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  کنجاله کلزابا منابع مختلف کنجاله تخم پنبه ومقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده 
  4هنام صارمی بو3عباسعلی ناصریان ،2علیرضا فروغی ،1حسن علمی

 اعضاء هیئت علمی  مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان -4و2دانشگاه آزاد واحد کاشمر،دانشجوی کارشناسی ارشد-1
   دانشگاه فردوسی مشهدئت علمیعضو هی-3،رضوی

  چکیده

 وتاثیر آنها  منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا         جیره های حاوی   این پژوهش به منظور تعیین قابلیت هضم و ارزش غذایی            
 و  15±310ی   با میـانگین وزنـ     نژاد براون سوئیس    راس گوساله نر   24این آزمایش بر روی     . ای نر انجام گردید   بر عملکرد گوساله ه   

، کنجالـه کلـزای فـضل نیـشابور       )1: جیره هـای مـورد آزمـایش شـامل        .  روز انجام گردید   136ادفی به مدت    در قالب طرح کامال تص    
 نسبت مساوی از کنجاله کلزای  فضل نیشابور و کنجاله تخم پنبـه              )4،  کنجاله تخم پنبه فضل نیشابور    )3،  کنجاله تخم پنبه قزاقستان   )2

 بـود یـک   بـه طـور معنـی داری بیـشتر از جیـره              جیـره دو  در  مصرف ماده خشک و قابلیـت هـضم مـاده خـشک             ارمقد. قزاقستان بود 
)P<0.05(،      مـاده آلـی جیـره هـا         بـین قابلیـت هـضم ظـاهری پـروتئین خـام و            .  معنی دار نبود   چهار سه و های  اما اختالف بین جیره

ین مقدار افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی گوساله          اختالف معنی داری در ب     .)>05/0P( اختالف معنی داری وجود داشت    
  . های تغذیه شده با جیره های آزمایشی وجود نداشت

  .پروارید گوساله عملکرکنجاله کلزا،کنجاله تخم پنبه،:کلیدیهای واژه   
  

  مقدمه 

هایی که در منابع تامین مواد غـذایی         یتبا توجه به محدود    های مناسب جهت تولید غذای مورد نیاز دام و طیور،          دستیابی به روش     
مـی  دام  های علمی جدید و به کـارگیری منـابع جدیـد در تهیـه خـوراک                  استفاده از روش  . ضرورتی انکار ناپذیر است    د دارد، وجو

یکی از مهمترین اجـزاء تـشکیل دهنـده        . )3( در جهت گسترش کمی و کیفی صنعت دامپروری کشور به شمار آید            موثرتواند گامی   
می هـا  ایـن مکمـل   کمبـود    .  پروتئینی است  های   مکمل ،یره غذایی دام و طیور که بخش اعظم هزینه ها صرف تامین آن می شود              ج

هـدف از انجـام ایـن       . )2و1( تاثیر نامطلوب بگذارد   )تخم مرغ  شیر، گوشت،(نیز کیفیت محصوالت تولیدی      تواند بر سرعت رشد و    
تاثیر آن بر عملکرد گوساله های نـر پـرواری           ه های پروتئینی مورد استفاده در ایران و       ارزش غذایی کنجال   آزمایش بررسی کیفیت و   

  .بود
  مواد و روشها 

گوساله ها به صورت انفرادی     .  استفاده گردید  310±15 راس گوساله نر نژاد براون سوئیس با میانگین وزنی           24در این آزمایش از        
ی فـضل   کنجالـه کلـزا   )1 :از جیره های آزمایشی عبارت   . تغذیه شدند   درصد 65 به   35هعلوفه به کنسانتر   حاوی نسبت با جیره های     و

کنجاله کلزا فضل نیشابور به نسبت مساوی با کنجاله تخم          )4،  کنجاله تخم پنبه فضل نیشابور    )3،  کنجاله تخم پنبه قزاقستان   )2نیشابور،  
 در پایان دوره قابلیت هضم با اسـتفاده از مـارکر             روز 5به مدت   ه بود و    ز رو 136مدت انجام آزمایش یک دوره       .بودندپنبه قزاقستان   

 گوساله هـا پـس       روز یک بار وزن کشی     30هر روزانه و  به طور مصرف ماده خشک    . )4(دگیری ش  در اسید اندازه  خاکستر نامحلول   
 ،   کلـسترول  ،گلـوکز  عیـین  در پایان طرح پرواربندی نمونه گیری خون از هر گوساله جهـت ت             .ساعت گرسنگی شبانه انجام شد    12از  

جیـره هـای آزمایـشی     .ازت آمونیـاکی اخـذ گردیـد     و pHنمونه از مایع شکمبه جهت تعیـین         و فاکتور رشد و   تری گلیسیرید  اوره،
تجزیـه آمـاری بـر      . درصـد فسفریکـسان بودنـد      پروتئین خـام، درصدکلـسیم و      نگهداری، درصد  و دارای غلظت انرژی خالص رشد    

  .)5(انجام گردید 1/9ویرایش  SASاز نرم افزار آماری با استفاده   تصادفی وآماری کامالاساس طرح 
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  نتایج و بحث

آزمایشی اخـتالف معنـی داری       جیره NDFاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و       ظبین قابلیت هضم     :   قابلیت هضم ظاهری  
ک مربوط به جیره حاوی کنجاله تخـم پنبـه قـزاق            هری ماده خش  ظاباالترین درصد قابلیت هضم      ).1جدول()>05/0P(وجود داشت 

قابلیت هـضم ظـاهری مـاده        درصد مورد این روندتقریبا در  . وکمترین درصد مربوط به جیره حاوی کنجاله کلزای فضل نیشابور بود          
  .داشت جیره هاوجود NDFآلی، پروتئین خام و

  ده آلی جیره های آزمایشیوما NDF قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، پروتئین خام،  درصد-1جدول

  قابلیت هضم  جیره
1  2  3  4  

  انحراف استاندارد

 70/430b 75/452a 72/115ab 71/635ab 0/697  ماده خشک
 62/263b 71/703a 66/472b 65/533b 0/855  پروتئین خام

NDF 64/048ab 69/905a 63/205b 63/208b 1/138 
 62/263b 71/703a 66/472b 65/533b 0/855  ماده آلی

  
بین مقدار ماده خشک مصرفی گوساله های تغذیـه شـده بـا              :ضریب تبدیل غذایی   ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و       مقدار

مـاده خـشک     بیـشترین مقـدار    ).2جدول()>05/0P( کنجاله های مختلف درکل دوره پرواربندی اختالف معنی داری وجود داشت          
جیـره   گوسـاله هـای تغذیـه شـده بـا          را ه حاوی کنجاله تخم پنبه قزاقستان وکمترین مقـدار        جیر گوساله های تغذیه شده با     مصرفی را 

 اختالف معنـی داری بـا      4و3مقدارخوراک مصرفی گوساله های تغذیه شده باجیره های          .کنجاله کلزای فضل نیشابور داشتند    حاوی  
 و ضریب تبدیل غذایی گوسـاله هـای تغذیـه شـده بـا       اختالف معنی داری در بین مقدار افزایش وزن روزانه     .نداشت دو جیره یک و  

  . جیره های آزمایشی وجود نداشت
  مقدارماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه وضریب تبدیل غذایی گوساله های تغذیه شده باجیره های آزمایشی -2جدول

  موارد  جیره
1  2  3  4  

  انحراف استاندارد

 7/05b 8/10a 7/46ab 7/49ab 0/14  )کیلوگرم (مقدارماده خشک مصرفی

 0/16  1/26 1/29 1/26 1/31  )کیلوگرم(افزایش وزن روزانه

 0/17  6/10 5/88 6/49 5/55  ضریب تبدیل غذایی

 ).>05/0P(عدم درج حروف در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار بین میانگین گروه ها میباشد -

  
در ازت آمونیاکی مایع شـکمبه   ، فاکتور شبه انسولینی رشد و    ن اوره خون  بی: ازت آمونیاکی مایع شکمبه    های پالسماو  متابولیت

اوره مربوط بـه گوسـاله هـای تغذیـه           بیشترین مقدار ). 3جدول()>05/0P( های آزمایشی اختالف معنی دار وجود داشت       جیره
کتور رشد را گوساله هـای تغذیـه        بیشترین مقدار فا   . داشتند 4گوساله های تغذیه شده با جیره         وکمترین مقدار را   3جیره   شده با 

  . کمترین مقداربود3جیره   بیشترین و در1در جیره  ازت آمونیاکی مایع شکمبه . داشت2جیره  کمترین را و 3شده با جیره 
   جیره های آزمایشی ازت آمونیاکی مایع شکمبه گوساله های تغذیه شده با های پالسما و  متابولیت-3جدول
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  زت آمونیاکی مایع شکمبها های پالسماو متابولیت  جیره
1  2  3  4  

انحراف 
  استاندارد

 0/736 74/33 76/00 75/50  00/76  )میلی گرم دردسی لیتر( گلوکز خون

 14/66a 14/66a  14/83a 13/00b 0/197  )میلی گرم دردسی لیتر( اوره خون

 792/30b 742/20b 1140/80a 763/00b 45/75  )نانو گرم درمیلی لیتر( فاکتور شبه انسولینی رشد
میلی گرم دردسی ( ازت آمونیاکی مایع شکمبه

 13/42a 12/67ab 10/70b 11/50ab 0/375  )لیتر

 ).>05/0P(عدم درج حروف در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار بین میانگین گروه ها میباشد -

  .نجاله های موردبررسی داشتاستفاده ازکنجاله کلزای فضل نیشابورافزایش وزن بهتری در مقایسه بادیگر ک
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