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 چکیده  

ر تیمار و ه   3کیلوگرم در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  33±1.1راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزنی  24آزمایش از این  در

گی ری ب ه کنس انتره    های ماده هلش تاین در بد د از ش یر   پاسخ عملکرد گوساله ای درمنظور اثر منابع فیبر غیر علوفه تکرار به 8تیمار با 

 س بوس  -2اس تارتر ب ر پای ه غ ال ،     -1های آزمایشی ش ام   جیره.مورد برسی قرار گرفت شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر

وزن کش ی و   مصرف خوراک و ک ارایی خ وراک روزان ه مباس به ش دند.     چغندر قند جایگزین غال  بود. تفاله -3غال  ،  جایگزین

 گساعت پس از مصرف خوراک از سیاهر 3همچنین خونگیری حدود روز یک بار صور  گرفت.  11های رشد اسکلتی هر هفراسنج

ای باع    ده نش ان داد من ابع فیب ر غیرعلوف ه    دست آم  نتایج ب .روزگی انجام شد ،0و1،،3،،1های ،ها در سنوداج هر یک از گوساله

گلیس رید اث ر   (. در فاکتوره ای خ ونی ت ری   p<،/،1) گیری گردیدش وزن روزانه در دوره بدد از شیرافزای افزایش مصرف خوراک و

آس اارتا  آمین و    ای،نیت رونن اوره  پروتئین ت ام،  لوکز، ،گ ولی آلبومین، کلسترول، (p=،/،1) های آزمایشی داشتداری در تیمارمدنی

ه ای رش د   .همچن ین در ای ن دوره  فراس نجه   (p>،/،1)تبت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند آالنین آمینو ترانسفراز، ترانسفراز،

فاص له   فاصله دو چشم، ،hip-pin، فاصله pinفاصله  ،hipاصله ف دور قفسه سینه، قد از زمین تا اتصال لگن، اسکلتی )قد از جدوگاه،

بن ابراین   .(p>،/،1) تبت ت اثیر تیماره ای آزم ایش قرارنگرفتن د     طول سر( دورشکم، دور مچ پا، طول بدن، مچ دست،دور  دو شاخ،

 تواند بدون تاثیر مضر در جیره گوساله مورد استفاده قرار گیرد.  ای میمنابع فیبر غیر علوفه

 لکردعم -گوساله های شیری -کنسانتره شروع کننده-اییفیبر غیر علوفه :یدیکل کلمات

 مقدمه

پرورش گوس اله   تلیسه دارد. های مربوط به پرورش گوساله وآینده هر واحد پرورش گاو شیری بستگی به میزان موفقیت آن در برنامه

ای بسیار ب اال  ها است. حساسیت گوساله به عوام  نامساعد مبیطی وتغذیههای متداول در گاوداریترین فدالیتترین و حساسمهم از

ه ای  ها از ب ارزترین فدالی ت  باشد. به همین دلی  نبوه رشد و مدیریت گوسالهخی از واحدها با تلفا  گسترده همراه میاست و در بر

 ش کمبه  طبیدی فدالیت و مطلوب  تولید حفظ جهت زین شیری هایگوساله .(1بخش است) مورد توجه پرورش دهندگان و متخصصان

 س لولی  دیواره باالیی مقادیر ای دارایغیرعلوفه یبرف منابع. هستند نیازمند خوراکی جیره در ذرا  مناسب طول با فیبر از کافی مقادیر به

 ب ا  درمقایس ه  .گیرن د  ق رار  م ورد توج ه   هاعلوفه برای جایگزینین عنوا به توانندمی دسترسی یهو نبو قیمت به توجه با که باشندمی

 عب ور  س رعت  و وزن مخص و   و ک وچکتر  ذرا  ان دازه  بیشتر، سلولی دیواره تجزیه دارای قابلیت ایغیرعلوفه منابع اکثر علوفه ها

 ش کمبه  س المت  حف ظ  و هزینه خوراک کاهش در تواندمی دام نیازهای برتأمین عالوه ایعلوفه غیر فیبر منابع از استفاده .هستند باالتر
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گیری های ماده هلشتاین در بد د از ش یر  بر عملکرد گوساله هدف از انجام آزمایش بررسی تاثیر منابع فیبر غیر علوفه ای .باشد ثرؤم نیز

 بود.

 هاروش مواد و

ز تول د  ها بالفاصله بدد ا. گوساله انجام شد روز در دامداری قدس نیشابور 41 د رأس گوساله شیری هلشتاین به م24این آزمایش با 

 3ه ا بد د از   وگوس اله  .ز متوالی آغوز مصرف نمودن د رو 3درصد وزن بدن به مد   ،1شدند وبه میزان از مادر جدا و وزن کشی می

شدند به ط وری ک ه تد داد    شی اختصا  داده میتیمار آزمای 3 انفرادی شدند وبه صور  تصادفی به یکی از هایجایگاه روزگی وارد

 4ص ب  و  1وعده ) 2شیر در  لیتر 4ها تا هنگام از شیر گیری در دوره شیر خوارگی گوسالهی ماده در هر تیمار مساوی بودند.هاگوساله

تفال ه   -3غ ال  ،   جایگزین سبوس -2استارتر بر پایه غال ، -1های آزمایشی شام  جیره .به طور ثابت  مصرف کردند از ظهر (بدد 

اس تارتر مص رفی    .دیگر ترکیبا  غذایی یکسان بودند های آزمایشی از لباظ پروتئین و انرنی وجیره چغندر قند جایگزین غال  بود.

 واختالف بین مقدار ریخته ش ده   و مقدار مصرف خوراک ازها قرار گرفت در اختیار گوساله آزاد و آزمایشی بصور  دستی 4روز  از

ها چنانچ ه  و گوساله ها به طور آزاد به آب دسترسی داشتند.در طول آزمایش گوساله شد.دیین میخوراک هر گوساله ت باقیمانده مقدار

 شدند .از خوراک مصرف کردند قطع شیر می گرم ،،0روز متوالی  3به مد  

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

 ترکیبا %   تیمارها 

3 2 1  

 ذر  1/14 1/14 1/14

 جو  14 - -

 سبوس  - 11 -

 تفاله چغندر - - 1/13

 سویا 1/28 1/23 20

 م  مواد مددنیمک 1 1 1

 مکم  مواد ویتامینه  1 1 1

 کربنا  کلسیم ،/1 ،/1 ،/1

 نمک ،/1 ،/1 ،/1

 جمع ،،1 ،،1 ،،1

 ترکیب شیمیایی کنسانتره   

 پروتئین 8/18 0/18 8/18

 انرنی 31/3 28/3 23/3

 کلسیم  ،/1 ،/1 ،/3

 فسفر ،/1 ،/3 ،/1

3/11 4/11 4/12 NDF 

    

در  فه وزن به خوراک مص رفی( بازده خوراک مصرفی )نسبت اضا درصد یونجه در ک  دوره آزمایش مخلوط شد. ،3جیره آزمایشی با 

های رشد اسکلتی )قد از جدوگاه،قد از زمین تا اتصال لگ ن،دور قفس ه   مباسبه گردید. وزن کشی و فراسنجهگیری بدد از شیرمراح  
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بدن،دورش کم،طول س ر(   شاخ،دور مچ دست،دور مچ پا، طول چشم،فاصله دو ،فاصله دو hip-pin، فاصله pin،فاصله hipسینه،فاصله 

ه ای  ه ا در س ن  از س یاهرگ وداج ه ر ی ک از گوس اله     س اعت پ س از مص رف خ وراک     3خونگیری حدود  روز انجام شد. 11هر 

گ راد نگه دای   س انتی  درجه -،2ی وتا زمان آنالیز فاکتورهای خونی در دما پالسمای آن جدا گردید وروزگی گرفته شد ،0و1،،3،،1،

آالنین و  آساارتا  آمینو ترانسفراز ای،نیترونن اوره پروتئین تام، تری گلیسرید، گلوکز، کلسترول، آلبومین، السمایی،پهای وغلظتشد 

 8تیمار با  تیمار و هر 3این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر اندازه گیری شدند.  آمینو ترانسفراز

گی ری تک رار ش ده    ب ا اس تفاده از دس تور ان دازه     Mixed(رویه 0.1)SASها با استفاده از نرم افزار دادهتکرار انجام شد. تجزیه آماری 

(Repeated Measurement و رویه)GLM     ، ب ر   برای سایر مشاهدا  انجام شد. میانگین وزن ، خ وراک مص رفی و ض ریب تب دی

ها ب ه  ظر گرفت شد. مقایسا  بین میانگینها در نه به صور  کواریت در آنالیز دادهاختالف وزن اولی شدند.اساس وزن اولیه تصبی  

 انجام شد. %1دار در سط  احتمال مدنی کرامر و_روش توکی

 نتایج و بحث

و گیری در جدول ش ماره د در دوره بدد از شیرتبدی  روزانه ضریب  و فزایش وزن روزانه،ا )استارتر(، نتایج مربوط به مصرف خوراک

فی ول ی خ وراک مص ر    (p>،/،1) داری بین تیمارها برای ض ریب تب دی  روزان ه وج ود نداش ت     نشان داده شده است. تفاو  مدنی

باالتر بود که با نتایج حاص  از  2رف خوراک در تیمار مص (p<،/،1) زمایشی قرار گرفتندتیمارهای آ وافزایش وزن روزانه تبت تاثیر

شیرگیری اف زایش یاف ت ک ه     زا ان خوراک مصرفی نسبت به دوره قب در این دوره میز .( مطابقت دارد،108مورداک و والنیوز)آمایشات

شود و این کاهش دریاف ت ان رنی   با کمبود انرنی مواجه می در این زمان گوساله بود.این تفاو  مربوط به حذف شیر از وعده غذایی 

در این دوره حدوداً به دو برابر نسبت به دوره قب  از ش یرگیری اف زایش    استارترشود. مصرف با افزایش در خوراک مصرفی جبران می

 ،پروتئین تام گلوکز، کلسترول، ومین،آلبهای پالسمایی غلظت .استکافی قادر به تأمین نیازهای خود استارترمییابد و گوساله با مصرف 

-ول ی ت ری   (p>،/،1) تبت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتن د  آالنین آمینو ترانسفراز آساارتا  آمینو ترانسفراز، ای،نیترونن اوره

 ص ال لگ ن،  های رشد اسکلتی )قد از جدوگاه،قد از زمین ت ا ات (. و فراسنجهp=،/،1) داری بین تیمارهانشان دادتفاو  مدنی گلیسرید

 دور م چ پ ا، ط ول ب دن،     دور مچ دس ت،  فاصله دو شاخ، فاصله دو چشم، ،hip-pin، فاصله pinفاصله  ،hipفاصله  دور قفسه سینه،

ای در اس تارتر ب ر   این کاربرد منابع فیبر غی ر علوف ه  بنابر .(p>،/،1) های آزمایشی قرار نگرفتندتبت تاثیر تیمار طول سر(و  دورشکم

 باشد.کرد حیوان تاثیر گزار میدر نهایت عمل مصرف خوراک و

 میانگین عملکرد)خوراک مصرفی،افزایش وزن روزانه،ضریب تبدیل روزانه(در دوره بعداز شیر گیری -2جدول

P.value SEM  صفت مورد مطالده  تیمارها 

  
3 2 1 

 
   

،1/، ،33/133 b42/2 a80/2 ab30/2 (خوراک مصرفیkg) 

 (kgافزایش وزن روزانه) 12/1 1/،1 ،/88 ،/30، ،/1،،،

 ضریب تبدی  روزانه 12/2 18/2 81/2 ،/141 ،/30

 ( مدنی دار می باشد.p<،/1،هر ردیف که دارای حروف غیرمشابه  می باشد در سط  )*

 اثر تیمارهای آزمایشی برمتابولیت های خون گوساله های ماده هلشتاین در بعد از شیر گیری -3جدول 

 SEM P.value  اتیماره  واحد صفا 

  1 2 3   

 ،/Mg/dl 33/11 33/13 11/11 811/3 10 گلوکز
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 ،/،Mg/dl ،2/11 ،8/18 33/10 10،/3 4 کلسترول 

 ،/Mg/dl ac33/20 b21/24 c13/3، 821/1 ،1 تری گلیسرید 

 ،/Mg/dl 10/0 21/1، 30/0 114/، 32 نیترونن اورای خون 

 ،/Mg/dl 81/1 81/4 10/1 334/، ،0 لیاو پروتئین با چگالی خیلی کم

 ،/g/dl 84/2 01/2 11/2 100/، 13 آلبومین 

 ،/g/dl 12/1 14/1 11/1 220/، 03 پروتئین تام 

 ،/U/I 14/13 3،/18 ،8/33 111/4 13 آساارتا  آمینو ترانسفراز

 ،/U/I ،4/10 23/13 11/10 2،1/1 30 آالنین آمینو ترانسفراز

 .( مدنی دار می باشدp<،/1،شابه می باشد در سط  )هر ردیف که دارای حروف غیرم*

 

 (متربرحسب سانتی )های ماده هلشتاین دربعد از شیر گیری های رشد اسکلتی در گوسالهمیانگین فراسنجه-4جدول 

 SEM P.value  تیمارها  صفا 
 1 2 3   

 ،/3، ،/832 ،33/0 41/01 28/03 قد از جدوگاه

 ،/1، ،/884 4/02، 33/03 24/01 قد از زمین تا اتصال لگن

 ،/21 113/1 31/00 ،،33/1 48/1،3 دور قفسه سینه

 ،/hip 03/13 33/13 10/13 23،/، 11فاصله 

 ،/pin 08/8 81/8 11/8 118/، 21فاصله 

 ،/hip- pin 81/23 10/23 31/23 231/، 42فاصله 

 ،/11 ،/،11 31/11 12/11 3/13، فاصله دو چشم

 ،/31 ،/130 2/14، 20/14 14/،4 فاصله دو شاخ

 ،/11 ،/121 23/13 21/13 13/13 دور مچ دست

 ،/11 ،/122 31/13 30/13 3/14، دور مچ پا

 ،/23 303/1 41/133 20/131 01/131 طول بدن

 ،/،3 032/1 33/113 31/121 121/،1 دور شکم

 ،/31 ،/،34 20/28 18/28 20 طول سر
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Abstract 
in this experiments use of 24 head Holstein female calves with average weight 681073 in a completely 

randomized design with 6 treatments and 4 replicate for response Holstein female calves to non- forage fiber 

sources ( wheat and sugar beet pulp ) concentrate  Starter. Experimental diets containing 0 - grain-based 

starter , 2 - substitute bran cereal, 6 - grains, beet pulp was replaced . Daily feed intake and feed efficiency 

were calculated . Packaging and skeletal growth parameters was performed once every 03 days .Also  about 

three hours after eating blood from the jugular vein of each calf age , 0361331 and 81 days were performed. 

Results obtained showed a non forage fiber sources increased feed intake , daily weight increase was 

recorded in the postweaning of the weaning (P<1713).Triglycerides in the blood factors had a significant 

effect on the experimental treatment (P= 1713), but albumin, cholesterol , glucose , total protein , urea 

nitrogen , aspartate amino transferase , alanine amino transferase , were not affected by treatments (P>1713). 

well as in the period of skeletal growth parameters (height of the withers , height from floor to connect the 

pelvis , waist , chest circumference , distance hip, distance to pin, from hip- pin, two eyes , two horns , wrist , 

ankle circumference , body length , head length ) had not affected by experimental treatments 

(P>1713).Therefore non- forage fiber sources can be used without harmful impact on calf rations. 

Keywords: Non- forage fiber - Convention - Concentrate Starter - Dairy calves – Performance 

 


