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 چکیده

راس گوساله ماده هلشتاین به منظور ارزیابی اثرات منابع فیبر غیر علوفه ای در کنسانتره شروع کننده  42مطالعه حاضر با استفاده از  

انجام شد. جیره های  تیمار آزمایشی 3در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  شکمبه پارامترهای تخمیریبر گوساله های شیر خوار 

جیره ها از نظر  تفاله چغندر قند جایگزین غالت بود. -3سبوس جایگزین غالت،   -4استارتر بر پایه غالت،  -1آزمایشی شامل 

نرم افزار  GLMروزگی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از رویه  09مایع شکمبه در  pH میزان انرژی و پروتئین یکسان بودند.

SAS (1/0 تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد منابع فیبر غیر علوفه ای در استارتر شروع کننده اثر معنی )

 1و کمترین مقدار مربوط به تیمار  4مایع شکمبه گوساله ها داشت. بطوری که بیشترین آن مربوط به تیمار pH داری بر میانگین

(. نتایج حاضر نشان داد که استفاده از منابع فیبر غیر p>9/9 5)اکی شکمبه اثر معنا داری نشان نداد. اما نیتروژن آمونی(p<9/9 5)بود

 شکمبه ای شود.   pHعلوفه ای می تواند موجب بهبود

 پارامترهای تخمیری شکمبه -گوساله های شیری -کنسانتره شروع کننده-اییفیبر غیر علوفه :یدیکلکلمات 

 مقدمه

که  هنگامی تا تولد از زمانی دوره .است تولید سیستم نمودن مهم اقتصادی ابزارهای از یکی و دام پرورش ارکان مهمترین از تغذیه

 ،(1) شودمی گرفته نظر در هاگوساله پرورش در زاتنش یکی ازمراحل عنوان به شودمی آماده شیرگیری از برای طورکامل به گوساله

 چه هر باید هاگوساله (.3) است باال نیز کارگر و هزینه خوراك و بوده حداکثر هابیماری شیوع و میر و مرگ زمانی دوره زیرا دراین

 مصرف .تشویق شوند خشک خوراك مصرف به فعال، شکمبه یک ایجاد و گوارش دستگاه توسعه و منظورتحریک به سریعتر

 مصرف .شوندمی شکمبه pHکاهش  به تشدید منجر شکمبه به بزاق جریان و نشخوار میزان کاهش ای بواسطهکنسانتره خوراکهای

 ورود پی در .شودمی شکمبه به شدن بزاق جاری و نمودن نشخوار شکمبه، هایماهیچه بافت توسعه سبب گوساله توسط علوفه

 دهدکهمی را امکان این گوساله به شده و سلوالیتیک باکتریهای شدن فعال به منجر پایداری این و گردد پایدارمی pHشکمبه  به بزاق

 شیری هایگوساله .شود کارآمد تبدیل نشخوارکننده به  ایمعده تک حالت از زودتر درنهایت و استفاده نماید علوفه از بیشتری بازده با

 منابع .هستند نیازمند خوراکی درجیره ذرات مناسب طول با فیبر از مقادیرکافی به شکمبه طبیعی فعالیت و تولید مطلوب حفظ جهت

 جایگزینین عنوا به توانندمی دسترسی و نحوی قیمت به توجه با که باشند می سلولی دیواره باالیی مقادیر ای دارایعلوفه غیر یبرف

 خمیریپارامترهای تاثر منابع فیبر غیر علوفه ای درکنسانتره شروع کننده بر در این مطالعه  .قرارگیرند مورد توجه هاعلوفه برای

 های ماده هلشتاین مورد برسی قرار گرفت. گوسالهدر  شکمبه
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 روش ها مواد و

گوساله ها بالفاصله بعد ا ز تولد از مادر جدا و وزن کشی می شدند وبه  .هلشتاین انجام شد ماده رأس گوساله42این آزمایش با 

روزگی وارد جایگاه های انفرادی می  3روز متوالی آغوز مصرف نمودند. وگوساله ها بعد از  3درصد وزن بدن به مدت  19میزان 

شیر خوارگی گوساله ها تا هنگام از شیر  تیمار آزمایشی اختصاص داده می شدند. در دوره 3شودند وبه صورت تصادفی به یکی از 

به طور ثابت  مصرف کردند. شیر مصرفی توسط سطل های فلزی در اختیار  بعد از ظهر ( 2صبح و  5وعده ) 4لیتر شیر در  2گیری 

ندر قند تفاله چغ -3سبوس جایگزین غالت ،   -4استارتر بر پایه غالت، -1گوساله ها قرار می گرفت. جیره های آزمایشی شامل 

آزمایش بصورت دستی در  2جایگزین غالت بود. جیره ها از نظر میزان انرژی و پروتئین یکسان بودند. استارتر مصرفی از روز 

 42صبح به صورت آزاد در اختیار گوساله ها  قرار می گرفت و بعد از  0اختیار گوساله ها قرار گرفت به طوریکه هر روز ساعت 

در طول آزمایش گوساله ها به طور آزاد به  ن مقدار ریخته شده، مقدار خوراك هر گوساله تعیین می شد.ساعت از طریق اختالف بی

 گرم از خوراك مصرف می کردند قطع شیر می شدند. 099روز متوالی  3و گوساله ها چنانچه به مدت  آب دسترسی داشتند.

 کنسانتره شروع کننده )درصد( نسبت مواد خوراکی و ترکیب  مواد مغذی مورد استفاده در -1جدول

 ترکیبات )درصد ماده خشک(
 تیمارها

1 4 3 

 5/52 5/52 5/52 ذرت

 - - 12 جو

 - 15 - سبوس

 5/13 - - تفاله چغندر

 40 5/42 5/42 سویا

 1 1 1 مکمل مواد معدنی

 1 1 1 مکمل مواد ویتامینه

 5/9 5/9 5/9 کربنات کلسیم

 5/9 5/9 5/9 نمک

 199 199 199 جمع

    ترکیب شیمیایی کنسانتره

 2/12 0/12 2/12 پروتئین

 42/3 42/3 35/3 متابولیسمی )مگا کالری در کیلو گرم ماده خشک(انرژی

 2/9 6/9 6/9 کلسیم

 5/9 2/9 6/9 فسفر

NDF 2/14 2/15 2/15 
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صبح( مبادرت به نمونه برداری از شیرابه شکمبه  14ساعت بعد از اولین وعده غذایی )ساعت  3 روزگی(، 09آزمایش )در روز آخر 

کامالً تصادفی این آزمایش در قالب طرح  گردید.متر دیجیتال تعیین و ثبت می pHآن توسط  pHشد و بالفاصله  1توسط لوله مری

با استفاده از دستور  Mixed(رویه 0.1) SAS تکرار انجام شد. تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار  2تیمار و هر تیمار با  3با 

برای سایر مشاهدات انجام شد. مقایسات بین میانگین ها به GLM و رویه  (Repeated Measurementاندازه گیری تکرار شده )

 انجام شد. %5کرامر ودر سطح احتمال معنی دار –روش توکی

 نتایج وبحث 

شکمبه در هفته آخر آزمایش معنی   pH میانگیننشان داده شده است.  4ولشکمبه در جد اطالعات مربوط به پارامترهای تخمیری

یمار بیشتر از ت چغندرقندیمارهای حاوی سبوس گندم و تفاله ت کنندهمصرفهای شکمبه گوساله pH. به طوری که (P<95/9)دار بود

 pH یدالکتیک در شکمبه و کاهشاسحاوی جو آسیاب شده بود که دلیل آن نیز وجود فیبر و تجزیه آن در شکمبه است که از تجمع 

ی انسبت به دو تیمار دیگر، کمبود مواد فیبری این تیمار و ازدیاد مواد نشاسته 1توسط تیمار pH (. علت کاهش 4کند )جلوگیری می

( 4911یاد به دلیل تخمیر سریع نشاسته جو بوده است. در آزمایش مجتهدی و دانش مسگران )ز احتمال بهیدالکتیک و اسه تولیدکنند

شکمبه pH  درصد( تفاله چغندر به جای جو در جیره گوساله های پرواری استفاده کردند،  33و  44، 11، 9که از سطوح مختلف )

و زمان نمونه گیری قرار گرفت. استفاده از تفاله چغندر در جیره باعث افزایش خطی در به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها 

شکمبه با استفاده از تفاله چغندر در جیره می تواند مربوط  pHشکمبه گردید. این محققین گزارش کردند که افزایش  pHمیانگین 

بوط به میانگین پیونات تولیدی در شکمبه باشد. ولی نتایج مربه پکتین بیشتر در مقابل تخمیر نشاسته و نسبت باالی استات به پرو

 5)نبود داریمعن روزگی(09)شیآخر آزماهای تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی در روز غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گوساله

9/9<p.) 

 روزگی(09)شیآخر آزماشکمبه و نیتروژن آمونیاکی شکمبه در روز   pHمیانگین -4جدول

مورد صفت 

 مطالعه

 SEM P.value  تیمارها 

 

 

1 4 3   

   

91/9 

25/9 

14/9 

02/9 

ab 22/6 

40/15 

a 05/6 

92/15 

 b

23/6 

23/16 

pH  شکمبه 

نیتروژن آمونیاکی 

 شکمبه

      

 ( معنی دار می باشد.p<95/9هر ردیف که دارای حروف غیرمشابه  می باشد در سطح )*

                                                           
1- Stomach tube  
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Effect of non- forage fiber sources in Starter concentrate  parametr ruminal of Holstein female calves whole 

 

Abstract 
In the present study, Twenty-four newborn Holstein female calves determine the effects non- forage fiber sources ( 

wheat and sugar beet pulp ) to concentrate  Starter calves daily for Rumen fermentation parameters in a completely 

randomized design with 3 treatments experimental. Experimental diets containing 1 - grain-based starter , 2 - substitute 

bran cereal, 3 - grains, beet pulp was replaced. Treatments were isoenergetic and isonitroginic. pH of the rumen fluid 

were measured at 90 days of age. Statistical analysis was performed using the GLM procedure of SAS (P< 0.05). 

Results showed that non- forage fiber sources in the starter Starter significant on ruminal pH(p<0.05). There were 

significant differences between treatments in ruminal pH and ruminal pH for treatment 2 and 1 were highest and 

lowest, respectively (p<0.05). But there was no significant effect of rumen ammonia nitrogen (5 0/0 <p). The present 

results showed that using of non-forage fiber sources can improve ruminal pH of Holstein calves. 
Keywords: Non- forage fiber - concentrate starting Supported - Dairy calves – Rumen fermentation parameters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


