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 چکیده

با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، رشد اسکلتی، تخمیر و توسعه شکمبه این مطالعه 

کامال  در قالب طرح بلوک هلشتایننر و ماده راس گوساله  03شیرخوار هلشتاین انجام پذیرفت. تعداد های گوساله

علوفه  درصد 61و  8 های آزمایشی )دارایو گروه علوفه(شی شامل گروه کنترل )بدون تصادفی به تیمارهای آزمای

و روزانه  صورتبو افزایش وزن به ترتیب مصرف خوراک . اختصاص یافتند شروع کننده(در خوراک  پودر شده یونجه

راس  9روزگی تعداد  27در سن گرفته شد.  27و  33، 03هفتگی اندازه گیری شدند، همچنین مایع شکمبه در روزهای 

 نتایج نشان برای هر تیمار( جهت بررسی اثر تغذیه علوفه بر رشد و توسعه شکمبه کشتار شدند. گوساله 0گوساله نر )

قبل و بعد از در دوره های خوراک مصرف  راندمانگین افزایش وزن روزانه و ن، میاشروع کننده خوراک داد که مصرف 

بین تیمارهای  و رشد اسکلتی وزن نهایی شیرگیری، نگرفتند. همچنین وزنتحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار شیرگیری 

 27و  33ای در روزهبطور معنی داری شکمبه  pHبا افزایش سطح علوفه یونجه،  وت معنی داری نداشتند.اآزمایشی تف

افزایش خطی و درجه  27و  33نسبت استات به پروپیونات و غلظت استات شکمبه به ترتیب در روزهای  .افزایش یافت

وزن هزارال همراه و  کاهش یافت. 27و  33دوم داشت، همچنین غلظت پروپیونات و کل اسیدهای چرب فرار در روزهای 

درجه  نگاری بدون ماده هضمی بصورت_همچنین وزن شکمبه .ا افزایش سطح علوفه افزایش یافتبدون ماده هضمی ب

اما   دداکاهش را شکمبه  پوششیو  شاخیعلوفه افزایش یافت. افزایش سطح علوفه یونجه، ضخامت الیه تغذیه دوم با 

بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه علوفه یونجه پودر شده تاثیر منفی بر عملکرد  .یافتافزایش  پرزهاطول 

شکمبه، وزن اندام های گوارشی و رشد و توسعه شکمبه در  pHداشت همچنین بهبود نخواهد شیرخوار های گوساله

 داشت.خواهد شیرخوار را در پی های گوساله
 

 یونجه پودر شده، گوساله شیرخوار، توسعه شکمبهعلوفه : کلیدیگان واژ
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 مقدمه

یکی از چالش های همیشگی در تغذیه نشخوار کنندگان 

شیرخوار های گوسالهخوراک شروع کننده بحث ترکیب 

می باشد. محصوالت نهایی تخمیر خوراک در شکمبه 

شیرخوار به ترتیب استات، پروپیونات و های گوساله

تر اما رغم غلظت پایینبوتیرات می باشند. بوتیرات به 

نقش مهمتری در تحریک رشد و توسعه دیواره شکمبه 

ای غلظت و در جیره های کنسانتره( 6996)وارنر دارد 

خوراک وتیرات شکمبه هم افزایش می یابد اما تغذیه ب

و  pHکامال کنسانتره ای می تواند کاهش شروع کننده 

دیواره  6بیش از حد شاخی شدن حرکات شکمبه و

و  6998)بهاراکا و همکاران  را در پی داشته باشد بهشکم

از سوی دیگر تغذیه علوفه می   .(6913بول و همکاران 

تواند تحریک الیه عضالنی دیواره شکمبه، تحریک 

ای شکمبه و کاهش رفتارهای غیر تغذیهنشخوار، سالمت 

و  7332سوآرز و همکاران ) را در پی داشته باشد

. بسیاری از محققین تغذیه علوفه در (7332فیلیپس 

با شیرخوار را توصیه نمی کنند چرا که های گوساله

، خوراک شروع کنندهتغذیه علوفه کاهش مصرف 

میانگین افزایش وزن روزانه، قابلیت هضم و رشد 

)هیل و همکاران  شکمبه ای گزارش شده است پرزهای

این محققین چنین  .(6923و لیبهویز  7339،7363، 7338

پایین شکمبه ای  pHدیدگاه خود را توجیه می کنند که در 

شیرخوار در هفته های اول بعد از تولد، های گوساله

باکتری های سلوالیتیک فعالیت مناسب را نخواهند داشت 

و بنابراین ذرات هضم نشده به علت حجم پایین 

بب ایجاد شیرخوار سهای گوسالهنگاری در _شکمبه

خوراک کاهش مصرف ، 76دستگاه گوارش پرشوندگی

شیرخوار خواهد های گوسالهو نهایتا رشد شروع کننده 

از سوی دیگر در مطالعات اخیر تاثیر  .(7338)درکلی  شد

شیرخوار های گوسالهمثبت تغذیه علوفه بر عملکرد 

                                                           
1 - hyper-keratosis  
2 - lli  tgg  
 

( 7367مطالعه کستلز و همکاران )گزارش شده است. 

نشان داد که دسترسی آزاد به علوفه بهبود مصرف 

را بدون تاثیر  شیرخوارهای گوسالهرشد خوراک و 

منفی بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام 

ه و دیواره سلولی نامحلول در شوینده خنثی در پی داشت

د که تغذیه ( گزارش کردن7367خان و همکاران )است. 

علوفه گراس در دوره قبل از شیرگیری می تواند بهبود 

در مصرف خوراک در دوره بعد از شیرگیری و همچنین 

توسعه بهتر فیزیکی و متابولیک شکمبه را در پی داشته 

( در تغذیه با 7360همچنین مونتورو و همکاران ) باشد.

ای و بهبود علوفه خرد شده کاهش رفتارهای غیر تغذیه

های اول بعد از تولد را گزارش ارآیی خوراک در هفتهک

 کردند. 

تغذیه علوفه بر عملکرد  بابا وجود گزارش نتایج مثبت 

در شیرخوار اما هنوز هم توصیه روشنی های گوساله

شیرخوار وجود ندارد. های گوساله برای این زمینه

که یکی  نشان می دهد دقیق مقاالت علمی منتشرهبررسی 

شکل تغذیه علوفه،  نتایج از منابع ایجاد واریانس در

در تحقیق حاضر چنین بنابراین، فیزیکی علوفه می باشد. 

فرض شده است که احتماال تاثیر منفی علوفه بر عملکرد 

دستگاه در  پریشیرخوار مربوط به ایجاد های گوساله

 و گوارش به دلیل اندازه قطعات درشت علوفه می باشد

نقش فیزیکی یک احتماال نقش علوفه فراتر از  همچنین

رشد و توسعه  نقش متابولیک علوفه نیز در بوده و

شیرخوار اهمیت باالیی دارد. بنابراین های گوسالهشکمبه 

تحقیق حاضر بررسی اثر سطوح مختلف علوفه هدف از 

یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و رشد و 

 .می باشدشیرخوار های گوسالهتوسعه شکمبه ای 

 

 مواد و روش ها

 03با استفاده از تعداد  6093تحقیق حاضر در تابستان 

( در شرکت 8/27 ±3/7راس گوساله نر و ماده هلشتاین )

شیر و گوشت قیام شهرستان اصفهان انجام پذیرفت. 

گوساله ها در سن سه روزگی به طور کامال تصادفی به 
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 علوفه(، و گروه های آزمایشیگروه های کنترل )بدون 

در خوراک آغازین ( درصد علوفه یونجه 61و  8دارای )

 61اختصاص یافتند. اعمال تیمارها )ارائه یونجه( از روز 

بعد از تولد انجام پذیرفت.  یونجه ابتدا با دستگاه یونجه 

خرد کن )شرکت گلچین، اصفهان( با میانگین اندازه 

بعد از آن در کارگاه خرد شده و  92/7قطعات هندسی 

تولید پودر یونجه دوباره آسیاب شده و میانگین اندازه 

میلی متر میانگین  37/6قطعات علوفه یونجه نهایتا به  

در تمام طول اجرای آزمایش بستر  هندسی کاهش یافت.

از ماسه فراهم شد تا از ایجاد خطا در نتایج به دلیل 

ا استفاده از مصرف فیبر بستر جلوگیری شود. جیره ها ب

فرموله شدند و همسان از نظر انرژی  CNCPSنرم افزار 

و پروتئین بودند. اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره های 

نشان داده شده اند.  6آزمایشی در جدول شماره 

وزن  % 63لیتر شیر ) 2تولد مقدار  2گوساله ها از روز 

دریافت  68و  9تولد( را دوبار در روز در ساعت های 

روز تک وعده  0روزگی، بعد از  36ردند و در سن می ک

لیتر شیر در روز( از شیر گرفته شدند.  7ای کردن )

همچنین گوساله ها در تمامی طول اجرای آزمایش 

 آزاد به آب داشتند. دسترسی

 نحوه جمع آوری داده های عملکردی

تمامی گوساله ها بطور  خوراک شروع کنندهمصرف 

روزانه اندازه گیری شد اما وزن کشی بطور هفتگی انجام 

پذیرفت. نمونه های خوراک بطور هفتگی گرفته شدند و 

ساعت  28سانتی گراد به مدت درجه  33در آون با دمای 

میلی متر  6خشک شدند سپس با استفاده از توری 

آنالیز سانتی گراد تا زمان درجه  -73آسیاب شده و در 

نگهداری شدند. نمونه های خوراک برای پروتئین خام 

با استفاده از آلفا آمیالز ) FDN(، ACAO 0991)روش

 ADN ،(6996مقاوم به حرارت، ون سوست و همکاران 

 ( و چربی خام )روش6996 )ون سوست و همکاران

ACAO  6993.آنالیز شدند )   

اندازه گیری رشد اسکلتی برای صفات دور سینه، ارتفاع 

، عمق بدن و طول بدن در ران، عرض رانجدوگاه، ارتفاع 

)پایان طرح(  27)روز از شیرگیری( و  36، 0روزهای 

 0حدود  23و  29، 03انجام پذیرفت. همچنین در روزهای 

ساعت بعد از تغذیه با استفاده از پمپ خال از مایع  2تا 

شکمبه بالفاصله با استفاده  pHنمونه گیری شد، شکمبه 

، رومانی( تعیین HI8318متر )هانا، مدل _pHاز دستگاه 

شد. نمونه های مایع شکمبه از پارچه متقال دو الیه عبور 

با متافسفریک اسید جهت  6به  3داده شدند و با نسبت 

توقف فعالیت میکروبی و همچنین تثبیت ترکیبات فرار 

 -73( و در 7332اورداله و همکاران مخلوط شده )ک

درجه سانتی گراد تا زمان آنالیز با استفاده از دستگاه 

، هلند( CP-9002گاز کروماتوگرافی )کرومپک، مدل 

 نگهداری شدند. 

نحوه بررسی خصوصیات ریخت شناسی دیواره 

 شکمبه

راس گوساله نر )سه گوساله  9در پایان آزمایش تعداد 

کامال تصادفی کشتار شدند. بخش  برای هر تیمار( بطور

های مختلف دستگاه گوارش همراه با ماده هضمی و 

بدون ماده هضمی وزن شدند. نمونه گیری از دیواره 

شکمبه جهت بررسی خصوصیات ریخت شناسی دیواره 

( 7332شکمبه با استفاده از روش لیسمیستر و همکاران )

از سرم انجام شد. بعد از شستشوی نمونه ها با استفاده 

 2قرار داده شدند و در  % 63فیزیولوژیک، در فرمالین 

درجه سانتی گراد تا زمان برش نمونه ها نگهداری شدند. 

نمونه ها بعد از چند مرحله آبگیری با استفاده از اتانول، 

در پارافین قرار داده شدند و برش هایی با استفاده از 

ه میکرومتر از دیوار 1دستگاه میکروتوم با عرض 

شکمبه ایجاد شد. سپس نمونه ها با استفاده از 

هماتوکسیلین و ائوزین جهت اندازه گیری خصوصیات 

ریخت شناسی بالفاصله رنگ آمیزی شدند )گورکا و 

(. خصوصیات ریخت شناسی دیواره 7366همکاران 

، 02و پوششی07های شاخیشکمبه شامل ضخامت الیه

                                                           
3 - OuenrlC 
4 - mutiergtlC 
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 شکمبه اندازه گیری شدند. دیواره طول و عرض پاپیال، ضخامت الیه عضالنی و 

 

 اجزا و ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی -1جدول 

 جیره های آزمایشی 

 علوفه یونجه %61 علوفه یونجه %8 گروه کنترل اجراء جیره

 13/29 32 02/37 ذرت

 2 3 81/62 جو

 33/72 79 13/79 کنجاله سویا

 33/3 23/6 76/3 پودر چربی

 83/3 6 27/6 کربنات کلسیم

 73/3 73/3 32/3 دی کلسیم فسفات

 73/3 73/3 73/3 جوش شیرین

 6 6 6 ویتامین ها و مواد معدنی

 61 8 - یونجه

    ترکیب شیمیایی جیره

 6 69/6 68/6 69/6(NEgانرژی خالص رشد )

 1/67 73/62 93/61 (NDFفیبر نامحلول در شوینده خنثی )

 7 63/13 03/32 23/33(NFCکربوهیدرات های غیر فیبری )

 03/69 03/69 03/69 پروتئین خام

 23/0 33/2 03/0 چربی خام

 23/3 18/3 27/3 0کلسیم

 20/3 22/3 20/3 0فسفر

 (7333)فاکس و همکاران  CNCPSبر اساس جداول نرم افزار 

 =633NFC-(NDF+%CP+%EE+%Ash%روش محاسبه کربوهیدرات های غیر فیبری: )

 (7333)فاکس و همکاران  CNCPSبر اساس جداول نرم افزار 

 
 

 هاآنالیز آماری داده

افزار نرمهای به دست آمده، از برای تجزیه آماری داده 

SAS (7333 ویرایش )های مصرف استفاده شد. داده 7/9

، میانگین افزایش وزن روزانه و  خوراک شروع کننده

، MIXEDبا استفاده از رویه  راندمان مصرف خوراک

آنالیز شدند.  SASهای تکرار شده در نرم افزار روش داده

مدل آماری صفات عملکردی این پژوهش به شرح زیر 

 است:
Yijknl =  μ +  Τ𝑖 + B𝑗 + Wk + (T × W)ik + β(Xi − X) + δn + ℰijkl 

Yijknlمدل آماری، در که 

 Τ𝑖  اثر ثابت :𝑖  ،اُمین تیمارB𝑗  اثر ثابت :𝑗 

هفته، اُمین  k: اثر ثابت   Wاُمین جنس شامل نر و ماده، 

T × W  وزن تولد به عنوان  هفته،: اثر متقابل تیمار در

β(Xiکوواریت ) − X) و )δn  اثر گوساله به عنوان اثر :

همچنین ساختار کوواریانس بهینه با . تصادفی می باشند

 SASدر خروجی  BICو  AICاستفاده از معیارهای 

تعیین شد که در غالب موارد ساختار کوواریانس 

اتورگرسیو ساختار کواریانس بهینه بود )خان و 

(. همچنین داده های مصرف خوراک 7366همکاران 
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وع کننده، میانگین افزایش وزن روزانه و راندمان شر

مصرف خوراک در سه دوره جداگانه بصورت قبل از 

شیرگیری، بعد از شیرگیری و کل دوره نمایش داده 

شدند. داده های رشد اسکلتی برای زمان از شیرگیری 

روزگی( بطور جداگانه  27روزگی( و پایان آزمایش ) 36)

اما به هرحال داده های رشد  بدون اثر زمان آنالیز شدند

اسکلتی در زمان تولد به عنوان کوواریت در مدل قرار 

داده شدند. مدل استفاده شده برای خصوصیات ریخت 

شناسی و وزن بخش های مختلف دستگاه گوارش، اثرات 

جنس، زمان و اثر متقابل تیمار و زمان را نداشت. به 

اله به خطی بودن پاسخ گوسمنظور تعیین خطی یا غیر

های خطی تعمیم یافته مدل علوفه در جیره غذایی از رویه

استفاده شد. مقایسات میانگین با استفاده از آزمون توکی 

  .انجام پذیرفت

 

 نتایج و بحث

 خوراک شروع کنندهمصرف 

، خوراک شروع کنندهداده های مربوط به مصرف 

میانگین افزایش وزن روزانه و کارآیی خوراک در جدول 

خوراک شروع نشان داده شده اند. مصرف  7شماره 

در دوره قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و کل کننده 

خوراک شروع  دوره با افزایش سطح علوفه یونجه در

اثر هفته در دوره قبل از شیرگیری  تغییری نداشت.کننده 

خوراک شروع کننده و بعد از شیرگیری برای مصرف 

معنی دار بود اما اثر متقابل تیمار در هفته برای هیچ یک 

تعدادی از مطالعات کاهش  از دوره ها معنی دار نبود. 

با تغذیه علوفه را گزارش خوراک شروع کننده مصرف 

، ویتاکر و همکاران 6931)هیبس و همکاران  کرده اند

( اما در مطالعه حاضر 7338و هیل و همکاران  6932

خوراک شروع کننده بر مصرف  یتغذیه علوفه تاثیر

خوراک شروع کننده نداشته است. نتایج ما برای مصرف 

نشان می دهد که احتماال اندازه قطعات درشت علوفه 

خوراک شروع فاکتوری محدود کننده برای مصرف 

شیرخوار می باشد و تغذیه علوفه های سالهگودر کننده 

به شکل پودر شده با توجه به ظرفیت پایین دستگاه 

شیرخوار محدودیتی برای های گوسالهگوارش در 

ایجاد نخواهد کرد. همچنین خوراک شروع کننده مصرف 

( در مطالعات خود اشاره به 7367کستلز و همکاران )

مصرف باالی علوفه یونجه در مقایسه با علوفه های 

. ندشیرخوار داشته اهای گوسالهدیگر توسط 

خوشخوراکی باالتر علوفه یونجه در مقایسه با دیگر 

شیرخوار احتماال در توجیه های گوسالهعلوفه ها برای 

خوراک شروع ختالف ما با دیگر محققین برای مصرف ا

چرا که در هیچ یک از مطالعات  کمک خواهد کردکننده 

خوراک شروع کننده اشاره شده در باال منبع علوفه 

به هر حال اطالعات بسیار کمی در یونجه نبوده است. 

رابطه با هضم، کنتیک های عبور و کنترل مصرف 

وجود دارد )سوآرز و  شیرخوارهای گوسالهخوراک در 

( و نیاز به انجام مطالعات بیشتری در این 7332همکاران 

 باشد.خصوص می

 راندمان مصرف خوراکمیانگین افزایش وزن روزانه و 

برای دوره های قبل و بعد انه زمیانگین افزایش وزن رو

یر تیمارهای آزمایشی تحت تاثاز شیرگیری و کل دوره 

اثر هفته برای میانگین افزایش  ( ولی<6/3P) قرار نگرفت

(. >36/3Pوزن روزانه در تمامی دوره ها معنی دار بود )

در رابطه با میانگین افزایش وزن روزانه همسو با 

مطالعات ما، دیگر محققین نیز تاثیر معنی داری از تغذیه 

ند اهانه مشاهده نکردزعلوفه بر میانگین افزایش وزن رو

و  7332، سوآرز و همکاران 7332)کاورداله و همکاران 

همچنین همانطور که در جدول (. 7367کستلز و همکاران 

راندمان نشان داده شده است با تغذیه علوفه  7شماره 

تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار مصرف خوراک 

اثر هفته در دوره قبل و بعد از  (. <6/3Pنگرفت )

معنی دار بود مان مصرف خوراک راندشیرگیری برای 

(36/3P< )راندمان اثر متقابل تیمار در هفته برای  و

در دوره بعد از شیرگیری تمایل به مصرف خوراک 

چندین هیل و همکاران در  (.=38/3Pداری داشت )معنی

( با افزایش درصد علوفه 7363و  7339، 7338) مطالعه
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راندمان مصرف کاهش خطی در خوراک شروع کننده 

کاورداله و  از سوی دیگرند. ه ارا گزارش کردخوراک 

با تغذیه راندمان مصرف خوراک ( بهبود 7332همکاران )

علوفه را گزارش کردند اما در تحقیق حاضر افزایش 

نداشت راندمان مصرف خوراک سطح علوفه تاثیری بر 

( 7367که همسو با یافته های کستلز و همکاران )

ن نتایج نشان می دهد که احتماال تغذیه علوفه باشد. ایمی

یونجه بصورت پودر شده تاثیر منفی بر استفاده از 

شیرخوار نخواهد های گوسالههای غذایی در ملکول

همچنین احتماال با توجه به دستگاه هضمی در . داشت

راندمان حال رشد در گوساله احتماال گوارش پذیری و 

تفاوتی در مقایسه با از مکانیسم های ممصرف خوراک 

 گاوهای شیری بالغ تاثیر می پذیرند.

 

، میانگین افزایش وزن روانه و کارآیی خوراک خوراک شروع کننده تاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه بر مصرف  -2جدول 

 شیرخوارهای گوساله

P_value  خطای 

 استاندارد

  تیمارهای آزمایشی

 %61 تیمار هفته هفته×تیمار خطی درجه دوم

 یونجه

 فراسنجه کنترل یونجه 8%

 

87/3 

 

92/3 

 

61/3 

 

336/3 

 

92/3 

 

29 

 

260 

 

202 

 

262 

 )گرم/ روز(خوراک شروع کننده مصرف 

 قبل از شیرگیری        

 بعد از شیرگیری        6987 6983 6873 638 26/3 336/3 21/3 28/3 12/3

 کل دوره          881 930 809 82 83/3 60/3 02/3 19/3 19/3

 

92/3 

 

93/3 

 

92/3 

 

336/3 

 

99/3 

 

00 

 

233 

 

233 

 

230 

  )گرم/ روز( میانگین افزایش وزن روزانه

 قبل از شیرگیری        

 بعد از شیرگیری         6307 6333 822 686 11/3 336/3 27/3 21/3 13/3

 کل دوره          327 333 330 33 86/3 336/3 88/3 17/3 18/3

 )کیلو گرم( وزن از شیرگیری 08/17 00/17 80/17 69/7 98/3 - - 88/3 96/3

 )کیلو گرم( وزن نهایی 29/29 23/29 32/83 07/0 99/3 - - 93/3 93/3

 

96/3 

 

92/3 

 

99/3 

 

336/3 

 

99/3 

 

37/3 

 

26/3 

 

26/3 

 

26/3 

 راندمان مصرف خوراک

 قبل از شیرگیری        

 عد از شیرگیریب         29/3 22/3 21/3 33/3 97/3 336/3 38/3 18/3 92/3

 کل دوره          20/3 27/3 27/3 37/3 98/3 86/3 98/3 31/3 97/3

 (.>P 33/3دار می باشد )میانگین ها با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنی
 

 تخمیر شکمبه ای
 

داده های مربوط به تاثیر افزایش سطح علوفه یونجه  

های گوسالهو تخمیر شکمبه ای  pHپودر شده بر 

نشان داده شده اند. تاثیر  0شیرخوار در جدول شماره 

 27و  33شکمبه در روزهای  pHتیمارهای آزمایشی بر 

به ترتیب معنی داری و تمایل به معنی داری نشان داد )به 

( و بطور خطی در این دو =32/3Pو  >33/3Pترتیب 

شکمبه نیز افزایش یافت  pHدوره با افزایش سطح علوفه 

(33/3P<داده .) هایpH های در مطالعه حاضر یافته

 pHتر بودن پایین( مبنی بر 6982آندرسون و همکاران )

هفته اول بعد  63در  1شیرخوار از های گوسالهشکمبه 

از تولد را تایید می کنند. در توافق با نتایج ما خان و 

( نیز افزایش 6998( و زیتنان و همکاران )7366همکاران )

pH  شیرخوار را های گوسالهشکمبه را با تغذیه علوفه در

ندازه قطعات علوفه ان گزارش کرده اند. با توجه به میانگی

میانگین هندسی( در تحقیق حاضر بعید به  37/6یونجه )

رسد که علوفه یونجه از طریق تحریک نشخوار نظر می

باشد قدرت اسیدی شکمبه را تعدیل کرده باشد و احتماال 

این اثر به ماهیت شیمیایی علوفه )سرعت پایین تخمیر 



 01                                              هاي شیرخوار هلشتاینتاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله

کمبه و پذیری( و همچنین تاثیر بر سالمت دیواره ش

باشد. اثر جذب اسیدهای چرب فرار مربوط می نهایتاً

، بوتیرات تاستات، پروپیوناتیمارهای آزمایشی بر غلظت 

( به P>63/3دار نبود )استات به پروپیونات معنی و نسبت

با افزایش  27هر حال غلظت استات شکمبه ای در روز 

و  (P= 32/3)سطح علوفه یونجه پاسخ درجه دوم داد 

غلظت پروپیونات شکمبه هم کاهش خطی با افزایش سطح 

(. نسبت P= 63/3نشان داد ) 33علوفه یونجه در روز 

با افزایش سطح یونجه  33استات به پروپیونات در روز 

اثر تیمار برای  (.>33/3Pبطور خطی افزایش نشان داد )

 دار بودمعنی 27غلظت کل اسیدهای چرب فرار در روز 

(330/3P=)  بطور خطیکل اسیدهای چرب فرار و غلظت 

 (.>33/3Pکاهش نشان داد ) با افزایش سطح علوفه

اسیدهای چرب فرار از تخمیر خوراک جامد در شکمبه 

در رشد و توسعه شکمبه شوند که اهمیت باالیی تولید می

 (.7332نوزاد نشخوارکنندگان دارند )بالدوین و همکاران 

های بر پایه علوفه با افزایش سطح بطور کلی در جیره

علوفه غلظت استات هم افزایش خواهد یافت )سوآرز و 

( اما در تحقیق حاضر به دلیل پایین تر 7332همکاران 

برای  pHشکمبه از حد آستانه مناسب  pHبودن میانگین 

فعالیت سلوالیتیک ها احتماال تخمیر فیبر در گروهای 

تی مواجه شده است و های حاوی علوفه یونجه با اختالال

باالتر از سطوح   بنابراین سطح استات در گروه کنترل

مختلف علوفه است. به هرحال، افزایش نسبت استات به 

پروپیونات با افزایش سطح علوفه در این تحقیق همسو با 

(، زیتنان و همکاران 7332یافته های سوآرز و همکاران )

اشد. همچنین ( می ب6911( و استوبو و همکاران )6998)

کاهش خطی غلظت کل اسیدهای چرب فرار با افزایش 

سطح علوفه از دو جنبه قابل توجیه است اول اینکه با 

افزایش سطح علوفه، ماده آلی تخمیر پذیر در شکمبه با 

شکمبه کاهش یافته  pHتوجه به پایین بودن میانگین 

است، دوم اینکه با افزایش سطح علوفه احتماال سالمت 

ه شکمبه نیز افزایش یافته است که می تواند افزایش دیوار

جذب اسیدهای چرب فرار از دیواره شکمبه را در پی 

 داشته باشد.

 رشد اسکلتی

نشان داده شده است،  2همانطور که در جدول شماره 

های شیرخوار در روز از شیرگیری رشد اسکلتی گوساله

نگرفت و پایان دوره تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار 

(6/3P> ،دور سینه، عمق بدن، طول بدن، ارتفاع ران .)

عرض ران و ارتفاع جدوگاه در زمان از شیرگیری و 

پایان دوره برای تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری با 

یکدیگر نداشتند. نتایج ما برای رشد اسکلتی در مطالعه 

( می 7366حاضر همسو با یافته های خان و همکاران )

 باشند، 

این محققین نیز گزارش کردند که رشد اسکلتی 

درصد  63های شیرخوار با تغذیه علوفه در سطح گوساله

تحت تاثیر قرار نگرفت. همچنین عدم تأثیر معنی دار 

بر عمق بدن در مقایسه با  61و  8تغذیه علوفه در سطح 

گروه کنترل نشان می دهد که احتماال آسیاب کردن تاثیر 

فزایش حجم شکمبه و نگاری را کاهش فیزیکی علوفه بر ا

 داده است.

 های مختلف دستگاه گوارشوزن اندام

میانگین حداقل مربعات بخش های مختلف دستگاه 

 3گوارش همراه و بدون ماده هضمی در جدول شماره 

نشان داده شده است. تغذیه سطوح مختلف علوفه در 

مقایسه با گروه شاهد تاثیر معنی داری بر وزن کل 

نگاری و شیردان همراه و بدون _دستگاه گوارش، شکمبه

ماده هضمی نداشت. همچنین چربی دور کلیه تحت تاثیر 

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما وزن هزارال همراه و 

بدون ماده هضمی با افزایش سطح علوفه بطور خطی 

(. در تایید =36/3Pو  =37/3Pافزایش نشان داد )به ترتیب

( و سوآرز و همکاران 7366و همکاران )نتایج ما خان 

( نیز افزایش وزن اندام های دستگاه گوارش 7332)

همراه و بدون ماده هضمی را گزارش کردند. افزایش 

وزن هزارال بصورت خطی با افزایش سطح علوفه ممکن 

است که در نتیجه افزایش جریان ذرات از شکمبه به 
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(. البته 6998ان هزارال ایجاد شده باشد )بهاراکا و همکار

با توجه به نقش هزارال در جذب آب، ممکن است علوفه 

های شیرخوار رشد و با تحریک مصرف آب در گوساله

توسعه هزارال را در پی داشته باشد هرچند گواه علمی 

در این زمینه نداریم. نتایج ما نشان می دهد که احتماال 

های بعد از تغذیه علوفه بر رشد و توسعه بخش

نگاری نیز اثر خواهد داشت اما اطالعات اندکی _بهشکم

 در این زمینه وجود دارد.

 

 شیرخوارهای گوسالهتاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه بر تخمیر شکمبه ای  -3جدول 

P_value خطای 

 استاندارد 

  تیمارهای آزمایشی

 فراسنجه کنترل یونجه %8 یونجه %61 تیمار خطی درجه دوم

 

78/3 

 

32/3 

 

22/3 

 

62/2 

 

20/28 

 

91/20 

 

87/36 

 )میلی مول در لیتر( استات

 روزگی 03    

 روزگی 33     32/33 11/36 66/36 73/2 98/3 97/3 82/3

 روزگی 27     76/32 26/22 21/29 18/7 67/3 72/3 32/3

 

26/3 

 

21/3 

 

32/3 

 

31/2 

 

92/03 

 

07/78 

 

83/03 

 )میلی مول در لیتر( پروپیونات

 روزگی 03    

 روزگی 33     73/02 22/00 32/07 36/0 13/3 00/3 29/3

 روزگی 27     11/08 79/03 32/06 62/0 68/3 63/3 02/3

 

63/3 

 

77/3 

 

68/3 

 

07/0 

 

20/3 

 

08/63 

 

27/66 

 )میلی مول در لیتر(بوتیرات

 روزگی 03    

 روزگی 33     62/9 22/9 72/2 09/7 22/3 39/3 13/3

 روزگی 27     31/61 29/9 02/66 33/2 10/3 23/3 30/3

 

88/3 

 

93/3 

 

98/3 

 

68/3 

 

17/6 

 

32/6 

 

39/6 

 نسبت استات به پروپیونات

 روزگی 03    

 روزگی 33     01/6 39/6 17/6 38/3 66/3 33/3 02/3

 روزگی 27     23/6 21/6 11/6 62/3 33/3 79/3 13/3

 

27/3 

 

06/3 

 

33/3 

 

30/9 

 

67/83 

 

11/82 

 

23/99 

 )میلی مول در لیتر( کل اسیدهای چرب فرار

 روزگی 03    

 روزگی 33     92/91 97/92 20/93 62/8 83/3 39/3 93/3

36/3 331/3 330/3 12/0 b76/97 b69/82 a92/638     27 روزگی 

 

79/3 

 

71/3 

 

72/3 

 

60/3 

 

21/3 

 

63/3 

 

70/3 

PH شکمبه 

 روزگی 03    

09/3 336/3 332/3 31/3 a29/3 a70/3 b67/3     33 روزگی 

 روزگی 27     01/3 30/3 23/3 39/3 32/3 37/3 91/3

 (.>P 33/3دار می باشد )میانگین ها با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنی
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 شیرخوارهای گوسالهرشد اسکلتی تاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه بر -4جدول 

P_value خطای 

 استاندارد 

  تیمارهای آزمایشی

 فراسنجه، سانتی متر کنترل یونجه %8 یونجه %61 تیمار خطی درجه دوم

 

66/3 

 

92/3 

 

83/3 

 

79/6 

 

39/92 

 

17/91 

 

22/91 

 دور سینه

 از شیرگیری       

 پایان دوره            73/632 32/630 13/637 17/6 29/3 36/3 81/3

 

80/3 

 

11/3 

 

88/3 

 

0/0 

 

63/632 

 

7/637 

 

36/637 

 عمق بدن

 از شیرگیری             

 پایان دوره         36/639 02/663 13/667 7 23/3 77/3 82/3

 

30/3 

 

27/3 

 

39/3 

 

30/3 

 

33/21 

 

28/21 

 

18/21 

 طول بدن

 از شیرگیری          

 پایان دوره         27/29 91/28 38/29 29/3 21/3 93/3 22/3

 

66/3 

 

92/3 

 

72/3 

 

90/3 

 

87/88 

 

20/93 

 

82/88 

 رانارتفاع 

 از شیرگیری          

 پایان دوره         73/90 76/92 33/90 33/6 83/3 82/3 30/3

 

13/3 
 

 

68/3 

 

09/3 

 

79/3 

 

30/73 

 

83/73 

 

62/76 

 رانعرض 

 از شیرگیری          

 پایان دوره         29/77 92/77 83/77 23/3 91/3 97/3 29/3

 

26/3 

 

72/3 

 

33/3 

 

83/3 

 

32/83 

 

73/83 

 

62/82 

 ارتفاع جدوگاه

 از شیرگیری                

 پایان دوره        93/88 03/88 13/82 27/3 28/3 70/3 93/3

 (.>P 33/3دار می باشد )میانگین ها با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنی

 

 شیرخوارهای گوسالهتاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه بر وزن اندام های مختلف دستگاه گوارش  -5جدول 

P_value  تیمارهای آزمایشی  

 فراسنجه کنترل یونجه %8 یونجه %61 خطای استاندارد تیمار خطی درجه دوم
 

28/3 

 

72/3 

 

08/3 

 

30/6 

 

61/69 

 

61/69 

 

73/62 

 وزن اندام با ماده هضمی

    کیلوگرم() کل دستگاه گوارش        

 )کیلوگرم(   نگاری_شکمبه         73/9 61/9 80/8 83/3 97/3 27/3 93/3

 گرم()شیردان         6330 6633 6073 073 29/3 37/3 89/3

02/3 37/3 32/3 633 a6393 ab2/271 b0/160         گرم( هزارال(   

 

38/3 

 

92/3 

 

69/3 

 

62/3 

 

36/0 

 

31/7 

 

30/0 

 وزن اندام بدون ماده هضمی

   )کیلوگرم(  نگاری_شکمبه       

 )گرم( شیردان        261 220 290 03 78/3 60/3 13/3

62/3 36/3 30/3 08 a103 b210 b231        گرم( هزارال( 

 )گرم(چربی دور کلیه 727 706 760 02 80/3 31/3 90/3

 (.>P 33/3دار می باشد )میانگین ها با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنی

 

 دیواره شکمبه ریخت شناسیخصوصیات 

ریخت شناسی دیواره های مربوط به خصوصیات داده

نشان  1شیرخوار در جدول شماره های گوساله شکمبه

همانطور که مالحظه می کنید ضخامت الیه  داده شده اند.

شاخی و پوششی دیواره شکمبه با افزایش سطح علوفه 

دار بود کاهش خطی یافتند و اثر تیمار هم معنی 

(33/3P<ولی )  با افزایش سطح علوفه در جیره  پرزطول

به هرحال دیگر (. =32/3Pبطور خطی افزایش یافت )
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عرض  ملشکمبه شاریخت شناسی دیواره خصوصیات 

، ضخامت الیه عضالنی و دیواره شکمبه تحت تاثیر پرز

عدم تاثیر تغذیه علوفه تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. 

بر قطر الیه عضالنی شکمبه و همچنین دیواره شکمبه 

توانایی نشان می دهد که علوفه پودر شده احتماال 

تحریک فیزیکی کافی برای رشد و توسعه الیه عضالنی 

(. شکل 6913را نداشته است )مک گیالرد و همکاران 

فیزیکی علوفه به نوعی در تمرین دادن عضالت پیش 

معده نقش داشته و توسعه عضالنی شکمبه را در پی 

مطالعات (.  6913خواهد داشت )هریسون و همکاران 

( اشاره به نقش 6913پیشین )هریسون و همکاران 

و همچنین سالمت  شاخیفیزیکی علوفه در برداشتن الیه 

دیواره شکمبه داشته اند اما نتایج مطالعه حاضر نشان 

می دهد که احتماال نقش علوفه فراتر از یک نقش فیزیکی 

نتایج این مطالعه برای در توسعه شکمبه می باشد. 

کاهش ضخامت الیه شاخی و همچنین افزایش طول 

نشان می دهد که احتماال ماهیت شیمیایی  ای شکمبهپرزه

 ایجاد شرایطاز باالیی در جلوگیری علوفه اهمیت 

دیواره  شدن شدید شاخیو در نتیجه  اسیدیته زیاد

 دارد.  شکمبه
 

  شیرخوارهای گوسالهتاثیر سطوح مختلف علوفه یونجه بر خصوصیات مورفومتریک شکمبه  -6جدول 

P_value  خطای 

 استاندارد

  تیمارهای آزمایشی

 فراسنجه، میکرومتر کنترل یونجه %8 یونجه %61 تیمار خطی درجه دوم

28/3 37/3 33/3 29/6 a29/1 ab29/63 66/28 b  شاخیضخامت الیه 

37/3 339/3 337/3 89/7 a28/22 a98/38 b03/31  پوششیضخامت الیه 

 پرزعرض  62/729 99/733 22/703 29/63 33/3 20/3 23/3

 پرزطول  11/6296 03/6879 93/7706 76/627 31/3 32/3 79/3

 ضخامت الیه عضالنی 89/6321 26/6309 22/6631 32/38 20/3 20/3 22/3

 ضخامت دیواره شکمبه 32/6303 21/6377 83/6371 62/82 99/3 92/3 93/3

 (.>P 33/3دار می باشد )میانگین ها با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنی

 

 گیری کلینتیجه

دهد که تغذیه علوفه یونجه نتایج این مطالعه نشان می

مصرف تأثیر منفی بر  محدود حودر سطپودر شده 

راندمان ، میانگین افزایش روزانه و خوراک شروع کننده

نداشت و  نخواهد شیرخوارهای گوسالهمصرف خوراک 

 pHدرصد تعدیل  61احتماال تغذیه علوفه یونجه تا سطح 

و  اندام های گوارشیو توسعه فیزیکی شکمبه، رشد 

را در پی خواهد کاهش شاخی شدن دیواره شکمبه 

تغذیه علوفه در  داشت. همچنین با توجه به اهمیت

شود که مطالعاتی در توصیه میشیرخوار های گوساله

جهت تعیین سطح و اندازه قطعات بهینه علوفه در 

 شیرخوار انجام پذیرد. های گوساله
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Abstract 
This errraeee was performed to determine the effects of different levels of alfalfa meal feeding on 

ue ueCaner, skeletal growth, ruminal fermentation and development of Holestin suckling milk 

calves. Thirty calves were randomly assigned to different treatments consisting of control (without 

forage), and experimental groups (contain 8 and 16 % alfalfa meal in starter). Feed intake was 

measured daily and body weight was weekly recorded, respectively. Also, ruminal fluid samples 

were collected at 35, 50, and 70 dayr of age to measure ruminal parameters. Oalves were 

slaughtered at 72 day (9 calves; 3 calves for each treatment) to measure rumen development 

parameters. Results showed that starter intake, average daily gain and feed efficiency during the pre 

and post-weaning periods were not different aCunl treatments. Also, weaning weight, final weight 

and skeletal growth were not significant for treatments. Ruminal pH significantly increased at 50 

and 72 dayr with increasing alfalfa level. Acetate to propionate ratio and acetate concentration of 

rumen fluid increased at d 50 and 72 linearly and quadratically, respectively. Propionate and total 

volatile fatty acids concentrations linearly decreased at 50 and 72 days, respectively. Omasum 

weight with and without digest matter were greater with increasing forage level. Reticulo-rumen 

weight without digest matter increased quadraticaly with forage feeding. Alfalfa addition decreased 

corneum and epithelial layer thickness, but decreased papillae length. In overall, results of this 

study indicated that alfalfa meal feeding had no negative effect on performance of suckling milk 

calves, also improved ruminal pH, digestive organ weights and rumen development in suckling 

milk calves. 
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