاهد  %مواد مغذی
مخلوط پلت و غالت 

  غلتک خورده
  9/89  5/91  91  ماده خشک
  1/21  49/21  59/20  پروتئین خام

ADF1  4/6  2/6  1/6  
NDF2  5/13  3/13  1/13  
  2/1  32/1  3/1  کلسیم
  83/0  76/0  81/0  فسفر

  1/92  7/91  2/91  ماده آلی
1- Acid Detergent Fiber (ADF)   

2- Neutral Detergent Fiber (NDF) 

  

  
  

  

  1مقایسه میانگین قابلیت هضم ماده خشک مواد مغذی در گوساله های تغذیه شده با تیمارهای مختلف): 3(جدول 
  تیمارها

 مواد مغذی
  پلت کامل  شاهد  )درصد(

مخلوط پلت و غالت 
  غلتک خورده

SE 

  b75  ab16/81  a16/82  8/1  ماده خشک
  b16/68  a33/72  a67/72  83/0  پروتئین خام
  b67/78  a85  a67/86  64/1  ماده آلی
ADF  a5/39  ab67/35  b33/33  43/1  
NDF  67/45  83/41  67/40  41/1  
  54/1  33/33  67/31  33/35  خاکستر

  میانگین ها در هر ردیف با حروف متفاوت نماینده اختالف معنی دار و با حروف مشابه نماینده عدم معنی داری هستند-1

 


