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  دهچکی

 pHبه منظور بررسی تأثیر سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردي بر ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، 

رأس گوساله شیري هلشتاین در سه تیمار آزمایشی با  18هاي نژاد هلشتاین، از شکمبه، ضریب تبدیل و زمان شروع نشخوار گوساله

 90آزمایش در یک دوره . آردي بودند) 3آجیلی و ) 2پلت، ) 1: تیمارها شامل. فاده شددر قالب طرح کامالً تصادفی است ،تکرار 6

مایع شکمبه در pHو روز 15هر روزانه، وزن کشیبه صورت مصرف خوراك . انجام شد) روز دوم 45روز اول و  45(روزه 

با استفاده از  هاداده. شدثبت می ،محض مشاهدهو به ارزیابی هفتگی  دوزمان شروع نشخوار از . گیري شداندازه 60و  40روزهاي 

کل دوره و همچنین میزان  ، روز دوم 45در مصرف خوراك .شدندتجزیه و تحلیل آماري )SAS)1/9افزار آماري  نرم GLMرویۀ 

میانگین .)P>05/0(داري افزایش یافت جیره آغازین آردي نسبت به پلت و آجیلی به طور معنیمصرف روزانه خوراك با استفاده از 

اما .)P>05/0(داري داشت بین تیمارهاي آزمایشی اختالف معنی روزگی 90و  75، 60، 45، 30، 15هاي ها در دورهوزن گوساله

ضریب تبدیل خوراك در جیره . داري بین تیمارها نداشتروزگی و افزایش وزن روزانه اختالف معنی 90اختالف وزن تولد تا 

در پلت نسبت به دو تیمار مایع شکمبه  pHمقدار . )P>05/0(داري کمتر بودنسبت به آردي به طور معنییلیآغازین پلت و آج

رسد  یمبه نظر ).P>05/0(داشت  بین تیمارهادار زمان شروع نشخوار اختالف معنی).P>05/0(دار کمتر بود دیگر به طور معنی

  .ردپلت عملکرد بهتري در گوساله دا به صورتجیره آغازین 

  ، مصرف خوراكنوع جیره آغازین، عملکرد، گوساله هلشتاین: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

هاي دستگاه گوارش گوساله جوان را تحت نوع ماده خوراکی استفاده شده بعد از تولد سرعت رشد و بلوغ بافت

در دستگاه گوارش بلند سبب بروز مشکالتی در مصرف خوراك و هضم آن  دهد و چون قطعات علوفهتأثیر قرار می

از تر از کنسانتره است،بسیار آهسته از طرفی میزان تخمیر علوفه. باشدشود، مصرف آن مطلوب نمیهاي جوان میگوساله

مصرف زود هنگام گوساله از مواد ). 1(هاي شیرخوار الزامی است این رو استفاده از جیره آغازین براي تغذیه گوساله

اي و انتقال به خصوصیات انتقال گوساله از مرحله هضم و متابولیسم در شرایط تک معدهخوراکی خشک عامل مهمی در 

                                                 
l
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این تغییرات در طی چند هفته به موازات افزایش اشتهاي گوساله به جیره آغازین ). 7(باشد یک نشخوار کننده بالغ می

- کند احتمال ابتالي آن به بیماريرف میشود و خوراك خشک مصهنگامی که گوساله از شیر گرفته می). 2(افتد اتفاق می

- گیرد، هزینهیابد و زمانی که گوساله تحت مدیریت کامل تغذیه با خوراك خشک قرار میها مخصوصاً اسهال کاهش می

ها اهمیت شکل فیزیکی جیره آغازین براي گوساله). 5(یابد هاي کارگر و مواد خوراکی به طور قابل توجهی کاهش می

تواند سبب تغییر در مصرف زیرا تغییر در اندازه ذرات مواد خوراکی و میزان فیبر موجود در جیره آغازین می. اي داردویژه

در حال حاضر سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردي براي . ها شودخوراك و در نتیجه تغییر در میزان رشد گوساله

بنابراین هدف . در بین دامداران از رواج بیشتري برخوردار هستند يشود که دو نوع پلت و آردها استفاده میتغذیه گوساله

 pHبر ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردي

  .باشدهاي نژاد هلشتاین در دوران شیرخوارگی میشکمبه، ضریب تبدیل و زمان شروع نشخوار گوساله

  

  

  ها  مواد و روش

روزگی با میانگین  90رأس گوساله شیري نژاد هلشتاین در محدوده سنی از تولد تا  18در این آزمایش از 

تیمارهاي . تکرار در هر تیمار در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده شد 6کیلوگرم در سه تیمار آزمایشی با  33/42±2وزنی

جیره آغازین پلت با . جیره آغازین آردي بودند) 3جیره آغازین آجیلی و ) 2پلت، جیره آغازین نوع ) 1: آزمایشی شامل

جیره آغازین آردي با استفاده از آسیاب چکشی و میلی متر  3±5/1میانگین  به طورمیلی متر، قطعات جیره آجیلی  4اندازه 

. ها قرار گرفتندطور آزاد در اختیار گوسالهروزگی به  90آغازین از روز سوم تا  هاي جیره. میلی متر تهیه شدند 2با توري 

روزگی به همین میزان  70روز آغوز مصرف کردند و تا سن  3وزن بدن و به مدت % 10ها در ابتداي تولد به میزان گوساله

کیلوگرم بود که روزانه  335که کل شیر مصرفی براي هر گوساله  يشیر مصرف کرده و سپس از شیر گرفته شدند، به طور

خوراك مصرفی به صورت . روزه انجام شد 90آزمایش در یک دوره . کیلوگرم تغذیه شدند 5/2نوبت و هر نوبت  2در

جهت بررسی میزان مصرف . شد ینیز به طور روزانه توزین م ها مانده یروزانه در تمام طول آزمایش اندازه گیري و باق

به منظور بررسی میزان رشد و . تقسیم شد) روز دوم 45و روز اول  45(روزه  45خوراك کل دوره آزمایش به دو دوره 

گیري از مایع شکمبه در روزهاي نمونههمچنین. انجام شد بار یکروز  15ها هر افزایش وزن روزانه، وزن کشی گوساله

به مدت هفتگی  6تا  هفتگی دوها از جهت تعیین زمان شروع نشخوار تمام گوساله. کل دوره آزمایشی انجام شد 60و  40

و به محض مشاهده عمل نشخوار در گوساله،  ندح مورد ارزیابی قرار گرفتساعت بعد از ارائه جیره آغازین در هر صب 4

) SAS)1/9افزار آماري  نرم GLMمشاهدات بدست آمده از آزمایش با استفاده از رویۀ . شدزمان شروع نشخوار ثبت می

در نظر  ها دادهکواریت در آنالیز  به صورتها گروهالف وزن اولیه در بین اخت .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

) درصد خطا 5احتمال (درصد  95از آزمون چند دامنه دانکن با سطح اطمینان  ها یانگینبه منظور مقایسه م .گرفته شد

  .استفاده شد
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  نتایج و بحث

روز اول دوره آزمایش تحت تأثیر  45ی در شود، میزان خوراك مصرفمشاهده می) 1(که در جدول  يهمان طور

تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت، اما به ترتیب در جیره آغازین آردي، پلت و آجیلی بیشترین مقدار مصرف خوراك 

روز دوم دوره آزمایش مصرف خوراك در تیمار داراي جیره آغازین آردي نسبت به پلت و آجیلی  45اما در . مشاهده شد

همچنین مصرف خوراك در کل دوره آزمایش و میزان مصرف روزانه . )P>05/0(ري افزایش یافت دابه طور معنی

همواره ). P>05/0(داري افزایش یافت خوراك با استفاده از جیره آغازین آردي نسبت به پلت و آجیلی به طور معنی

آجیلی در رتبه سوم از لحاظ مصرف جیره آغازین آردي در رتبه اول، جیره آغازین پلت در رتبه دوم و جیره آغازین 

هاي گزارش کردند که مصرف خوراك در گوساله) 6(در توافق با مطالعه حاضر، پورتر و همکاران  .خوراك قرار داشتند

در مطالعات خود با استفاده از ) 3(کرتز . داري بیشتر بودتغذیه شده با جیره آغازین آردي نسبت به پلت به طور معنی

هاي هلشتاین نشان داد که مصرف کل خوراك با ، پلت و آردي در گوساله)Texturized(افت دار شده جیره آغازین ب

 3تا  0اما در بازه زمانی . داري افزایش یافتاستفاده از جیره آغازین بافت دار شده و آردي نسبت به پلت به طور معنی

. نکرد داري در مصرف خوراك مشاهدههفتگی اختالف معنی 6تا  4هفتگی و 

  

  هاي شیرخوار هلشتاینتأثیر استفاده از جیره آغازین پلت، آجیلی و آردي بر خوراك مصرفی در گوساله-1جدول

  تیمارهاي آزمایشی  )kg(خوراك مصرفی 
SEMP-value

  آردي  آجیلی  پلت

  9215/0  499/1  55/15  71/14  97/14  روز اول 45

  روز دوم 45
b

12/71  
b

35/68  
a

72/82  856/2  0066/0  

  مصرف کل
b

09/86  
b

06/83  
a

30/98  482/3  0174/0  

  )g(مصرف روزانه
b

55/956  
b

5/922  
a

03/1092  637/38  0172/0  

).P>05/0(دار وجود دارد هاي با حروف متفاوت، اختالف معنیدر هر ردیف بین میانگین

  

  

هاي مختلف رشد، افزایش وزن روزانه و تأثیر استفاده از جیره آغازین پلت، آجیلی و آردي بر وزن بدن در دوره-2جدول

هاي شیرخوار هلشتاینضریب تبدیل خوراك در گوساله

  

  تیمارهاي آزمایشی  ) Kg(وزن بر اساس 
SEMP-value

  آردي  آجیلی  پلت

  6049/0  195/2  75/40  33/42  91/43  وزن تولد

  روزگی  15وزن 
a

33/48  
b

08/46  
ab

50/47  625/0  0001/0<  

  روزگی 30وزن 
a

08/55  
b

83/53  
ab

66/54  568/0  0001/0<  

  روزگی  45وزن 
a

00/65  
b

08/63  
b

16/63  038/1  0001/0<  

  روزگی 60وزن 
a

16/75  
b

50/73  
b

30/73  770/0  0001/0<  

  روزگی 75وزن 
a

75/85  
ab

30/84  
b

75/81  943/0  0001/0<  

  روزگی  90وزن 
a

00/99  
a

16/97  
b

30/92  096/1  0001/0<  

  4260/0  854/1  50/51  80/54  00/55  روزگی  90ولد و اختالف وزن ت

  g(  00/611  20/609  10/573  469/20  3597/0(افزایش وزن روزانه 

  ضریب تبدیل
b

57/1  
b

51/1  
a

89/1  0618/0  0009/0  

  ).P>05/0(دار وجود دارد هاي با حروف متفاوت، اختالف معنیدر هر ردیف بین میانگین



  1391پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 

٤

  

هاي مختلف وزن کشی، وزن بدن تحت تأثیر تیمارهاي دهد که در دورهان مینش) 2(نتایج موجود در جدول 

داري بیشتر روزگی براي جیره آغازین پلت نسبت به آجیلی به طور معنی 30و  15به طوري که وزن . آزمایشی قرار گرفت

روزگی نتایج نشان داد که  60و  45در مورد وزن . و بیشترین وزن براي جیره آغازین پلت مشاهده شد) P>05/0(بود 

داري بیشتر هایی که از جیره آغازین پلت مصرف کرده بودند نسبت به هر دو تیمار دیگر به طور معنیوزن بدن در گوساله

داري بیشتر ره آغازین پلت نسبت به آردي به طور معنیهاي دریافت کننده جیروزگی در گوساله 75وزن ).P>05/0(بود 

داري مشاهده نشد و همچنین بین جیره آغازین آجیلی و آردي هم بود، اما نسبت به جیره آغازین آجیلی اختالف معنی

یره هاي تغذیه شده با جیره آغازین پلت و آجیلی نسبت به جروزگی گوساله 90اما وزن . دار مشاهده نشداختالف معنی

 90و  75، 60، 45، 30، 15هاي ها در دورهمیانگین وزن گوساله). P>05/0(داري داشت آغازین آردي افزایش معنی

روزگی و افزایش وزن روزانه  90اختالف وزن تولد تا . ها تصحیح گردیدروزگی بر اساس میانگین وزن تولد گوساله

هاي مصرف کننده جیره آغازین پلت ا بیشترین مقدار در گوسالهداري بین تیمارها نداشت، امها اختالف معنیگوساله

داري کمتر بود که نشان نسبت به آردي به طور معنی یلیضریب تبدیل خوراك در جیره آغازین پلت و آج. مشاهده شد

ند به عمل تواباشد، دلیل این امر میدهنده بهبود استفاده از خوراك در جیره آغازین پلت و آجیلی نسبت به آردي می

اما . ها شده است آوري حرارتی در جیره آغازین پلت و آجیلی نسبت به آردي باشد که سبب افزایش قابلیت هضم آن

هاي تغذیه شده با جیره آغازین آردي نسبت به پلت در مطالعات خود نشان داد که افزایش وزن روزانه گوساله) 4(کرتز 

نشان داد که ضریب تبدیل خوراك و افزایش وزن ) 6(لعات پورتر و همکاران همچنین مطا. داري بیشتر بودبه طور معنی

در مطالعه دیگري با استفاده از جیره . روزانه با استفاده از جیره آغازین آردي نسبت به پلت از لحاظ عددي کمتر بود

تبدیل خوراك در ، پلت و آردي مشخص شد که افزایش وزن روزانه و ضریب )Texturized(بافت دار شده آغازین 

  ).3(جیره آغازین بافت دار شده و آردي نسبت به پلت روند افزایشی داشت 

- مایع شکمبه در گوساله pHدوره آزمایش مقدار  40شود، در روز مشاهده می) 3(همان طوري که در جدول 

 60اما در روز ). P>05/0(داري کمتر بود هاي دریافت کننده جیره آغازین پلت نسبت به آجیلی و آردي به طور معنی

داري مشاهده نشد، اما جیره آغازین آردي نسبت به دو جیره دوره آزمایش بین جیره آغازین پلت و آجیلی اختالف معنی

ها به ترتیب ابتدا در زمان اولین نشخوار در گوساله).P>05/0(باالتري داشت  pHداري آغازین دیگر به طور معنی

هاي و در نهایت گوساله) روز 5/27(هاي مصرف کننده آجیلی ، سپس گوساله)روز 6/24(ي هاي مصرف کننده آردگوساله

شکمبه در تیمار پلت ناشی از حرارتی است که  pHرسد کاهش در  یمبه نظر . مشاهده شد) روز 34(مصرف کننده پلت 

در توافق با این  .شکمبه شده است تر و بیشتر آن در یعسرنشاسته در فرایند پلت سازي دریافت کرده است و باعث تجزیه 

آردي نسبت به پلت روند  جیره آغازینهاي تغذیه شده با مایع شکمبه در گوساله pHنشان داد که ) 4(مطالعه کرتز 

  .دار نبودافزایشی داشت، اما این تغییرات معنی

- ، سپس گوساله)روز 6/24(هاي مصرف کننده آرديها به ترتیب ابتدا در گوسالهزمان اولین نشخوار در گوساله

همان طوري که . مشاهده شد) روز 34(هاي مصرف کننده پلت و در نهایت گوساله) روز 5/27(هاي مصرف کننده آجیلی 

شاید   ).P>05/0(دار وجود داشت شود، بین تیمارهاي مختلف در اولین زمان شروع نشخوار اختالف معنیمشاهده می

مربوط به چگونگی تجزیه نشاسته  عمدتاًهاي عمل آوري در تیمار پلت و آجیلی باشد که  ناشی از اثر فراینداین تفاوت 

همچنین در توافق با این مطالعه، زمان  .باشدگوي تولید اسید هاي چرب در شکمبه یاناً تفاوت در الاحدر شکمبه و 
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 ).4(دار بیشتر بود دي به طور معنیپلت نسبت به آر جیره آغازینهاي تغذیه شده با مشاهده اولین نشخوار در گوساله

آجیلی داراي عملکرد  به صورتپلت و در مرحله بعد  به صورتارائه جیره آغازین  ،توجه به نتایج این آزمایشا بنابراین ب

  .دمی باشي شیرخوار در مقایسه با آردي ها گوسالهبهتري در 

  

هاي شیرخوار شکمبه و زمان شروع نشخوار در گوساله pHپلت، آجیلی و آردي بر  جیره آغازینتأثیر استفاده از -3جدول

  هلشتاین

  تیمارهاي آزمایشی  مورد
SEMP-value

  آردي  آجیلی  پلت

pH  40روز  
b

5  
a

41/5  
a

38/5  0904/0  0099/0  

pH  60روز  
b

28/5  
b

31/5  
a

66/5  0670/0  0014/0  

  )روز(زمان شروع نشخوار 
a

34  
b

5/27  
c

6/24  936/0  0001/0  

).P>05/0(دار وجود دارد هاي با حروف متفاوت، اختالف معنییف بین میانگیندر هر رد
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Abstract
In order to  investigate the of effects of three types of pellet, nut and flour starter on dry  matter 
intake, daily weight gain, pH rumen, feed conversion and onset of rumination in Holstein calves, 
18 Holstein dairy calves in three treatments with six replicates per treatment, in a completely 
randomized design were used. Treatments were as follows: 1) pellet starter, 2) nut starter and 3) 
flour starter. The experiment was conducted in a 90-dayperiod (during the First 4 and the Second
45 days). The feed intake, weighing and rumen fluid pH were measured daily, every 15 days and 
on 40th and 60th days of the trial respectively.. Start time of rumination was assessed from the age 
of one week and then was recorded exactly when observed. Statistical analysis was performed 
using the GLM procedure of SAS (P< 0.05). The Feed intake in the first 45 days was not 
significantly affected by the diets, but in the second 45 day, total period and also daily feed intake 
with the using of pellet starter was significantly higher than nut and flour (P< 0.05). An average
daily gain in days of15, 30, 45, 60, 75 and 90 of the trial were significantly different among 
treatments (P< 0.05), but the difference in birth weight to 90 days and the daily weight gain were 
not significantly different among treatments. Feed conversion in starter pellet and nut ratio to flour
was significantly lower (P< 0.05). Rumen fluid pH in the pellet starter was significantly lower than
the other two treatments (P< 0.05). The start time for rumination was a significant difference 
among treatments (P< 0.05).
Key words: types of starter- performance- Holstein calves- feed intake

  

  

  


