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 چكيده
کیلوگرم  5/03±8/3راس ماده( با میانگین وزن تولد  51راس نر،  51راس گوساله شیری هلشتاین ) 03در این آزمایش 

های شکمبه جهت بررسی تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر مصرف خوراک، افزایش وزن، بازده غذایی، برخی متابولیت
 ابیآس جوی حاو کنسانتره شروع کننده -5های آزمایشی شامل: و سن ازشیرگیری مورد استفاده قرارگرفتند. جیره

 با خورده غلتک جوی حاو کنسانتره شروع کننده -0 و ردهخو خشک غلتک جوی حاوکنسانتره شروع کننده  -2 شده
 قرار هاگوساله اریاخت در آزاد صورت بهی روزگ 0 سن از و بوده نیپروتئ وی انرژ کسانی سطوحی دارا که بودند بخار
 ازی ریگریش از بعد هفته سه و شده هیتغذ ریش با تولد وزن درصد 53 زانیم به هاگوساله ش،یآزما طول در. شدند داده
 مورد( تکرار 53 با ماریت هر و ماریت سه بای )تصادف کامالً طرح قالب در شیآزما از حاصلی هاداده. شدند خارج طرح
 به وزن شیافزا نسبت و روزانه وزن شیافزا ، خوراک مصرف نیانگیم داد نشان جینتا. گرفتند قرار لیتحل و هیتجز

 از بعد ،یریرگیش از قبل دوره در 0 و 2 ،5 هایرهیج با شده هیتغذی هاگوساله در( خوراک بازده) خوراک مصرف
تغذیه نموده  0هایی که از جیره غلظت پروپیونات شکمبه در گوساله. نداشتی داری معن اختالف دوره کل وی  ریرگیش

هایی بود که از کل دوره بیش از گوساله در و دو هفته پس از قطع شیر و آزمایش بودند بطور معنی داری در هفته ششم
استفاده نموده بودند  2و  5هایی که از جیره (. غلظت بوتیرات شکمبه گوساله>31/3Pتغذیه نموده بودند ) 2و  5های جیره

استفاده نموده بودند  0هایی بود که از جیره دو هفته پس از قطع شیر و کل دوره بطور معنی داری بیش از گوساله در
(31/3P<.)  ایش نشان داد که با وجود تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه زمآنتایج این

 ها نداشت.د و سن قطع شیر گوسالهولی تاثیر معنی داری بر عملکر
 

       های شکمبهگوساله، سن از شیرگیری، جو غلتک خورده با بخار، متابولیت كليدي:هاي هژ وا
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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: 1- 

starter 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 steam-

rolled 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. 
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 مقدمه

ورش گاوشیری، بستگی به موفقیت آن آینده هر واحد پر
های جایگزین دارد. در در پرورش گوساله و تلیسه

ترین روش تامین صورت فراهم بودن امکانات، اقتصادی
های شیری است. تلیسه مورد نیاز گله، پرورش گوساله

-هزینه خوراک مصرفی، قسمت اعظم هزینه پرورش دام

از این رو  .دهدرا تشکیل می هاو از جمله گوساله ها
لحاظ مواد مغذی متعادل باشند  بههایی که تامین جیره

که خوراک با حداقل ضایعات و  آماده شوند و به طریقی
، ضروری گیردقرار دام بیشترین بازده مورد استفاده 

خوراک یکی از عوامل مهم  آوریعملرسد. نظر میه ب
موثر بر مصرف خوراک و همچنین قابلیت هضم 

آوری و تغییر در اندازه ذرات عملخوراک است. 
تواند بر برخی از صفات تولیدی و عملکردی خوراک می

)دن و همکاران  تاثیر بگذارد های شکمبهو متابولیت دام
5111.) 
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-عملدانه غالت به دو دسته کلی  آوریهای عملروش

شود که هر گرم تقسیم می عمل آوریسرد و  آوری
خشک و  گروهه دو ب آوریاشکال عملکدام از این 

و همکاران  کیدبنا شوند )دهقانمرطوب تقسیم می
به روش غلتک زدن با بخار یک نوع  آوریعمل(. 2332

گرم مرطوب است که باعث ایجاد تغییرات  عمل آوری
شود. بخار دادن فیزیکی و شیمیایی در دانه غالت می

دانه غالت باعث ژالتینه شدن نشاسته شده در نتیجه 
م پذیری نشاسته در کل دستگاه گوارش را افزایش هض

در پی دارد. از طرف دیگر غلتک زدن دانه غالت نیز 
میکروبی و متالشی شدن  تماس باعث افزایش سطح

گردد که این تغییرات باعث بافت گرانولی نشاسته می
افزایش قابلیت هضم دانه غالت بخصوص دانه ذرت و 

 همکاراناون و ؛ 5112شود )هانتیگتون سورگوم می
(. اما وقتی دانه جو به مدت کوتاه 5181تییورر  و 5112

گیرد دقیقه( در برابر گرما و رطوبت قرار می 53تا  1)
شود پیوندهای بین پروتئین و نشاسته و چربی باعث می

با  شده آوریعملو نشاسته تقویت شده در نتیجه جوی 
شود لذا بخش در برابر هضم در شکمبه مقاوم می بخار

یشتری از نشاسته جوی غلتک خورده با بخار نسبت ب
به جو آسیاب شده از شکمبه عبور کرده و در روده 

نیکخواه  ؛5113شود )فیمس و همکاران کوچک هضم می
(. با توجه به 2330ی و همکاران تتوو  2330و قربانی 

اینکه هضم در روده کوچک با راندمان باالتری نسبت به 
ان گلوکز بیشتری جهت رشد شود میزشکمبه انجام می

-گیرد لذا انتظار میو تکامل در اختیار گوساله قرار می

حاوی جو غلتک خورده  کنسانترهرود تغذیه گوساله با 
با بخار نسبت به جو آسیاب شده عملکرد گوساله را 

ها نیز مانند هر چند ممکن است گوساله بهبود بخشد
باریک گاوهای بالغ به لحاظ هضم نشاسته در روده 

هایی باشند که نیاز به تحقیقات بیشتری دچار محدودیت
 .باشددر این زمینه می

آوری دانه غالت بر غلظت در خصوص تاثیر عمل
( گزارش 5112جوی و همکاران ) ،اسیدهای چرب فرار

آوری دانه غالت تاثیری بر غلظت استات نمودند عمل
( 5118. کراکر و همکاران )شتشکمبه گاوهای بالغ ندا

های طی تحقیقاتی که بر روی گاوهای شیری و گوساله

پرواری انجام دادند افزایش غلظت پروپیونات و کاهش 
-را در اثر مصرف غالت عمل شکمبه غلظت بوتیرات

آوری شده با بخار گزارش نمودند. این محققین همچنین 
آوری خوراک تاثیری بر غلظت کل که عملنشان دادند 

های پرواری مبه گوسالهاسیدهای چرب فرار شک
 نداشت. 

-دانه غالت بر عملکرد گوسالهآوری عملتاثیر  زمینهدر 

. برخی است شدهانجام  مطالعات محدودی های شیری
ها خوراک را بخوبی محققین بر این باورند که گوساله

آوری دانه غالت بر عملکرد آنها جوند و تاثیر عملمی
نتایج مثبتی از چندان چشمگیر نیست ولی برخی دیگر 

. اندها مشاهده نمودهآوری بر عملکرد گوسالهتاثیر عمل
بررسی تاثیر  حاضر هدف از انجام آزمایش بنابراین

در کنسانتره شروع جو غلتک خورده با بخار استفاده از 
های شیری از شیرگیری گوسالهبر عملکرد و سن کننده 

 هلشتاین بود. 

 
 هامواد و روش

 هاي آزمايشيهها و جيرگوساله

راس  51راس نر و  51س گوساله هلشتاین )ٲسی ر
 20کیلوگرم در طی  01تا  01ماده( در محدوده وزنی 

ساعت اولیه پس از تولد از مادران خود جدا شده و پس 
بستر پوشال منتقل  دارای های انفرادیاز توزین به قفس

لیتر آغوز تغذیه شدند.  2شدند و طی دو نوبت متوالی با 
درصد وزن تولد  53روز به میزان  2ها به مدت وسالهگ

روزگی بصورت  0با آغوز تغذیه شدند و سپس در سن 
آزمایشی اختصاص داده  تصادفی به یکی از سه جیره

شروع  کنسانتره -5شامل   های آزمایشیجیرهشدند. 
 شروع کننده کنسانتره-2حاوی جو آسیاب شده،  کننده

شروع  کنسانتره -0، 5حاوی جو غلتک خورده خشک
درجیره  .بودند 2حاوی جو غلتک خورده با بخار کننده

های چکشه دارای سوراخ 51، جو توسط یک آسیاب 5
حاوی جوی  کنسانترهمتر آسیاب شد. در میلی 0به قطر 

های صاف )فاصله غلتک خورده خشک، جو توسط غلتک
سانتیمتر(  03 هاعلتک سانتیمتر و قطر 31/3ها غلتک

                              
1. Dry rolled barley grain 

2. Steam rolled barley grain 
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توسط دستگاهی که  0زده شد. دانه جو در جیره غلتک 
به همین منظور ابداع شده بود در کارخانه زرین دانه 

دقیقه  53حدود  جو بدین منظور سبزوار آماده شد.
بخار داده شد و سپس غلتک زده شد. دمای محفظه 

درجه سانتیگراد  523 تا 533بخار در زمان غلتک زدن 
فظه بخار )قبل از بود و رطوبت جو خارج شده از مح

 دانه جو درصد بود. سپس 23تا  58غلتک خوردن( 
های صاف غلتک زده شد. برای اینکه توسط غلتک

رداری داشته کنسانتره حاوی این نوع جو قابلیت انبا
 رسانیده شد.درصد  52به زیر  باشد رطوبت دانه جو

-عمل)وزن حجمی دانه غالت بعد از  آوریعملشاخص 

دانه قبل از  صدی از وزن حجمیبه صورت در آوری
-گوساله .بود 0/11( جو غلتک خورده با بخار آوریعمل

صبح و  0ها تا زمان از شیرگیری روزانه در دو وعده )
درصد وزن تولد  53بعدازظهر( با شیر کامل به میزان  0

ها زمانی صورت و از شیرگیری گوساله تغذیه شدند
روز  0رای گرفت که مصرف کنسانتره شروع کننده ب

کنسانتره شروع  گرم در روز بود. 833متوالی برابر 
به شکل آردی بوده و ترکیبات آن برای همه که کننده 
ها بر اساس جداول ها کامالً یکسان بود )جیرهگروه

( 2335احتیاجات غذایی انجمن تحقیقات ملی آمریکا )
یش( روزگی )روز اول آزما 0سن از فرموله شدند( 
اجزای  .ها قرار داده شدر اختیار گوسالهبصورت آزاد د

و  5تشکیل دهنده کنسانتره شروع کننده در جدول 
 2ترکیب مواد مغذی کنسانتره شروع کننده در جدول 

 ارایه شده است.
 

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

 2/08 )آسیاب شده( دانه جو

 52 انه ذرت )آسیاب شده(د

 01 کنجاله سویا

 2 مالس چغندر قند

 0/3 دی کلسیم فسفات

 5 کربنات کلسیم

 5 5ویتامینی _مکمل معدنی

 1/3 نمک
؛ هزار واحد بین المللی D3 ،533هزار واحد بین المللی؛ ویتامین  A ،133ویتامینی )در کیلوگرم ماده خشک(: ویتامین  –ترکیب مکمل معدنی  5

گرم؛  2گرم؛ اکسید منگنز،  0گرم؛ سولفات آهن،  51گرم؛ سولفات منیزیم،  25گرم؛  بیکربنات سدیم،  0/3گرم؛ آنتی اکسیدان،  E ،5/3ویتامین 
 گرم. 5/3گرم؛ سولفات کلسیم،  0/3گرم؛ سولفات مس،  0سولفات روی، 

 
 تركبب شيميايي كنسانتره شروع كننده -2جدول                 

 

 ه مغذیماد

 *جیره
5 2 0 

 81 13 15 ماده خشک )درصد(

 1/23 3/25 2/25 خام )درصد ماده خشک(  پروتئین

 0/0 2/0 5/0 چربی خام )درصد ماده خشک(

 1/50 8/50 3/50 فیبر نامحلول در شوینده خنثی )درصد ماده خشک(

 0/2 1/1 1/1 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی )درصد ماده خشک(

 1/1 1/1 3/2 )درصد ماده خشک(خاکستر 

 1/5 1/5 1/5 کلسیم )درصد ماده خشک(

 2/3 2/3 2/3 فسفر )درصد ماده خشک(
 : کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.0: کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره 2: کنسانتره حاوی جو آسیاب شده، جیره 5جیره *
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 گيري شدهصفات اندازه
ها صفات قوام مدفوع و وزن گوساله خوراک مصرفی،

گیری شده بودند. خوراک مصرفی روزانه از اندازه
طریق تفاضل مقدار خوراک باقیمانده از خوراک ریخته 

برای هر گوساله در طی  )بر اساس ماده خشک( شده
ساعت تعیین شد. قوام ظاهری مدفوع که نشان  20

ت، دهنده میزان آبگیری مدفوع در دستگاه گوارش اس
همه روزه از طریق چشمی ارزیابی شد و امتیازدهی 

مدفوع کمی  -2مدفوع سفت،  -5قوام مدفوع به صورت: 
مدفوع شل )جاری بر روی  -0شل )به صورت کپه ای(، 

مدفوع خیلی شل )حالت آب پرتقال( صورت  -0زمین( و 
(. اولین وزن کشی 2330لسمیستر و هنریچ  گرفت )
تا آخر  2ام شد و از هفته هفتگی انج 2ها در گوساله

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

شک خوراک و باقیمانده ماده خ تعیین درصدشد. 
 ای دو بار صورت گرفت.هفتهخوراک نیز 

 هانمونه گيري
مصرفی و  کنسانتره های جمع آوری شده شاملنمونه

ایع شکمبه بود. در پایان هر هفته، نمونه تصادفی از م
گرم جمع آوری  213کنسانتره شروع کننده به وزن 

-)طبق روش های شیمیاییشده و تا زمان انجام آنالیز

درجه سانتیگراد  -23در دمای ( AOAC، 5113 های
مایع شکمبه نیز سه ساعت  از گیرینگهداری شد. نمونه

ح انجام شد. از هر گوساله بعد از تغذیه شیر وعده صب
به آن دو قطره جمع آوری و میلی لیتر مایع شکمبه  23

اسید متافسفریک اضافه شد و تا زمان تعیین غلظت 
درجه سانتی گراد  -23اسیدهای چرب فرار در دمای 

با استفاده از لوله مری  مایع شکمبهنگهداری گردید. 
ات، است. غلظت جمع آوری شد ایمجهز به صافی پارچه

های در نمونهپروپیونات، بوتیرات، والرات و ایزووالرات 
ماتوگرافی توسط دستگاه ومایع شکمبه به روش گازکر

GC-MS ( مدل  شیمادزوGC-17A  5050و MS- 

QPو ستون کامالً قطبی با مشخصات ) CP-SIL 88  به
 میلی متر و ضخامت 21/3 متر و قطر داخلی 13طول 

 (ساخت شرکت واریال) Cp-7489میکرومتر با کد  2/3
 اندازه گیری شد.

 هاي آزمايشآماري داده تجزيه
 53تیمار و 0آزمایش در قالب طرح کامالٌ تصادفی با 

های آزمایش با نرم داده تکرار در هر تیمار انجام شد.
. آنالیز شدندتجزیه و تحلیل  SAS (SAS, 1999)افزار 

ش آماری مشاهداتی که یک بار در طول دوره آزمای
 Procی مدل خطی عمومی )گیری شدند با رویهاندازه

GLMها توسط آزمون توکی ( انجام شد و میانگین- 
های تکرار شونده در طول کرامر مقایسه شدند. داده

اهدات تکراردار در طول زمان با آزمایش به روش مش
 ( آنالیز شدند.Proc MIXEDی مدل مختلط )رویه

بصاورت   هاا تجزیه دادهی مدل آماری مورد استفاده برا
 زیر بود:

ijkkjiijk espty   
 

مشاهده بدست آماده مرباوب باه صافت      ijkyکه در آن 

اماین تیماار،    iاثر ثابت  itمیانگین کل صفت،  است، 

jp ابت اثر ثj  ،امین دوره زمانیks  اثر ثابتk  امین

اثاار تصااادفی باقیمانااده ماادل بااا  ijkeجاانس گوساااله و 

2میانگین صفر و واریانس 

e       مای باشاد. مادل آمااری
عماومی، فاقاد اثار دوره    برازش شده توسط مدل خطای  

وزن تولد به عنوان کواریت در مادل آمااری    زمانی بود.
گیری منظور گردید که در مورد هیچ یک از صفات اندازه

دار نبود و نشاان دهناده یکساان باودن وزن     شده معنی
 های مختلف آزمایشی بود.  ها در گروهتولد گوساله

 
  نتايج و بحث

 هاعملكرد گوساله
های غذایی بر مصرف اثر جیره :مصرف خوراك

شیرگیری و  از شیرگیری، بعد از خوراک در دوره قبل
هایی که گوساله( لیکن 0)جدول  دکل دوره معنی دار نبو

 قبل از شیرگیری، بودند در دورهتغذیه شده  0با جیره 
مصرف لحاظ عددی  و کل دوره به بعد از شیرگیری

 هایا جیرهاز گوساله های تغذیه شده ب تریبیش خوراک
عوامل متعددی مقدار مصرف خوراک  داشتند. 2و  5

 که دهندحت تاثیر قرار میرا ت های شیریخشک گوساله
شامل میزان مصرف خوراک مایع، کیفیت  آنها مهمترین

خوراک مایع، کیفیت و شکل فیزیکی خوراک خشک، 
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د )وارنر نباشاندازه گوساله می دسترسی به آب و
دهند که دارای وراکی را ترجیح میها خگوساله (.5115

موریل و  5120بافتی زبر است )وارنر و همکاران 
(. جوی غلتک خورده با بخار گرد و خاک کمتری 5112

نسبت به جوی آسیاب شده و غلتک خورده خشک دارد 
و دارای حالت زبر و تردی است که با افزایش 

احتماالً باعث افزایش مصرف  خوشخوراکی خوراک
 .ده استشخوراک 

هایی که از خوراک احتمال وجود دارد که گوسالهاین 
حاوی جو آسیاب شده و یا غلتک خورده خشک استفاده 

-نموده بودند دچار عارضه پاراکراتوزیس شکمبه شده

شان شده اند و این امر باعث کاهش مصرف خوراک
است. البته هیچ کشتاری انجام نشده تا بین شکمبه 

ای صورت گیرد، مختلف مقایسه های تیمارهایگوساله
که دلیل این ادعا باشد ولی تحقیقات نشان داده که مواد 

ی باشند و ارزش خوراکی متراکم که دارای ذرات ریز م
رب باعث افزایش تولید اسیدهای چ سایندگی کمی دارند

در نتیجه کاهش  فرار، کاهش ظرفیت بافری شکمبه و
pH ( که 5182 شوند )اندرسون و همکارانشکمبه می

شوند. همچنین همگی این عوامل باعث پاراکراتوزیس می
عواملی همانند حساسیت حیوان، مصرف خوراک، نرخ 

تولید بزاق ممکن است در وقوع  و عبور، میزان نشخوار
عارضه پاراکراتوزیس موثر باشند )اندرسون و 

(. با توجه به 5111زیتنان و همکاران و  5182همکاران 
اند که هضم پذیری جو ت قبلی نشان دادهاینکه آزمایشا

غلتک خورده با بخار در شکمبه کمتر است )فیمس و 
ی و توتو  2330نیکخواه و قربانی  ؛5113 همکاران

 آوریعملجوی  پولکی ( و به علت شکل2330همکاران 
شده و حالت تردی آن اثر سایندگی بیشتری نسبت به 

رزهای در نتیجه ممکن است پ دارد جو آسیاب شده
اند تغذیه نموده 0هایی که از جیره شکمبه گوساله
باعث افزایش مصرف خوراک  در نتیجه  سالمتر بوده و

 شده است.

 
هاي ميانگين مصرف خوراك )گرم در روز(، افزايش وزن )گرم در روز( و بازده مصرف خوراك گوساله -3جدول 

 هاي مختلف آزمايشيتغذيه شده با جيره
   *جیره 

 سطح معنی داری اشتباه معیار 0 2 5 نعنوا

      مصرف خوراك
 غیر معنی دار 21/00 0/020 1/023 1/011 قبل از شیر گیری

 غیر معنی دار 02/501 1/5113 1/5123 1/5213 بعد از شیرگیری

 غیر معنی دار 11/01 3/112 8/111 3/125 کل دوره

      افزايش وزن

 غیر معنی دار 0/02 3/010 3/015 3/032 قبل از شیرگیری

 غیر معنی دار 31/1 3/5303 3/152 3/153 بعد از شیرگیری

 غیر معنی دار 32/25 3/000 3/083 3/085 کل دوره

      بازده مصرف خوراك

 غیر معنی دار 32/3 08/3 01/3 05/3 قبل از شیرگیری

 غیر معنی دار 30/3 11/3 10/3 13/3 بعد از شیرگیری

 غیر معنی دار 32/3 08/3 00/3 00/3 کل دوره
 : کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.0: کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره 2: کنسانتره حاوی جو آسیاب شده، جیره 5جیره *              

 

نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات 
ک خورده ( در مورد تاثیر جو غلت5128والدرن و فیشر )

های شیری و تحقیقات با بخار بر عملکرد گوساله
(، متیسون و همکاران 5112انگستروم و همکاران )

( در مورد تاثیر جو غلتک 5180(، هینمن و کامب )5115)
های پرواری مطابقت خورده با بخار بر عملکرد گوساله

داشت در صورتیکه با تحقیقات اسچو و همکاران 
آوری شده با بخار بر ر جو عمل( در مورد تاثی5123)



 03                                   اینهاي شيري هلشتهاي شكمبه گوسالهتاثير جو غلتك خورده با بخار بر عملكرد، سن از شيرگيري و برخی متابوليت

 

( در 5110های شیری و تحقیقات زین )عملکرد گوساله
مورد تاثیر جو غلتک خورده با بخار بر عملکرد گاوهای 

 گوشتی مغایرت داشت.
مشاهده  0همانطور که در جدول  افزايش وزن روزانه:

های غذایی بر میانگین افزایش وزن اثر جیره شودمی
بعد از از شیرگیری، در دوره قبل  هاگوساله روزانه

با وجود اینکه  شیرگیری و کل دوره معنی دار نبود.
ها در دوره بعد از افزایش وزن روزانه گوساله

 558و  523داری نداشت ولی شیرگیری اختالف معنی
 هایگرم اختالف در افزایش وزن روزانه بین گوساله

ی تغذیه در مقایسه با گوساله ها 0تغذیه شده با جیره 
تحقیقات نشان قابل توجه است.  2و  5 هایشده با جیره

داده است که قابلیت هضم جو غلتک خورده با بخار 
نسبت به جوغلتک خورده خشک در شکمبه کمتر است 

همچنین گزارش شده  .(5112 و همکاران )انگستروم
از نشاسته جو غلتک خورده با بخار  آزاد سازی گلوکز
انکوباسیون بیش از  2و  5اعات در سبه روش آنزیمی 

جو غلتک خورده خشک است )انگستروم و همکاران 
(. درنتیجه، بخش بیشتری از جو غلتک خورده با 5112

بخار نسبت به دو جیره دیگر از شکمبه عبور کرده و در 
گردد. گوساله شیری در اوایل روده کوچک هضم می

، ترین منبع انرژیزندگی به گلوکز به عنوان عمده
وابسته است همچنین توانایی گلوکونئوژنز پایینی جهت 
تامین نیاز خود از منابع غیر کربوهیدراتی دارد )بالدوین 

نتیجه، احتماالً در این دوران تامین  (. در5112و جیسی 
گلوکز از طریق هضم در روده کوچک باعث افزایش در 

گردد. از طرفی ظرفیت روده کوچک عملکرد گوساله می
های خوراک در دوران تفاده از کربوهیدراتجهت اس

نولر و و  5110شیر خوارگی محدود است )هابر و مور 
با افزایش سن (. 5158شاو و همکاران و  5111همکاران 

یابد گوساله ظرفیت هضمی روده کوچک نیز افزایش می
قبل  هکه در دور این احتمال وجود دارد(. 5120)والدو 

با   0غذیه شده با جیره های تگوساله از شیرگیری
اند از مواد مغذی نتوانستهوجود مصرف خوراک بیشتر 

افزایش وزن رسیده به روده کوچک استفاده نمایند لذا 
-های تغذیه شده با جیرهاز گوساله ترپایین آنها روزانه

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

خورده با  هایی که از جو غلتکبهبود در عملکرد دام
نمایند احتماالً به علت کاهش اتالف بخار استفاده می

انرژی از طریق کاهش تولید متان و افزایش در هضم 
پذیری جو در کل دستگاه گوارش است. همچنین گزارش 
شده افزایش جذب گلوکز در دئودنوم باعث کاهش 
ورود اسیدهای آمینه گلوکوژنیک و پروپیونات به مسیر 

افزایش راندمان تولید در  گلوکونئوژنز و
(. از 5182 شود )کاسم و همکاراننشخوارکنندگان می

 0های تیمار لحاظ عددی افزایش وزن روزانه گوساله
در کل دوره از دو تیمار دیگر باالتر بود. این مطلب 

 0های تغذیه شده با جیره دهد که گوسالهنشان می
قبل از کاهش در میانگین افزایش وزن روزانه در دوره 

شیرگیری را در دوره بعد از شیرگیری کامالً جبران 
اند و حتی در کل دوره افزایش وزن بیشتری نیز نموده

نتایج بدست آمده با اند. نسبت به دو تیمار دیگر داشته
(  مطابقت و با نتایج 5123و همکاران ) نتایج اسچو

 (  مغایرت داشت. 5128والدرن و فیشر )
های غذایی بر بازده اثر جیره :بازده مصرف خوراك

شیرگیری و کل  مصرف خوراک در دوره قبل و پس از
. جو غلتک خورده با (0)جدول  دوره معنی دار نبود

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

( و افزایش 5182 و همکاران های کبدی )گریمسون
خوشخوراکی خوراک شده و افزایش وزن و تولید شیر 

مصرف خوراک را  بازده ولی لزوماً ر پی داردرا د
هال و  5111 بخشد )پاروت و همکارانبهبود نمی

(. البته نتیجه گیری این محققان، بیشتر بر اساس 5183
گاو شیری و گوشتی انجام  بانتایج تحقیقاتی است که 

. برخی از محققان نیز گزارش کردند که جو است شده
مصرف خوراک و  غلتک خورده با بخار باعث کاهش

(. در تحقیق 5110افزایش بازده خوراک شده است )زین 
حاضر در دوره بعد از قطع شیر به لحاظ عددی افزایش 

مصرف  در مصرف خوراک به همراه افزایش در بازده
مشاهده  0های تغذیه شده با جیره در گوساله خوراک

 ممکن است بعلت قبلیشد و اختالف موجود با تحقیقات 
 1 مقابلدقیقه در  53) دانه جو ن بخار دادنزما مدت

ای در مقایسه با دقیقه( و یا نوع جیره )تمام کنسانتره
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کنسانتره به همراه علوفه( و یا اختالف بین دستگاه 
 . گوارش گوساله با گاو باشد

 :قوام مدفوع
های اثر جیره شودمشاهده می 0همانطور که در جدول  

ها در دوره  ع گوسالهوبر میانگین قوام مدف یآزمایش
دار گیری و کل دوره معنیقبل از شیرگیری، بعد از شیر

مطابقت  (5118و همکاران ) بهارکا که با نتایج نبود
-ای در مقایسه با جیرههای فقط کنسانترهجیره .داشت

ای ممکن است به دالیلی همچون تخمیر های علوفه
 pHسریع ذرات خوراک در دستگاه گوارش، کاهش 

مبه و بروز اسیدوز خفیف و افزایش سرعت عبور شک
سبب  را تری()مدفوع شل مدفوع باالتری امتیازخوراک، 

ماهیت جیرهای آزمایشی در طرح حاضر  گرچه .شوند
لیکن امتیاز مدفوع در محدوده طبیعی  بود ایکنسانتره

داشت که نشان دهنده سالمت ( قرار 1/2تا  2)بین 
 دوره آزمایش بود. در طی هاگروه ها در تمامگوساله

نیز گزارش نمودند امتیاز  (2330کوردال و همکاران )
روزانه مدفوع و تعداد روزهای تجویز الکترولیت و آنتی 

بیوتیک در دوره قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و 
های آزمایشی قرار نگرفت و کل دوره تحت تاثیر جیره

بود که  0/5با های مختلف برابر میانگین آن برای جیره
از امتیاز قوام مدفوع در آزمایش حاضر کمتر بود. 
همچنین این محققین گزارش نمودند در دوره بعد از 
شیرگیری تجویز آنتی بیوتیک یا الکترولیت صورت 
نگرفت و در دوره قبل از شیرگیری نیز از این نظر بین 

ها اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد. در جیره
ر تعداد روزهای تجویز الکترولیت و آنتی آزمایش حاض

بیوتیک در دوره قبل از شیرگیری ثبت نشد ولی در 
کوردال و دوره بعد از شیرگیری مشابه با آزمایش 

تجویز آنتی بیوتیک یا الکترولیت  (2330همکاران )
 صورت نگرفت.

 
 

 
 زمايشيهاي مختلف آهاي تغذيه شده با جيرهميانگين قوام مدفوع گوساله -4جدول

   *جیره 

 سطح معنی داری اشتباه معیار 3 2 1 دوره

 غیرمعنی دار 30/3 03/2 01/2 1/2 قبل از شیرگیری

 غیرمعنی دار 32/3 01/2 11/2 1/2 بعد از شیرگیری

 غیرمعنی دار 32/3 0/2 01/2 1/2 کل دوره
 : کنسانتره حاوی جو غلتک خورده با بخار.0خورده خشک؛ جیره  : کنسانتره حاوی جوی غلتک2: کنسانتره حاوی جو آسیاب شده، جیره 5جیره *

 
  سن از شيرگيري:

 بر سن از شیرگیری مختلف آزمایشی هایاثر جیره
های دار نبود. سن از شیرگیری گوسالهمعنی هاگوساله

به تقریباً برابر بود ) 0و  5 هایتغذیه شده با جیره
ی تغذیه شده هاروز( ولی در گوساله 15 و 1/15ترتیب 

روز( لیکن  10روز بیشتر بود ) سهدر حدود ، 2با جیره 
. در تحقیق حاضر (5 شکل) این اختالف معنی دار نبود

قطع شیر  ها براساس میزان مصرف خوراکگوساله
شدند لذا هر عاملی که باعث افزایش مصرف خوراک 

ها گردد قاعدتاً باعث کاهش سن از شیرگیری گوساله
طبیعت شیمیایی و فیزیکی کنسانتره شروع شود. نیز می

کننده نقش مهمی در اطمینان از حداکثر مصرف و 
شروع زود هنگام استفاده از آن دارد. افزایش 

با بخار  دانه جو آوریعملبر اثر  0خوشخوراکی جیره 
ولی این افزایش معنی  شدباعث افزایش مصرف خوراک 

به تبع آن اختالف در سن قطع شیر نیز غیر  و دار نبود
هایی که از معنی دار بود. سن قطع شیر در گوساله

 نمودندجیره حاوی جو غلتک خورده خشک استفاده 
باالتر تغذیه شده با دو جیره دیگر های نسبت به گوساله

بود. شاید علت این باشد که غلتک زدن خشک باعث 
و شخوراکی آن افزایش گرد و خاک جیره و کاهش خو

( و افزایش 0)جدول کاهش مصرف خوراک شده  نتیجتاً
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و  کیادبن )دهقان سن قطع شیر را در پی داشته است
 (. 2332همکاران 
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 هاي مختلف آزمايشي هاي تغذيه شده با جيرهميانگين سن از شيرگيري گوساله -1شكل 

 
  مبهغلظت اسيدهاي چرب فرار شك

های آزمایشی نتایج نشان داد که اثر جیره :استات
های مختلف و مختلف بر غلظت استات شکمبه در هفته

. تحقیقات در زمینه (1)جدول  کل دوره معنی دار نبود
خوراک بر روی گاوهای بالغ نشان  آوریعملتاثیر 

غالت تاثیری بر غلظت استات شکمبه  آوریعملداده که 
نولتون و همکاران ک ؛5112اران ندارد )جوی و همک

(. نتایج نشان دادکه با 5110مورفی و همکاران و  5118
افزایش سن، غلظت استات نیز افزایش یافت. این افزایش 
در غلظت استات احتماالً به علت افزایش مصرف خوراک 

( مطابقت 5182است که با نتایج اندرسون و همکاران )
 .داشت

 :پروپيونات
آزمایشی بر غلظت پروپیونات  مختلف هایاثر جیره 

و دو هفته پس از قطع  آزمایش شکمبه در هفته ششم
غلظت ( .P< 31/3و کل دوره معنی دار بود )شیر 

هایی که از جیره حاوی جو پروپیونات شکمبه گوساله
بطور معنی داری غلتک خورده با بخار مصرف نمودند 

ه در هفته ششم، دو هفته پس از قطع شیر و کل دور
هایی بود که از بیش از غلطت پروپیونات شکمبه گوساله

جیره حاوی جو آسیاب شده و غلتک خورده خشک 
ژالتینه رسد تا حدودی ده بودند. بنظر میاستفاده نمو

شدن نشاسته دانه جو بر اثر غلتک زدن با بخار باعث 
ها و های شکمبه به کربوهیدراتدسترسی بیشتر باکتری

(. 5110یونات شده است )زین افزایش تولید پروپ
های تحقیقاتی که بر روی گاوهای شیری و گوساله

نیز افزایش غلظت پروپیونات را در  گرفته پرواری انجام
 شده با بخار نشان داده آوریعملاثر مصرف غالت 

 ؛ 5112 جوی و همکاران ؛5118است )کراکر و همکاران 
غلظت وجود  با (.5110 زینو  5111سنشیا و زین پال

 های تغذیه شده بابیشتر پروپیونات در شکمبه گوساله
جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار در سن شش 

دوره  در هااین گوساله بازده مصرف خوراک ،هفتگی
 قبل از شیرگیری پایین تر بوده که نشان دهنده این است

اند از پروپیونات اضافی بطور ها نتوانستهگوساله که
مایند. احتمال دارد دیواره شکمبه این موثر استفاده ن

ها قادر نبوده مازاد پروپیونات را جذب نماید و گوساله
های کلیدی الزم جهت متابولیسم الکتات یا کبد آنزیم

)محصول متابولیسم پروپیونات در دیواره شکمبه( و 
پروپیونات را به اندازه کافی نداشته است. کبد بهمراه 

ساله غیر نشخوار کننده به توسعه شکمبه و تبدیل گو
بالدوین و (نماید گوساله نشخوارکننده تغییر می

از  و بعد (. مواد مغذی که گوساله قبل2330همکاران 
د ندار همنماید تفاوت شایانی با قطع شیر استفاده می
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بطور مثال تخمیر میکروبی پس از قطع شیر  افزایش 
ک یابد و گلوکز تامین شده از طریق روده کوچمی

یابد. لذا کبد با رویکرد متابولیسمی کاهش می
بایست به گلوکوالیتیک در دوران قبل از قطع شیر می

کبدی با رویکرد گلوکوژنیک تبدیل شود تا گوساله غیر 
 شودنشخوار کننده بتواند تبدیل به یک نشخوارکننده 

این امر در صورتی امکان  (.2330)بالدوین و همکاران 
های گلوکوالیتیک کاهش و ت آنزیمپذیر است که فعالی

فعالیت آنزیم های گلوکوژنیک افزایش یابد. این احتمال 
-ها در سن شش هفتگی نتوانستهوجود دارد که گوساله

پروپیونات تولید شده  اند چنین توانایی را کسب نمایند.
بر اثر تخمیر خوراک با بازده بهتری نسبت به استات به 

( 5021 و جانمحمدی رسد )صوفی سیاوشمصرف می
شکمبه موجب  در در نتیجه افزایش غلظت پروپیونات

گردد. افزایش وزن بیشتر و افزایش بازده خوراکی می
های تغذیه شده با دو هفته پس از قطع شیر نیز گوساله

جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار افزایش وزن 
-نسبت به گوساله یترباالتر و بازده خوراکی مطلوب

غلتک  و هه شده با جیره حاوی جو آسیاب شدذیهای تغ
تعیین  نتایج بدست آمده از با خورده خشک داشتند که

  .مطابقت دارداسیدهای چرب فرار  غلظت

  :بوتيرات

های خوراکی مختلف بر غلظت بوتیرات شکمبه اثر جیره
کل دوره  معنی دار  در در دو هفته پس از قطع شیر و

هایی که ات شکمبه گوساله(. غلظت بوتیرP< 31/3بود )
جو غلتک خورده خشک و آسیاب  کنسانتره حاوی از

شده استفاده نموده بودند دو هفته پس از قطع شیر و 
های تغذیه شده با در کل دوره آزمایش بیش از گوساله

بود. محققان  جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار
عمل اند که غلظت بوتیرات با مصرف غالت نشان داده

شده با بخار در گاوهای شیری و گوساله های  وریآ
جوی و  ؛5118 یابد )کراکر و همکارانپرواری کاهش می

(. همچنین 5111پالسنشیا و زین  و 5112همکاران 
گزارش شده جایگزینی ذرت آسیاب شده درشت و یا 
ذرت کامل با ذرت غلتک خورده خشک در جیره گاوهای 

شود شکمبه میشیری باعث افزایش غلظت بوتیرات 
( که با نتایج بدست آمده  در 5110)مورفی و همکاران 

تحقیق حاضر مطابقت دارد. با توجه به اینکه بوتیرات 
ای در توسعه و تکامل شکمبه دارد لذا انتظار نقش عمده

هایی که با جو غلتک خورده رود که شکمبه گوسالهمی
اند سریعتر اتفاق خشک و جو آسیاب شده تغذیه شده

شدند که افتاده و بدنبال آن سریعتر از شیرگیری می
دهد. شاید علت نتایج خالف این پیش بینی را نشان می

این باشد که افزایش غلظت بوتیرات باعث کاهش جذب 
پروپیونات از دیواره شکمبه شده باشد )پنینگتون و 

 اندنتوانسته ها( در این صورت گوساله5112پفاندر 
های چرب فرار موجود در شکمبه بطور موثری از اسید

( گزارش کردند 2331د. زیتنان و همکاران )ناستفاده نمای
های مختلف بوتیرات تاثیری بر توسعه و تکامل غلظت

های همچنین گزارش شده غلظت پرزهای شکمبه ندارد.
باالی بوتیرات عموماً باعث افزایش کراتینه شدن 

و  فولدشود )کاپرزهای شکمبه در گاوهای بالغ می
های (. این احتمال وجود دارد که گوساله5122همکاران 

خورده خشک حاوی جو غلتک  هایتغذیه شده با جیره
ای و آسیاب شده دچار عارضه پاراکراتوزیس شکمبه

ها تاثیر ملکرد این گوسالهشده باشند و در نتیجه بر ع
غلظت بوتیرات در آزمایش حاضر  منفی گذاشته باشد.

لسمیستر و همکاران ات مشابه است )بیش از تحقیق
ممکن  .(5182اندرسون و همکاران و   5110زین  ؛2330

های آزمایشی باعث س در جیرهاست استفاده از مال
افزایش تولید بوتیرات در شکمبه شده باشد )باند و 

( و استفاده از جو 5112اون و همکاران و  5120 رمسی
مالس غلتک خورده خشک و آسیاب شده به همراه 

 بوتیرات شکمبه شده باشد.  بیش از حدباعث افزایش 

 : توالرا

های خوراکی مختلف بر نتایج نشان داد که اثر جیره
غلظت والرات شکمبه در دو هفته پس از قطع شیر معنی 

و کل  ششمهای سوم، ( ولی در هفتهP< 31/3دار بود )
. اسیدهای چرب فرار (1)جدول  معنی دار نبود دوره

 در هاپروتئین تجزیهترین محصول ار عمدهشاخه د
اسید آمینه پرولین در  محصولشکمبه هستند. والرات 

(.  5021 و جانمحمدی شکمبه است )صوفی سیاوش
( گزارش نمودند که غلظت 5182اندرسون و همکاران )
-هفتگی افزایش می 52ها تا سن والرات شکمبه گوساله
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اال به این سبب احتم که شودیابد و پس از آن ثابت می
کسب انرژی  برایهای سوکسینوژنیک که باکتری است

افزایش  با (.5120نمایند )برایانت از والرات استفاده می
های آزمایشی افزایش غلظت والرات نیز در گوساله ،سن

یافته که نشان دهنده افزایش فعالیت دآمیناسیون در این 
در هاست. افزایش معنی دار غلظت والرات گوساله
جو غلتک خورده  جیره حاوی های تغذیه شده باگوساله

با بخار دو هفته پس از قطع شیر احتماالً به علت افزایش 
در مصرف خوراک و بدنبال آن افزایش مصرف 

 .ها در این دوره استوتئین گوسالهپر

 :ايزو والرات

های مختلف بر غلظت نتایج نشان داد که اثر جیره 
 های مختلف معنی دار نبودوالرات شکمبه در هفته

. ایزوالرات یک اسید چرب فرار شاخه دار (1)جدول 
است که از متابولیسم اسیدآمینه لوسین در شکمبه 

شود و وجود آن نشانه فعالیت دآمیناسیون حاصل می
. ایزووالرات جهت رشد (5111)هانگیت  ها استباکتری

های سلوالیتیک ضروری است و مورد و تکامل باکتری
های سلوالیتیک قرار استفاده طیف وسیعی از باکتری

از آنجا که غلظت ایزووالرات  (.5111)هانگیت  گیردمی
های مختلف معنی دار نشده احتماالً میزان و در هفته

های های سلوالیتیک در گوسالهسرعت استقرار باکتری
های مختلف آزمایشی یکسان بوده تغذیه شده با جیره

 .(5120)بریانت  است

غلظت ایزووالرات نیز افزایش یافته که  ،با افزایش سن
فعالیت  هادهد با افزایش سن گوسالهنشان می

نیز افزایش یافته است. اندرسون  در شکمبه دآمیناسیون
گزارش کردند غلظت ایزووالرات با   (5182و همکاران )

یابد در صورتی که در آزمایش افزایش سن کاهش می
ظت ایزووالرات افزایش یافته ن غلحاضر با افزایش س

عدم انطباق نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  است.
 هااین محققان احتماالً به علت نوع جیره مصرفی گوساله

 جیره درصد علوفه در 21است. این محققان  بوده
الیتیک لوهای سلوباکتری احتماالً لذا نمودنداستفاده 

اندرسون ) ستقر شونداند سریعتر در شکمبه متوانسته
و از آنجا که اسیدهای چرب شاخه  (5182و همکاران 

 هاباکتری این گروه از دار نقش مهمی در تامین انرژی
نمایند بنابراین با افزایش سن و بدنبال آن ایفا می

های سلوالیتیک غلظت افزایش جمعیت باکتری
 ،در تحقیق حاضر  است. ایزووالرات نیز کاهش یافته

ها افزایش افزایش سن گوسالهیزو والرات با اغلظت 
های دهد احتماالً استقرار باکتریکه نشان می یافت

در سنین باالتر  هاسلولوالیتیک در شکمبه این گوساله
 صورت گرفته است.

)مجموع استات، پروپیونات،  كل اسيدهاي چرب فرار
 بوتیرات، والرات و ایزووالرات(: 

دهای چرب فرار  شکمبه در بر غلظت کل اسی اثر جیره
های ( ولی در هفتهP< 31/3ششم معنی دار بود ) هفته

سوم و دو هفته پس از قطع شیر و کل دوره معنی دار 
نبود. غلظت اسیدهای چرب فرار در هفته ششم در 

هایی که از جیره حاوی جو غلتک خورده با گوساله
بخار مصرف نموده بودند بطور معنی داری بیشتر از 

هایی بود که از جیره حاوی جو غلتک خورده سالهگو
خشک و آسیاب شده استفاده نمودند. از آنجایی که  
غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمبه تعادلی از تولید و 
جذب اسیدهای چرب فرار در شکمبه است ممکن است 
این افزایش در غلظت اسیدهای چرب فرار به علت 

اسیدهای  افزایش مصرف خوراک و یا کاهش جذب
های تغذیه شده با چرب فرار از دیواره شکمبه گوساله

جیره حاوی جو غلتک خورده با بخار باشد. برخی از 
آوری خوراک تاثیری بر محققان نشان دادند که عمل

غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه ندارد )کراکر و 
و کنولتون و  5112؛ جوی و همکاران 5118همکاران 
حتماالً عدم انطباق نتایج این محققان با ( ا5118همکاران 

نتایج حاضر بعلت اختالف در دینامیک هضم گاو با 
گوساله و نوع جیره مصرفی است.  غلظت کل اسیدهای 

ها افزایش یافت که با چرب فرار با افزایش سن گوساله
تحقیقات مشابه مطابقت دارد )گرین وود و همکاران 

 (.5118و بهارکا و همکاران  5112
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 هاي مختلف آزمايشيهاي تغذيه شده با جيرهميانگين غلظت اسيدهاي چرب فرار شكمبه )ميلي مول بر ليتر( گوساله -5جدول 
   *جیره 

 سطح معنی داری اشتباه معیار 3 2 1 عنوان

      استات 

 غیر معنی دار 18/5 2/00 5/00 2/08 هفته سوم  

2/01 هفته ششم    1/02  معنی دارغیر  32/2 15 

 غیر معنی دار 30/2 0/15 0/12 5/11 دو هفته پس از قطع   شیر  

 غیر معنی دار 21/5 0/12 0/15 0/10 کل دوره  

      پروپيونات 

1/05 00 هفته سوم    02/00  غیر معنی دار 12/5 

0/02 هفته ششم    b
 1/02 b

 55/03 a
 12/5 332/3 

1/01 دو هفته پس از قطع شیر   b
 0/01 b

 13a
 12/5 30/3 

1/01 کل دوره    b
 0/01  b

 1/05  a
 83/3 335/3 

      بوتيرات  

5/50 هفته سوم    0/50  1/52  غیر معنی دار 20/3 

0/51 هفته ششم     52 0/51  غیر معنی دار 22/3 

2/25 دو هفته پس از قطع شیر   a
 1/25 a

 1/58 b
 20/3 352/3 

0/52 کل دوره    a
 1/52  a

 1/51  b
 00/3 330/3 

      والرات

1/2 هفته سوم    1/8  3/2  غیر معنی دار 81/3 

1/1 هفته ششم     1/1  0/53  غیر معنی دار 81/3 

1/52 دو هفته پس از قطع شیر    b
 5/50 b

 0/51  a
 81/3 30/3 

1/55 کل دوره    8/53  3/55  غیر معنی دار 01/3 

      ا  ايزو والرات 

 ی دارغیر معن 23/3 2/0 1/0 2/0 هفته سوم 

 غیر معنی دار 15/3 5/1 0/1 0/1 هفته ششم   

 غیر معنی دار 23/3 5/1 0/1 1/8 دو هفته پس از قطع شیر  

 غیر معنی دار 08/3 0/1 0/1 8/1 کل دوره  

      كل اسيدهاي چرب فرار

 غیر معنی دار 11/0 1/532 1/532 2/532 هفته سوم  

b1/531 1/552 هفته ششم    b
 8/520 a

 18/0 30/3 

 غیر معنی دار 11/0 8/511 8/510   1/510 دو هفته پس از قطع شیر  

 غیر معنی دار                         81/2 5/522 1/522 0/520 کل دوره  
 با بخار. : کنسانتره حاوی جو غلتک خورده0: کنسانتره حاوی جوی غلتک خورده خشک؛ جیره 2: کنسانتره حاوی جو آسیاب شده، جیره 5جیره *

 

 نتيجه گيري

 غلظت برخیجو غلتک خورده با بخار با وجود تاثیر بر 
بر عملکرد و سن از  ،یدهای چرب فرار شکمبهاس

نداشت اما عملکرد  دارمعنی تاثیر هاشیرگیری گوساله
نسبت به دوره  گیریشیر زها را در دوران پس اگوساله

ه به توج بیشتر تحت تاثیر قرار داد. با گیریقبل از شیر
تک شود که از جو غلنتایج این تحقیق پیشنهاد می

و  های قطع شیر شدهخورده با بخار در جیره گوساله
 استفاده شود. تریبه مدت طوالنی
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