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چكيده
در این آزمایش  03راس گوساله شیری هلشتاین ( 51راس نر 51 ،راس ماده) با میانگین وزن تولد  03/5±3/8کیلوگرم
جهت بررسی تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر مصرف خوراک ،افزایش وزن ،بازده غذایی ،برخی متابولیتهای شکمبه
و سن ازشیرگیری مورد استفاده قرارگرفتند .جیرههای آزمایشی شامل -5 :کنسانتره شروع کننده حاوی جو آسیاب
شده  -2کنسانتره شروع کننده حاوی جو غلتک خشک خورده و  -0کنسانتره شروع کننده حاوی جو غلتک خورده با
بخار بودند که دارای سطوح یکسان انرژی و پروتئین بوده و از سن  0روزگی به صورت آزاد در اختیار گوسالهها قرار
داده شدند .در طول آزمایش ،گوسالهها به میزان  53درصد وزن تولد با شیر تغذیه شده و سه هفته بعد از شیرگیری از
طرح خارج شدند .دادههای حاصل از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی (با سه تیمار و هر تیمار با  53تکرار) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد میانگین مصرف خوراک  ،افزایش وزن روزانه و نسبت افزایش وزن به
مصرف خوراک (بازده خوراک) در گوسالههای تغذیه شده با جیرههای  2 ،5و  0در دوره قبل از شیرگیری ،بعد از
شیرگیری و کل دوره اختالف معنی داری نداشت .غلظت پروپیونات شکمبه در گوسالههایی که از جیره  0تغذیه نموده
بودند بطور معنی داری در هفته ششم آزمایش و دو هفته پس از قطع شیر و در کل دوره بیش از گوسالههایی بود که از
جیرههای  5و  2تغذیه نموده بودند ( .)P<3/31غلظت بوتیرات شکمبه گوسالههایی که از جیره  5و  2استفاده نموده بودند
در دو هفته پس از قطع شیر و کل دوره بطور معنی داری بیش از گوسالههایی بود که از جیره  0استفاده نموده بودند
( .)P<3/31نتایج این آزم ایش نشان داد که با وجود تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه
ولی تاثیر معنی داری بر عملکرد و سن قطع شیر گوسالهها نداشت.
واژههاي كليدي :گوساله ،سن از شیرگیری ،جو غلتک خورده با بخار ،متابولیتهای شکمبه
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Abstract
Thirty Holstein calves (15 males and 15 females) were used to evaluate the effects of feeding
steam-rolled barley grain on feed intake, weight gain, feed efficiency, rumen metabolites and
weaning age. Average birth weight of calves was 40.1_+ 0.8 kg. The experimental diets were as: 1starter containing ground barley, 2- starter containing dry rolled barley and 3- starter containing
steam-rolled barley. All experimental diets were formulated to be iso energetic and iso nitrogenous,
and offered from the first day of experiment (3 days age). During the experiment, calves were fed
raw milk based on 10% of their birth body weight and they were taken out two weeks after
weaning. Experimental data were analyzed based upon a completely randomized design in which
there were 3 treatments and 10 replicates per each treatment. The results of this study showed that
there was not statistically significant differences among experimental diets regarding average daily
feed intake, average daily gain, and average feed efficiency in pre and post weaning period. Calves
fed diet 3 at wk 6, two wk after weaning and in whole period of experiment had significantly
(P<0.05) greater rumen propionate concentrations than those fed diets 1 and 2. Calves fed diets 1
and 2 at two wk after weaning and whole period of experiment had significantly (P<0.05) greater
rumen butyrate concentrations than those fed diet 3. The results of this study showed feeding steamrolled barley grain to calves from the first week after birth although affect some VFAs
concentration, but did not affect performance and weaning age of Holstein calves.
Keywords: Calf, Weaning age, Steam-rolled barley, Rumen metabolites

و به طریقی آماده شوند که خوراک با حداقل ضایعات و

مقدمه

 ضروری،بیشترین بازده مورد استفاده دام قرار گیرد

 بستگی به موفقیت آن،آینده هر واحد پرورش گاوشیری

 عملآوری خوراک یکی از عوامل مهم.به نظر میرسد

 در.در پرورش گوساله و تلیسههای جایگزین دارد

موثر بر مصرف خوراک و همچنین قابلیت هضم

 اقتصادیترین روش تامین،صورت فراهم بودن امکانات

 عملآوری و تغییر در اندازه ذرات.خوراک است

. پرورش گوسالههای شیری است،تلیسه مورد نیاز گله

خوراک میتواند بر برخی از صفات تولیدی و عملکردی

- قسمت اعظم هزینه پرورش دام،هزینه خوراک مصرفی

دام و متابولیتهای شکمبه تاثیر بگذارد (دن و همکاران

 از این رو.ها و از جمله گوسالهها را تشکیل میدهد

.)5111

تامین جیرههایی که به لحاظ مواد مغذی متعادل باشند
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روشهای عملآوری دانه غالت به دو دسته کلی عمل-

پرواری انجام دادند افزایش غلظت پروپیونات و کاهش

آوری سرد و عمل آوری گرم تقسیم میشود که هر

غلظت بوتیرات شکمبه را در اثر مصرف غالت عمل-

کدام از این اشکال عملآوری به دو گروه خشک و

آوری شده با بخار گزارش نمودند .این محققین همچنین

مرطوب تقسیم میشوند (دهقان بنادکی و همکاران

نشان دادند که عملآوری خوراک تاثیری بر غلظت کل

 .)2332عملآوری به روش غلتک زدن با بخار یک نوع

اسیدهای چرب فرار شکمبه گوسالههای پرواری

عمل آوری گرم مرطوب است که باعث ایجاد تغییرات

نداشت.

فیزیکی و شیمیایی در دانه غالت میشود .بخار دادن

در زمینه تاثیر عملآوری دانه غالت بر عملکرد گوساله-

دانه غالت باعث ژالتینه شدن نشاسته شده در نتیجه

های شیری مطالعات محدودی انجام شده است .برخی

افزایش هض م پذیری نشاسته در کل دستگاه گوارش را

محققین بر این باورند که گوسالهها خوراک را بخوبی

در پی دارد .از طرف دیگر غلتک زدن دانه غالت نیز

میجوند و تاثیر عملآوری دانه غالت بر عملکرد آنها

باعث افزایش سطح تماس میکروبی و متالشی شدن

چندان چشمگیر نیست ولی برخی دیگر نتایج مثبتی از

بافت گرانولی نشاسته میگردد که این تغییرات باعث

تاثیر عملآوری بر عملکرد گوسالهها مشاهده نمودهاند.

افزایش قابلیت هضم دانه غالت بخصوص دانه ذرت و

بنابراین هدف از انجام آزمایش حاضر بررسی تاثیر

سورگوم میشود (هانتیگتون 5112؛ اون و همکاران

استفاده از جو غلتک خورده با بخار در کنسانتره شروع

 5112و تییورر  .)5181اما وقتی دانه جو به مدت کوتاه

کننده بر عملکرد و سن از شیرگیری گوسالههای شیری

( 1تا  53دقیقه) در برابر گرما و رطوبت قرار میگیرد

هلشتاین بود.

باعث میشود پیوندهای بین پروتئین و نشاسته و چربی
و نشاسته تقویت شده در نتیجه جوی عملآوری شده با

مواد و روشها

بخار در برابر هضم در شکمبه مقاوم میشود لذا بخش

گوسالهها و جيرههاي آزمايشي

بیشتری از نشاسته جوی غلتک خورده با بخار نسبت

سی رٲس گوساله هلشتاین ( 51راس نر و  51راس

به جو آسیاب شده از شکمبه عبور کرده و در روده

ماده) در محدوده وزنی  01تا  01کیلوگرم در طی 20

کوچک هضم میشود (فیمس و همکاران 5113؛ نیکخواه

ساعت اولیه پس از تولد از مادران خود جدا شده و پس

و قربانی  2330و توتی و همکاران  .)2330با توجه به

از توزین به قفسهای انفرادی دارای بستر پوشال منتقل

اینکه هضم در روده کوچک با راندمان باالتری نسبت به

شدند و طی دو نوبت متوالی با  2لیتر آغوز تغذیه شدند.

شکمبه انجام میشود میزان گلوکز بیشتری جهت رشد

گوسالهها به مدت  2روز به میزان  53درصد وزن تولد

و تکامل در اختیار گوساله قرار میگیرد لذا انتظار می-

با آغوز تغذیه شدند و سپس در سن  0روزگی بصورت

رود تغذیه گوساله با کنسانتره حاوی جو غلتک خورده

تصادفی به یکی از سه جیره آزمایشی اختصاص داده

با بخار نسبت به جو آسیاب شده عملکرد گوساله را

شدند .جیرههای آزمایشی شامل  -5کنسانتره شروع

بهبود بخشد هر چند ممکن است گوسالهها نیز مانند

کننده حاوی جو آسیاب شده-2 ،کنسانتره شروع کننده
5

گاوهای بالغ به لحاظ هضم نشاسته در روده باریک

حاوی جو غلتک خورده خشک  -0 ،کنسانتره شروع

دچار محدودیتهایی باشند که نیاز به تحقیقات بیشتری

کننده حاوی جو غلتک خورده با بخار 2بودند .درجیره

در این زمینه میباشد.

 ،5جو توسط یک آسیاب  51چکشه دارای سوراخهای

در خصوص تاثیر عملآوری دانه غالت بر غلظت

به قطر  0میلیمتر آسیاب شد .در کنسانتره حاوی جوی

اسیدهای چرب فرار ،جوی و همکاران ( )5112گزارش

غلتک خورده خشک ،جو توسط غلتکهای صاف (فاصله

نمودند عملآوری دانه غالت تاثیری بر غلظت استات

غلتکها  3/31سانتیمتر و قطر علتکها  03سانتیمتر)

شکمبه گاوهای بالغ نداشت .کراکر و همکاران ()5118
طی تحقیقاتی که بر روی گاوهای شیری و گوسالههای

1. Dry rolled barley grain
2. Steam rolled barley grain
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غلتک زده شد .دانه جو در جیره  0توسط دستگاهی که

ها تا زمان از شیرگیری روزانه در دو وعده ( 0صبح و

به همین منظور ابداع شده بود در کارخانه زرین دانه

 0بعدازظهر) با شیر کامل به میزان  53درصد وزن تولد

سبزوار آماده شد .بدین منظور جو حدود  53دقیقه

تغذیه شدند و از شیرگیری گوسالهها زمانی صورت

بخار داده شد و سپس غلتک زده شد .دمای محفظه

گرفت که مصرف کنسانتره شروع کننده برای  0روز

بخار در زمان غلتک زدن  533تا  523درجه سانتیگراد

متوالی برابر  833گرم در روز بود .کنسانتره شروع

بود و رطوبت جو خارج شده از محفظه بخار (قبل از

کننده که به شکل آردی بوده و ترکیبات آن برای همه

غلتک خوردن)  58تا  23درصد بود .سپس دانه جو

گروهها کامالً یکسان بود (جیرهها بر اساس جداول

توسط غلتکهای صاف غلتک زده شد .برای اینکه

احتیاجات غذایی انجمن تحقیقات ملی آمریکا ()2335

کنسانتره حاوی این نوع جو قابلیت انبارداری داشته

فرموله شدند) از سن  0روزگی (روز اول آزمایش)

باشد رطوبت دانه جو به زیر  52درصد رسانیده شد.

بصورت آزاد در اختیار گوسالهها قرار داده شد .اجزای

شاخص عملآوری (وزن حجمی دانه غالت بعد از عمل-

تشکیل دهنده کنسانتره شروع کننده در جدول  5و

آوری به صورت درصدی از وزن حجمی دانه قبل از

ترکیب مواد مغذی کنسانتره شروع کننده در جدول 2

عملآوری) جو غلتک خورده با بخار  11/0بود .گوساله-

ارایه شده است.

جدول  -1تركيب مواد خوراكي كنسانتره شروع كننده آزمايش
درصد (ماده خشک)

ماده خوراکی
دانه جو (آسیاب شده)

08/2

دانه ذرت (آسیاب شده)

52

کنجاله سویا

01

مالس چغندر قند

2

دی کلسیم فسفات

3/0

کربنات کلسیم
مکمل معدنی_ ویتامینی

5
5

نمک

5
3/1

 5ترکیب مکمل معدنی – ویتامینی (در کیلوگرم ماده خشک) :ویتامین  133 ،Aهزار واحد بین المللی؛ ویتامین  533 ،D3هزار واحد بین المللی؛
ویتامین  3/5 ،Eگرم؛ آنتی اکسیدان 3/0 ،گرم؛ بیکربنات سدیم 25 ،گرم؛ سولفات منیزیم 51 ،گرم؛ سولفات آهن 0 ،گرم؛ اکسید منگنز 2 ،گرم؛
سولفات روی 0 ،گرم؛ سولفات مس 3/0 ،گرم؛ سولفات کلسیم 3/5 ،گرم.

جدول  -2تركبب شيميايي كنسانتره شروع كننده
*

جیره
ماده مغذی

5

2

0

ماده خشک (درصد)

15

13

81

پروتئین خام (درصد ماده خشک)

25/2

25/3

23/1

چربی خام (درصد ماده خشک)

0/5

0/2

0/0

فیبر نامحلول در شوینده خنثی (درصد ماده خشک)

50/3

50/8

50/1

فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (درصد ماده خشک)

1/ 1

1/1

2/0

خاکستر (درصد ماده خشک)

2/3

1/ 1

1/ 1

کلسیم (درصد ماده خشک)

5/1

5/1

5/1

فسفر (درصد ماده خشک)

3/2

3/2

3/2

*جیره  :5کنسانتره حاوی جو آسیاب شده ،جیره  :2کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره  :0کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.
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صفات اندازهگيري شده

تجزيه آماري دادههاي آزمايش

خوراک مصرفی ،قوام مدفوع و وزن گوسالهها صفات

آزمایش در قالب طرح کامالٌ تصادفی با  0تیمار و53

اندازهگیری شده بودند .خوراک مصرفی روزانه از

تکرار در هر تیمار انجام شد .دادههای آزمایش با نرم

طریق تفاضل مقدار خوراک باقیمانده از خوراک ریخته

افزار  )SAS, 1999( SASتجزیه و تحلیل شدند .آنالیز

شده (بر اساس ماده خشک) برای هر گوساله در طی

آماری مشاهداتی که یک بار در طول دوره آزمایش

 20ساعت تعیین شد .قوام ظاهری مدفوع که نشان

اندازهگیری شدند با رویهی مدل خطی عمومی ( Proc

دهنده میزان آبگیری مدفوع در دستگاه گوارش است،

 )GLMانجام شد و میانگینها توسط آزمون توکی -

همه روزه از طریق چشمی ارزیابی شد و امتیازدهی

کرامر مقایسه شدند .دادههای تکرار شونده در طول

قوام مدفوع به صورت -5 :مدفوع سفت -2 ،مدفوع کمی

آزمایش به روش مشاهدات تکراردار در طول زمان با

شل (به صورت کپه ای) -0 ،مدفوع شل (جاری بر روی

رویهی مدل مختلط ( )Proc MIXEDآنالیز شدند.

زمین) و  -0مدفوع خیلی شل (حالت آب پرتقال) صورت

مدل آماری مورد استفاده برای تجزیه دادههاا بصاورت

گرفت (لسمیستر و هنریچ  .)2330اولین وزن کشی

زیر بود:

گوسالهها در  2هفتگی انجام شد و از هفته  2تا آخر

yijk    ti  p j  sk  eijk

دوره ،گوسالهها هر  2هفته وزن کشی شدند .همچنین
وزن قطع شیر و وزن  2هفته پس ازشیرگیری نیز ثبت

که در آن  yijkمشاهده بدست آماده مرباوب باه صافت

شد .تعیین درصد ماده خشک خوراک و باقیمانده

است  ،میانگین کل صفت ti ،اثر ثابت  iاماین تیماار،

خوراک نیز هفتهای دو بار صورت گرفت.
نمونه گيريها
نمونههای جمع آوری شده شامل کنسانتره مصرفی و
مایع شکمبه بود .در پایان هر هفته ،نمونه تصادفی از
کنسانتره شروع کننده به وزن  213گرم جمع آوری
شده و تا زمان انجام آنالیزهای شیمیایی (طبق روش-
های  )AOAC ،5113در دمای  -23درجه سانتیگراد
نگهداری شد .نمونهگیری از مایع شکمبه نیز سه ساعت
بعد از تغذیه شیر وعده صبح انجام شد .از هر گوساله
 23میلی لیتر مایع شکمبه جمع آوری و به آن دو قطره
اسید متافسفریک اضافه شد و تا زمان تعیین غلظت
اسیدهای چرب فرار در دمای  -23درجه سانتی گراد
نگهداری گردید .مایع شکمبه با استفاده از لوله مری
مجهز به صافی پارچهای جمع آوری شد .غلظت استات،
پروپیونات ،بوتیرات ،والرات و ایزووالرات در نمونههای
مایع شکمبه به روش گازکروماتوگرافی توسط دستگاه
 GC-MSشیمادزو ( مدل  GC-17Aو MS- 5050
 )QPو ستون کامالً قطبی با مشخصات  CP-SIL 88به
طول  13متر و قطر داخلی  3/21میلی متر و ضخامت
 3/2میکرومتر با کد ( Cp-7489ساخت شرکت واریال)
اندازه گیری شد.

 p jاثر ثابت  jامین دوره زمانی sk ،اثر ثابت  kامین
جاانس گوساااله و  eijkاثاار تصااادفی باقیمانااده ماادل بااا
میانگین صفر و واریانس   e2مای باشاد .مادل آمااری
برازش شده توسط مدل خطای عماومی ،فاقاد اثار دوره
زمانی بود .وزن تولد به عنوان کواریت در مادل آمااری
منظور گردید که در مورد هیچ یک از صفات اندازهگیری
شده معنیدار نبود و نشاان دهناده یکساان باودن وزن
تولد گوسالهها در گروههای مختلف آزمایشی بود.
نتايج و بحث
عملكرد گوسالهها
مصرف خوراك :اثر جیرههای غذایی بر مصرف
خوراک در دوره قبل از شیرگیری ،بعد از شیرگیری و
کل دوره معنی دار نبود (جدول  )0لیکن گوسالههایی که
با جیره  0تغذیه شده بودند در دوره قبل از شیرگیری،
بعد از شیرگیری و کل دوره به لحاظ عددی مصرف
خوراک بیشتری از گوساله های تغذیه شده با جیرههای
 5و  2داشتند .عوامل متعددی مقدار مصرف خوراک
خشک گوسالههای شیری را تحت تاثیر قرار میدهند که
مهمترین آنها شامل میزان مصرف خوراک مایع ،کیفیت
خوراک مایع ،کیفیت و شکل فیزیکی خوراک خشک،
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دسترسی به آب و اندازه گوساله میباشند (وارنر

فرار ،کاهش ظرفیت بافری شکمبه و در نتیجه کاهش

 .)5115گوسالهها خوراکی را ترجیح میدهند که دارای

 pHشکمبه میشوند (اندرسون و همکاران  )5182که

بافتی زبر است (وارنر و همکاران  5120و موریل

همگی این عوامل باعث پاراکراتوزیس میشوند .همچنین

 .)5112جوی غلتک خورده با بخار گرد و خاک کمتری

عواملی همانند حساسیت حیوان ،مصرف خوراک ،نرخ

نسبت به جوی آسیاب شده و غلتک خورده خشک دارد

عبور ،میزان نشخوار و تولید بزاق ممکن است در وقوع

و دارای حالت زبر و تردی است که با افزایش

عارضه پاراکراتوزیس موثر باشند (اندرسون و

خوشخوراکی خوراک احتماالً باعث افزایش مصرف

همکاران  5182و زیتنان و همکاران  .)5111با توجه به

خوراک شده است.

اینکه آزمایشات قبلی نشان دادهاند که هضم پذیری جو

این احتمال وجود دارد که گوسالههایی که از خوراک

غلتک خورده با بخار در شکمبه کمتر است (فیمس و
همکاران 5113؛ نیکخواه و قربانی  2330و توتی و

حاوی جو آسیاب شده و یا غلتک خورده خشک استفاده

همکاران  )2330و به علت شکل پولکی جوی عملآوری

نموده بودند دچار عارضه پاراکراتوزیس شکمبه شده-

شده و حالت تردی آن اثر سایندگی بیشتری نسبت به

اند و این امر باعث کاهش مصرف خوراکشان شده

جو آسیاب شده دارد در نتیجه ممکن است پرزهای

است .البته هیچ کشتاری انجام نشده تا بین شکمبه

شکمبه گوسالههایی که از جیره  0تغذیه نمودهاند

گوسالههای تیمارهای مختلف مقایسهای صورت گیرد،

سالمتر بوده و در نتیجه باعث افزایش مصرف خوراک

که دلیل این ادعا باشد ولی تحقیقات نشان داده که مواد

شده است.

خوراکی متراکم که دارای ذرات ریز می باشند و ارزش
سایندگی کمی دارند باعث افزایش تولید اسیدهای چرب

جدول  -3ميانگين مصرف خوراك (گرم در روز) ،افزايش وزن (گرم در روز) و بازده مصرف خوراك گوسالههاي
تغذيه شده با جيرههاي مختلف آزمايشي
*

جیره
عنوان

5

2

0

اشتباه معیار

سطح معنی داری

مصرف خوراك
قبل از شیر گیری

011/1

023/1

020/0

00/21

غیر معنی دار

بعد از شیرگیری

5213/1

5123/1

5113/1

501/02

غیر معنی دار

کل دوره

125/3

111/8

112/3

01/11

غیر معنی دار

قبل از شیرگیری

032/3

015/3

010/3

02/0

غیر معنی دار

بعد از شیرگیری

153/3

152/3

5303/3

1/31

غیر معنی دار

کل دوره

085/3

083/3

000/3

25/32

غیر معنی دار

افزايش وزن

بازده مصرف خوراك
3/08

3/32

غیر معنی دار

قبل از شیرگیری

3/05

3/01

3/30

غیر معنی دار

3/32

غیر معنی دار

بعد از شیرگیری

3/13

3/10

3/11

کل دوره

3/00

3/00

3/08

*جیره  :5کنسانتره حاوی جو آسیاب شده ،جیره  :2کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره  :0کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.

نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات

( ،)5115هینمن و کامب ( )5180در مورد تاثیر جو غلتک

والدرن و فیشر ( )5128در مورد تاثیر جو غلتک خورده

خورده با بخار بر عملکرد گوسالههای پرواری مطابقت

با بخار بر عملکرد گوسالههای شیری و تحقیقات

داشت در صورتیکه با تحقیقات اسچو و همکاران

انگستروم و همکاران ( ،)5112متیسون و همکاران

( )5123در مورد تاثیر جو عملآوری شده با بخار بر

تاثير جو غلتك خورده با بخار بر عملكرد ،سن از شيرگيري و برخی متابوليتهاي شكمبه گوسالههاي شيري هلشتاین

03

عملکرد گوسالههای شیری و تحقیقات زین ( )5110در

بهبود در عملکرد دامهایی که از جو غلتک خورده با

مورد تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر عملکرد گاوهای

بخار استفاده مینمایند احتماالً به علت کاهش اتالف

گوشتی مغایرت داشت.

انرژی از طریق کاهش تولید متان و افزایش در هضم

افزايش وزن روزانه :همانطور که در جدول  0مشاهده

پذیری جو در کل دستگاه گوارش است .همچنین گزارش

میشود اثر جیرههای غذایی بر میانگین افزایش وزن

شده افزایش جذب گلوکز در دئودنوم باعث کاهش

روزانه گوسالهها در دوره قبل از شیرگیری ،بعد از

ورود اسیدهای آمینه گلوکوژنیک و پروپیونات به مسیر

شیرگیری و کل دوره معنی دار نبود .با وجود اینکه

گلوکونئوژنز

در

افزایش وزن روزانه گوسالهها در دوره بعد از

نشخوارکنندگان میشود (کاسم و همکاران  .)5182از

شیرگیری اختالف معنیداری نداشت ولی  523و 558

لحاظ عددی افزایش وزن روزانه گوسالههای تیمار 0

گرم اختالف در افزایش وزن روزانه بین گوسالههای

در کل دوره از دو تیمار دیگر باالتر بود .این مطلب

تغذیه شده با جیره  0در مقایسه با گوساله های تغذیه

نشان میدهد که گوسالههای تغذیه شده با جیره 0

شده با جیرههای  5و  2قابل توجه است .تحقیقات نشان

کاهش در میانگین افزایش وزن روزانه در دوره قبل از

داده است که قابلیت هضم جو غلتک خورده با بخار

شیرگیری را در دوره بعد از شیرگیری کامالً جبران

نسبت به جوغلتک خورده خشک در شکمبه کمتر است

نمودهاند و حتی در کل دوره افزایش وزن بیشتری نیز

(انگستروم و همکاران  .)5112همچنین گزارش شده

نسبت به دو تیمار دیگر داشتهاند .نتایج بدست آمده با

آزاد سازی گلوکز از نشاسته جو غلتک خورده با بخار

نتایج اسچو و همکاران ( )5123مطابقت و با نتایج

به روش آنزیمی در ساعات  5و  2انکوباسیون بیش از

والدرن و فیشر ( )5128مغایرت داشت.

جو غلتک خورده خشک است (انگستروم و همکاران

بازده مصرف خوراك :اثر جیرههای غذایی بر بازده

 .)5112درنتیجه ،بخش بیشتری از جو غلتک خورده با

مصرف خوراک در دوره قبل و پس از شیرگیری و کل

بخار نسبت به دو جیره دیگر از شکمبه عبور کرده و در

دوره معنی دار نبود (جدول  .)0جو غلتک خورده با

روده کوچک هضم میگردد .گوساله شیری در اوایل

بخار باعث کاهش گرد و خاک خوراک ،اسیدوز و آبسه-

زندگی به گلوکز به عنوان عمدهترین منبع انرژی،

های کبدی (گریمسون و همکاران  )5182و افزایش

وابسته است همچنین توانایی گلوکونئوژنز پایینی جهت

خوشخوراکی خوراک شده و افزایش وزن و تولید شیر

تامین نیاز خود از منابع غیر کربوهیدراتی دارد (بالدوین

را در پی دارد ولی لزوماً بازده مصرف خوراک را

و جیسی  .)5112در نتیجه ،احتماالً در این دوران تامین

بهبود نمیبخشد (پاروت و همکاران  5111و هال

گلوکز از طریق هضم در روده کوچک باعث افزایش در

 .)5183البته نتیجه گیری این محققان ،بیشتر بر اساس

عملکرد گوساله میگردد .از طرفی ظرفیت روده کوچک

نتایج تحقیقاتی است که با گاو شیری و گوشتی انجام

جهت استفاده از کربوهیدراتهای خوراک در دوران

شده است .برخی از محققان نیز گزارش کردند که جو

شیر خوارگی محدود است (هابر و مور  5110و نولر و

غلتک خورده با بخار باعث کاهش مصرف خوراک و

همکاران  5111و شاو و همکاران  .)5158با افزایش سن

افزایش بازده خوراک شده است (زین  .)5110در تحقیق

گوساله ظرفیت هضمی روده کوچک نیز افزایش مییابد

حاضر در دوره بعد از قطع شیر به لحاظ عددی افزایش

(والدو  .)5120این احتمال وجود دارد که در دوره قبل

در مصرف خوراک به همراه افزایش در بازده مصرف

از شیرگیری گوسالههای تغذیه شده با جیره  0با

خوراک در گوسالههای تغذیه شده با جیره  0مشاهده

وجود مصرف خوراک بیشتر نتوانستهاند از مواد مغذی

شد و اختالف موجود با تحقیقات قبلی ممکن است بعلت

رسیده به روده کوچک استفاده نمایند لذا افزایش وزن

مدت زمان بخار دادن دانه جو ( 53دقیقه در مقابل 1

روزانه آنها پایینتر از گوسالههای تغذیه شده با جیره-

دقیقه) و یا نوع جیره (تمام کنسانترهای در مقایسه با

های  5و  2بوده است .زین ( )5110معتقد است که

و

افزایش

راندمان

تولید
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کنسانتره به همراه علوفه) و یا اختالف بین دستگاه

بیوتیک در دوره قبل از شیرگیری ،بعد از شیرگیری و

گوارش گوساله با گاو باشد.

کل دوره تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت و

قوام مدفوع:

میانگین آن برای جیرههای مختلف برابر با  5/0بود که

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود اثر جیرههای

از امتیاز قوام مدفوع در آزمایش حاضر کمتر بود.

آزمایشی بر میانگین قوام مدفوع گوسالهها در دوره

همچنین این محققین گزارش نمودند در دوره بعد از

قبل از شیرگیری ،بعد از شیرگیری و کل دوره معنیدار

شیرگیری تجویز آنتی بیوتیک یا الکترولیت صورت

نبود که با نتایج بهارکا و همکاران ( )5118مطابقت

نگرفت و در دوره قبل از شیرگیری نیز از این نظر بین

داشت .جیرههای فقط کنسانترهای در مقایسه با جیره-

جیرهها اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد .در

های علوفهای ممکن است به دالیلی همچون تخمیر

آزمایش حاضر تعداد روزهای تجویز الکترولیت و آنتی

سریع ذرات خوراک در دستگاه گوارش ،کاهش pH

بیوتیک در دوره قبل از شیرگیری ثبت نشد ولی در

شکمبه و بروز اسیدوز خفیف و افزایش سرعت عبور

دوره بعد از شیرگیری مشابه با آزمایش کوردال و

خوراک ،امتیاز مدفوع باالتری (مدفوع شلتری) را سبب

همکاران ( )2330تجویز آنتی بیوتیک یا الکترولیت

شوند .گرچه ماهیت جیرهای آزمایشی در طرح حاضر

صورت نگرفت.

کنسانترهای بود لیکن امتیاز مدفوع در محدوده طبیعی
(بین  2تا  )2/1قرار داشت که نشان دهنده سالمت
گوسالهها در تمام گروهها در طی دوره آزمایش بود.
کوردال و همکاران ( )2330نیز گزارش نمودند امتیاز
روزانه مدفوع و تعداد روزهای تجویز الکترولیت و آنتی
جدول -4ميانگين قوام مدفوع گوسالههاي تغذيه شده با جيرههاي مختلف آزمايشي
*

جیره
1

2

3

اشتباه معیار

سطح معنی داری

قبل از شیرگیری

2/1

2/01

2/03

3/30

غیرمعنی دار

بعد از شیرگیری

2/1

2/11

2/01

3/32

غیرمعنی دار

کل دوره

2/1

2/01

2/0

3/32

غیرمعنی دار

دوره

*جیره  :5کنسانتره حاوی جو آسیاب شده ،جیره  :2کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره  :0کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.

سن از شيرگيري:

کننده نقش مهمی در اطمینان از حداکثر مصرف و

اثر جیرههای مختلف آزمایشی بر سن از شیرگیری

شروع زود هنگام استفاده از آن دارد .افزایش

گوسالهها معنیدار نبود .سن از شیرگیری گوسالههای

خوشخوراکی جیره  0بر اثر عملآوری دانه جو با بخار

تغذیه شده با جیرههای  5و  0تقریباً برابر بود (به

باعث افزایش مصرف خوراک شد ولی این افزایش معنی

ترتیب  15/1و  15روز) ولی در گوسالههای تغذیه شده

دار نبود و به تبع آن اختالف در سن قطع شیر نیز غیر

با جیره  ،2در حدود سه روز بیشتر بود ( 10روز) لیکن

معنی دار بود .سن قطع شیر در گوسالههایی که از

این اختالف معنی دار نبود (شکل  .)5در تحقیق حاضر

جیره حاوی جو غلتک خورده خشک استفاده نمودند

گوسالهها براساس میزان مصرف خوراک قطع شیر

نسبت به گوسالههای تغذیه شده با دو جیره دیگر باالتر

شدند لذا هر عاملی که باعث افزایش مصرف خوراک

بود .شاید علت این باشد که غلتک زدن خشک باعث

گردد قاعدتاً باعث کاهش سن از شیرگیری گوسالهها

افزایش گرد و خاک جیره و کاهش خوشخوراکی آن و

نیز میشود .طبیعت شیمیایی و فیزیکی کنسانتره شروع

نتیجتاً کاهش مصرف خوراک شده (جدول  )0و افزایش

تاثير جو غلتك خورده با بخار بر عملكرد ،سن از شيرگيري و برخی متابوليتهاي شكمبه گوسالههاي شيري هلشتاین
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سن قطع شیر را در پی داشته است (دهقان بنادکی و
همکاران .)2332
55
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سن از شيرگيري (روز)
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1

جيره هاي آزمايشي

شكل  -1ميانگين سن از شيرگيري گوسالههاي تغذيه شده با جيره هاي مختلف آزمايشي

غلظت اسيدهاي چرب فرار شكمبه

شدن نشاسته دانه جو بر اثر غلتک زدن با بخار باعث

استات :نتایج نشان داد که اثر جیرههای آزمایشی

دسترسی بیشتر باکتریهای شکمبه به کربوهیدراتها و

مختلف بر غلظت استات شکمبه در هفتههای مختلف و

افزایش تولید پروپیونات شده است (زین .)5110

کل دوره معنی دار نبود (جدول  .)1تحقیقات در زمینه

تحقیقاتی که بر روی گاوهای شیری و گوسالههای

تاثیر عملآوری خوراک بر روی گاوهای بالغ نشان

پرواری انجام گرفته نیز افزایش غلظت پروپیونات را در

داده که عملآوری غالت تاثیری بر غلظت استات شکمبه

اثر مصرف غالت عملآوری شده با بخار نشان داده

ندارد (جوی و همکاران 5112؛ کنولتون و همکاران

است (کراکر و همکاران 5118؛ جوی و همکاران 5112؛

 5118و مورفی و همکاران  .)5110نتایج نشان دادکه با

پالسنشیا و زین  5111و زین  .)5110با وجود غلظت

افزایش سن ،غلظت استات نیز افزایش یافت .این افزایش

بیشتر پروپیونات در شکمبه گوسالههای تغذیه شده با

در غلظت استات احتماالً به علت افزایش مصرف خوراک

جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار در سن شش

است که با نتایج اندرسون و همکاران ( )5182مطابقت

هفتگی ،بازده مصرف خوراک این گوسالهها در دوره

داشت.

قبل از شیرگیری پایین تر بوده که نشان دهنده این است

پروپيونات:

که گوسالهها نتوانستهاند از پروپیونات اضافی بطور

اثر جیرههای مختلف آزمایشی بر غلظت پروپیونات

موثر استفاده نمایند .احتمال دارد دیواره شکمبه این

شکمبه در هفته ششم آزمایش و دو هفته پس از قطع

گوسالهها قادر نبوده مازاد پروپیونات را جذب نماید و

شیر و کل دوره معنی دار بود (. )P> 3/31غلظت

یا کبد آنزیمهای کلیدی الزم جهت متابولیسم الکتات

پروپیونات شکمبه گوسالههایی که از جیره حاوی جو

(محصول متابولیسم پروپیونات در دیواره شکمبه) و

غلتک خورده با بخار مصرف نمودند بطور معنی داری

پروپیونات را به اندازه کافی نداشته است .کبد بهمراه

در هفته ششم ،دو هفته پس از قطع شیر و کل دوره

توسعه شکمبه و تبدیل گوساله غیر نشخوار کننده به

بیش از غلطت پروپیونات شکمبه گوسالههایی بود که از

گوساله نشخوارکننده تغییر مینماید )بالدوین و

جیره حاوی جو آسیاب شده و غلتک خورده خشک

همکاران  .)2330مواد مغذی که گوساله قبل و بعد از

استفاده نموده بودند .بنظر میرسد تا حدودی ژالتینه

قطع شیر استفاده مینماید تفاوت شایانی با هم دارند
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بطور مثال تخمیر میکروبی پس از قطع شیر افزایش

تحقیق حاضر مطابقت دارد .با توجه به اینکه بوتیرات

مییابد و گلوکز تامین شده از طریق روده کوچک

نقش عمدهای در توسعه و تکامل شکمبه دارد لذا انتظار

کاهش مییابد .لذا کبد با رویکرد متابولیسمی

میرود که شکمبه گوسالههایی که با جو غلتک خورده

گلوکوالیتیک در دوران قبل از قطع شیر میبایست به

خشک و جو آسیاب شده تغذیه شدهاند سریعتر اتفاق

کبدی با رویکرد گلوکوژنیک تبدیل شود تا گوساله غیر

افتاده و بدنبال آن سریعتر از شیرگیری میشدند که

نشخوار کننده بتواند تبدیل به یک نشخوارکننده شود

نتایج خالف این پیش بینی را نشان میدهد .شاید علت

(بالدوین و همکاران  .)2330این امر در صورتی امکان

این باشد که افزایش غلظت بوتیرات باعث کاهش جذب

پذیر است که فعالیت آنزیمهای گلوکوالیتیک کاهش و

پروپیونات از دیواره شکمبه شده باشد (پنینگتون و

فعالیت آنزیم های گلوکوژنیک افزایش یابد .این احتمال

پفاندر  )5112در این صورت گوسالهها نتوانستهاند

وجود دارد که گوسالهها در سن شش هفتگی نتوانسته-

بطور موثری از اسیدهای چرب فرار موجود در شکمبه

اند چنین توانایی را کسب نمایند .پروپیونات تولید شده

استفاده نمایند .زیتنان و همکاران ( )2331گزارش کردند

بر اثر تخمیر خوراک با بازده بهتری نسبت به استات به

غلظتهای مختلف بوتیرات تاثیری بر توسعه و تکامل

مصرف میرسد (صوفی سیاوش و جانمحمدی )5021

پرزهای شکمبه ندارد .همچنین گزارش شده غلظتهای

در نتیجه افزایش غلظت پروپیونات در شکمبه موجب

باالی بوتیرات عموماً باعث افزایش کراتینه شدن

افزایش وزن بیشتر و افزایش بازده خوراکی میگردد.

پرزهای شکمبه در گاوهای بالغ میشود (کافولد و

دو هفته پس از قطع شیر نیز گوسالههای تغذیه شده با

همکاران  .)5122این احتمال وجود دارد که گوسالههای

جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار افزایش وزن

تغذیه شده با جیرههای حاوی جو غلتک خورده خشک

باالتر و بازده خوراکی مطلوبتری نسبت به گوساله-

و آسیاب شده دچار عارضه پاراکراتوزیس شکمبهای

های تغذیه شده با جیره حاوی جو آسیاب شده و غلتک

شده باشند و در نتیجه بر عملکرد این گوسالهها تاثیر

خورده خشک داشتند که با نتایج بدست آمده از تعیین

منفی گذاشته باشد .غلظت بوتیرات در آزمایش حاضر

غلظت اسیدهای چرب فرار مطابقت دارد.

بیش از تحقیقات مشابه است (لسمیستر و همکاران

بوتيرات:

2330؛ زین  5110و اندرسون و همکاران  .)5182ممکن

اثر جیرههای خوراکی مختلف بر غلظت بوتیرات شکمبه

است استفاده از مالس در جیرههای آزمایشی باعث

در دو هفته پس از قطع شیر و در کل دوره معنی دار
بود ( .)P> 3/31غلظت بوتیرات شکمبه گوسالههایی که
از کنسانتره حاوی جو غلتک خورده خشک و آسیاب
شده استفاده نموده بودند دو هفته پس از قطع شیر و

افزایش تولید بوتیرات در شکمبه شده باشد (باند و
رمسی  5120و اون و همکاران  )5112و استفاده از جو
غلتک خورده خشک و آسیاب شده به همراه مالس
باعث افزایش بیش از حد بوتیرات شکمبه شده باشد.

در کل دوره آزمایش بیش از گوسالههای تغذیه شده با

والرات:

جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار بود .محققان

نتایج نشان داد که اثر جیرههای خوراکی مختلف بر

نشان دادهاند که غلظت بوتیرات با مصرف غالت عمل
آوری شده با بخار در گاوهای شیری و گوساله های
پرواری کاهش مییابد (کراکر و همکاران 5118؛ جوی و
همکاران  5112و پالسنشیا و زین  .)5111همچنین
گزارش شده جایگزینی ذرت آسیاب شده درشت و یا
ذرت کامل با ذرت غلتک خورده خشک در جیره گاوهای
شیری باعث افزایش غلظت بوتیرات شکمبه میشود
(مورفی و همکاران  )5110که با نتایج بدست آمده در

غلظت والرات شکمبه در دو هفته پس از قطع شیر معنی
دار بود ( )P> 3/31ولی در هفتههای سوم ،ششم و کل
دوره معنی دار نبود (جدول  .)1اسیدهای چرب فرار
شاخه دار عمدهترین محصول تجزیه پروتئینها در
شکمبه هستند .والرات محصول اسید آمینه پرولین در
شکمبه است (صوفی سیاوش و جانمحمدی .)5021
اندرسون و همکاران ( )5182گزارش نمودند که غلظت
والرات شکمبه گوسالهها تا سن  52هفتگی افزایش می-

تاثير جو غلتك خورده با بخار بر عملكرد ،سن از شيرگيري و برخی متابوليتهاي شكمبه گوسالههاي شيري هلشتاین
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یابد و پس از آن ثابت میشود که احتماال به این سبب

دار نقش مهمی در تامین انرژی این گروه از باکتریها

است که باکتریهای سوکسینوژنیک برای کسب انرژی

ایفا مینمایند بنابراین با افزایش سن و بدنبال آن

از والرات استفاده مینمایند (برایانت  .)5120با افزایش

افزایش

غلظت

سن ،غلظت والرات نیز در گوسالههای آزمایشی افزایش

ایزووالرات نیز کاهش یافته است .در تحقیق حاضر،

یافته که نشان دهنده افزایش فعالیت دآمیناسیون در این

غلظت ایزو والرات با افزایش سن گوسالهها افزایش

گوسالههاست .افزایش معنی دار غلظت والرات در

یافت که نشان میدهد احتماالً استقرار باکتریهای

گوسالههای تغذیه شده با جیره حاوی جو غلتک خورده

سلولوالیتیک در شکمبه این گوسالهها در سنین باالتر

با بخار دو هفته پس از قطع شیر احتماالً به علت افزایش

صورت گرفته است.

در مصرف خوراک و بدنبال آن افزایش مصرف

كل اسيدهاي چرب فرار (مجموع استات ،پروپیونات،

جمعیت

باکتریهای

سلوالیتیک

پروتئین گوسالهها در این دوره است.

بوتیرات ،والرات و ایزووالرات):

ايزو والرات:

اثر جیره بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه در

نتایج نشان داد که اثر جیرههای مختلف بر غلظت

هفته ششم معنی دار بود ( )P> 3/31ولی در هفتههای

والرات شکمبه در هفتههای مختلف معنی دار نبود

سوم و دو هفته پس از قطع شیر و کل دوره معنی دار

(جدول  .)1ایزوالرات یک اسید چرب فرار شاخه دار

نبود .غلظت اسیدهای چرب فرار در هفته ششم در

است که از متابولیسم اسیدآمینه لوسین در شکمبه

گوسالههایی که از جیره حاوی جو غلتک خورده با

حاصل میشود و وجود آن نشانه فعالیت دآمیناسیون

بخار مصرف نموده بودند بطور معنی داری بیشتر از

باکتریها است (هانگیت  .)5111ایزووالرات جهت رشد

گوسالههایی بود که از جیره حاوی جو غلتک خورده

و تکامل باکتریهای سلوالیتیک ضروری است و مورد

خشک و آسیاب شده استفاده نمودند .از آنجایی که

استفاده طیف وسیعی از باکتریهای سلوالیتیک قرار

غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمبه تعادلی از تولید و

میگیرد (هانگیت  .)5111از آنجا که غلظت ایزووالرات

جذب اسیدهای چرب فرار در شکمبه است ممکن است

در هفتههای مختلف معنی دار نشده احتماالً میزان و

این افزایش در غلظت اسیدهای چرب فرار به علت

سرعت استقرار باکتریهای سلوالیتیک در گوسالههای

افزایش مصرف خوراک و یا کاهش جذب اسیدهای

تغذیه شده با جیرههای مختلف آزمایشی یکسان بوده

چرب فرار از دیواره شکمبه گوسالههای تغذیه شده با

است (بریانت .)5120

جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار باشد .برخی از

با افزایش سن ،غلظت ایزووالرات نیز افزایش یافته که

محققان نشان دادند که عملآوری خوراک تاثیری بر

نشان میدهد با افزایش سن گوسالهها فعالیت
دآمیناسیون در شکمبه نیز افزایش یافته است .اندرسون
و همکاران ( )5182گزارش کردند غلظت ایزووالرات با
افزایش سن کاهش مییابد در صورتی که در آزمایش
حاضر با افزایش سن غلظت ایزووالرات افزایش یافته
است .عدم انطباق نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات
این محققان احتماالً به علت نوع جیره مصرفی گوسالهها
بوده است .این محققان  21درصد علوفه در جیره
استفاده نمودند لذا احتماالً باکتریهای سلولوالیتیک
توانستهاند سریعتر در شکمبه مستقر شوند (اندرسون
و همکاران  )5182و از آنجا که اسیدهای چرب شاخه

غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه ندارد (کراکر و
همکاران 5118؛ جوی و همکاران  5112و کنولتون و
همکاران  )5118احتماالً عدم انطباق نتایج این محققان با
نتایج حاضر بعلت اختالف در دینامیک هضم گاو با
گوساله و نوع جیره مصرفی است .غلظت کل اسیدهای
چرب فرار با افزایش سن گوسالهها افزایش یافت که با
تحقیقات مشابه مطابقت دارد (گرین وود و همکاران
 5112و بهارکا و همکاران .)5118
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جدول  -5ميانگين غلظت اسيدهاي چرب فرار شكمبه (ميلي مول بر ليتر) گوسالههاي تغذيه شده با جيرههاي مختلف آزمايشي
*

جیره
عنوان

2

1

اشتباه معیار

3

سطح معنی داری

استات
08/2

هفته سوم
هفته ششم

00/5

00/2

5/18

02/1

15

2/32

غیر معنی دار

11/5

12/0

15/0

2/30

غیر معنی دار

10/0

15/0

12/0

5/21

غیر معنی دار

01/2

دو هفته پس از قطع شیر
کل دوره

غیر معنی دار

پروپيونات
00

هفته سوم
هفته ششم

b

دو هفته پس از قطع شیر

b

01/1

کل دوره

b

01/1

02/0

05/1

00/02

5/12

b

a

5/12

02/1

03/55
a

b

01/0

b

01/0

5/12

13

a

3/83

05/1

غیر معنی دار
3/332
3/30
3/335

بوتيرات
هفته سوم

50/5

50/0

52/1

3/20

هفته ششم

51/0

52

51/0

3/22

غیر معنی دار

b

3/20

3/352

3/00

3/330

دو هفته پس از قطع شیر

a

25/2

a

25/1

کل دوره

52/0 a

a

52/1

58/1

b

51/1

غیر معنی دار

والرات
2/1

هفته سوم
هفته ششم
دو هفته پس از قطع شیر
کل دوره

8/1

1/1
b

1/1
b

52/1

50/5

55/1

53/8

2/3

3/81

53/0

3/81

a

غیر معنی دار
غیر معنی دار

51/0

3/81

3/30

55/3

3/01

غیر معنی دار

ا ايزو والرات
هفته سوم

0/2

0/1

0/2

3/23

هفته ششم

1/0

1/0

1/5

3/15

غیر معنی دار

غیر معنی دار

دو هفته پس از قطع شیر

8/1

1/0

1/5

3/23

غیر معنی دار

کل دوره

1/8

1/0

1/0

3/08

غیر معنی دار

كل اسيدهاي چرب فرار
هفته سوم

532/2

532/1

532/1

0/11

هفته ششم

b

531/1

b

552/1

a

0/18

520/8

غیر معنی دار
3/30

دو هفته پس از قطع شیر

510/1

510/8

511/8

0/11

غیر معنی دار

کل دوره

520/0

522/1

522/5

2/81

غیر معنی دار

*جیره  :5کنسانتره حاوی جو آسیاب شده ،جیره  :2کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره  :0کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.

نتيجه گيري

قبل از شیرگیری بیشتر تحت تاثیر قرار داد .با توجه به

جو غلتک خورده با بخار با وجود تاثیر بر غلظت برخی

نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود که از جو غلتک

اسیدهای چرب فرار شکمبه ،بر عملکرد و سن از
شیرگیری گوسالهها تاثیر معنیدار نداشت اما عملکرد
گوسالهها را در دوران پس از شیرگیری نسبت به دوره

خورده با بخار در جیره گوسالههای قطع شیر شده و
به مدت طوالنیتری استفاده شود.
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