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 چکیده

در  هاای رشاد اساکلتی   فراسنجهخونی و ای هفاکتور بر عملکرد،ای در کنسانتره شروع کننده بررسی اثر منابع فیبر غیر علوفه به منظور

کیلوگرم در قالب یک طار    73±1.1راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزنی  24های ماده هلشتاین آزمایشی با استفاده  از گوساله

 جاایگیین  سابوس  -2غالت، استارتر بر پایه -1های آزمایشی شامل جیرهتکرار انجام گردید.  8تیمار و هر تیمار با  3کامالً تصادفی با 

هاای  وزن کشی و فراسنجه. مصرف خوراک و کارایی خوراک روزانه محاسبه شدند .جایگیین غالت بود تفاله چغندر قند -3غالت ، 

وداج هار   گساعت پس از مصارف خاوراک از سایاهر    3گیری حدود روز یک بار صورت گرفت. همچنین خون 11رشد اسکلتی هر 

ای در اساتارتر شاروع   ه نشان داد منابع فیبر غیار علوفاه  تایج بدست آمدن روزگی انجام شد.،0و1،،3،،1های ،ها در سنیک از گوساله

قاد از   های رشد اسکلتی نیی صفات قد از جادوگاه، درفراسنجه.(p<،/،1) روزانه در کل دوره پرورش گردید کننده باعث افیایش وزن

 فاصله دو شاخ، دور مچ پا، طول بدن، فاصله دو چشم، ،hip-pinفاصله ، pinفاصله  ،hipفاصله  دور قفسه سینه، زمین تا اتصال لگن،

ولی صفت دور مچ دست تحت تاثیر تیمارهاای آزمایشای    (،p>،/،1) های آزمایشی قرار نگرفتندطول سر تحت تاثیر تیمار دورشکم،

 ای،نیتارونن اوره  روتئین تاام، پا  گلیسارید، تاری  گلاوکی،  )آلباومین، کلساترول،   های خونیفاکتوردر این دوره  .(p=،/،1) قرار گرفت

نتایج حاضار نشاان داد کاه     (.p>،/،1) های آزمایشی قرار نگرفتندرحت تاثیر تیمات آالنین آمینو ترانسفراز( آسپارتات آمینو ترانسفراز،

 های شیری هلشتاین ایفا کند.ثری بر افیایش وزن گوسالهنقش مؤ تواندمیای غیر علوفه فیبر استفاده از منابع

 عملکرد -های شیریگوساله -کنسانتره شروع کننده-اییفیبر غیر علوفه :یدیکل کلمات

 مقدمه

های آینده سودهی اصالی  ها در سالگوساله دارد زیراهای شیری در میارع پرورش دام حساسیت باالییگوساله در های مدیریتی برنامه

 است از اهمیت به سیایی برخوردار های رشد و سالمت بهتر آنای صحیح برابه کار بردن راه کارهای تغذیه دهند،تشکیل می میارع را

ننده و توسعه هار چاه ساریعتر    کی از این کارها، انتقال هر چه سریعتر گوساله از دوره تغذیه شیر به تغذیه سریعتر استارتر شروع کی .

از  .(2و1) یاباد ی و تغذیه کااهش مای  ی کارگرهادر نتیجه  هیینه کرده وای آمادگی گوساله را برای دوره انتقال فراهم هی شکمبپرزها

باه   ها مستعد ابتالاز آنجا که در این مدت ، گوساله گیری زود هنگام باعث کاهش مدت زمان تغذیه گوساله از خوراک مایع شده وشیر

کاه باا    تالش دارندبه همین دلیل پرورش دهندگان  .ن این دوره بسیار مفید خواهد بودکوتاهتر بود اسهال و مشکالت گوارشی هستند،

 ایفیبرغیرعلوفاه  مناابع  از اساتفاده  در گوسااله شادند.   ،در نهایت افیایش وزن تغییر متابولیسم شکمبه، افیایش بازدهی خوراک مایع و

 ماورد تأثیرمناابع   در یکما  مطالعات .باشد موثر نیی شکمبه متالس وحفظ هیینه خوراک کاهش در تواندمی دام نیازهای برتأمین عالوه
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ای، سابوس گنادم و تفالاه چغنادر قناد خیلای کام در        علوفاه از منابع فیبر غیر .است موجود شیرخوار ایهدرگوساله ایغیرعلوفه فیبر

ر این پژوهش  اثار مناابع   د است. گردیدهکنسانتره شروع کننده استفاده شده است، در اکثر تحقیقات از پوسته سویا یا پنبه دانه استفاده 

در و ابعااد بادن    هاای خاونی،  پارامتر، ک، افیایش وزن روزانه ضریب تبدیلخوراای درکنسانتره شروع کننده بر مصرف علوفهفیبر غیر

 شتاین مورد برسی قرار گرفت.ماده هلهای گوساله

 هامواد و روش

ها بالفاصاله بعاد ا ز تولاد از    گوساله .انجام شدماه در دامداری قدس نیشابور  3ت هلشتاین به مد ماده رأس گوساله24این آزمایش با 

 3هاا بعاد از   گوسااله  و .روز متوالی آغوز مصارف نمودناد   3ت درصد وزن بدن به مد ،1به مییان  شدند وو وزن کشی میمادر جدا 

شادند. در دوره شایر   تیمار آزمایشی اختصاا  داده مای   3 به صورت تصادفی به یکی از دند وشانفرادی می هایجایگاه روزگی وارد

شایر مصارفی    .ه طور ثابت  مصرف کردندب بعد از ظهر ( 4صبح و 1وعده ) 2لیتر شیر در  4ها تا هنگام از شیر گیری خوارگی گوساله

 جاایگیین  سابوس  -2استارتر بر پایاه غاالت،   -1های آزمایشی شامل جیرهگرفت. ها قرار میهای فلیی در اختیار گوسالهتوسط سطل

 4اساتارتر مصارفی از روز    رنی و پاروتئین یکساان بودناد.   یان انا ها از نظر میا جیره چغندر قند جایگیین غالت بود.تفاله  -3، غالت

اد در اختیار گوساله هاا  قارار   صبح به صورت آز 0ها قرار گرفت به طوریکه هر روز ساعت ورت دستی در اختیار گوسالهایش بصآزم

در طاول آزماایش    شاد. ساعت از طریق اختالف بین مقدار ریخته شده ،مقدار خوراک هار گوسااله تعیاین مای     24گرفت و بعد از می

کردناد قطاع   می گرم از خوراک مصرف ،،0روز متوالی  3ها چنانچه به مدت اد به آب دسترسی داشتند.و گوسالهها به طور آزگوساله

 شدند. شیر می
 کننده)درصد( و ترکیب  مواد مغذی مورد استفاده در کنسانتره شروع خوراکینسبت مواد -1جدول 

 ترکیبات%   تیمارها 

3 2 1  

 ذرت  1/14 1/14 1/14

 جو  14 - -

 سبوس  - 11 -

 تفاله چغندر - - 1/13

 سویا 1/28 1/22 20

 مکمل مواد معدنی 1 1 1

 مکمل مواد ویتامینه  1 1 1

 کربنات 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 22/3

 کلسیم  ،/1 ،/1 ،/2

 فسفر ،/1 ،/2 ،/1

2/11 4/11 4/12 NDF 
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در  )نسبت اضافه وزن به خاوراک مصارفی(  بازده خوراک مصرفی درصد یونجه در کل دوره آزمایش مخلوط شد. ،3جیره آزمایشی با 

فاصاله   دور قفساه ساینه،   قد از زمین تا اتصال لگن، جدوگاه، های رشد اسکلتی )قد ازمحاسبه گردید. وزن کشی و فراسنجهکل دوره 

hip،  فاصلهpin فاصله ،hip-pin، ،11( هار  طول سر دورشکم، دور مچ پا، طول بدن، دور مچ دست، شاخ،فاصله دو فاصله دو چشم 

 ،0 و1،،3،،1هاای ، ها در سان وداج هر یک از گوساله گساعت پس از مصرف خوراک از سیاهر 3گیری حدود خون روز انجام شد.

-غلظات  و گراد نگهدای شد،درجه سانتی -،2ی وتا زمان آنالیی فاکتورهای خونی در دما پالسمای آن جدا گردیدروزگی گرفته شد و 

آالناین آمیناو    آساپارتات آمیناو ترانسافراز،    ای،نیتارونن اوره  ین تاام، پاروتئ  گلیسارید، ریت گلوکی، کلسترول، آلبومین، السمایی،های پ

 8تیماار و هار تیماار باا      3گیری شدند .این آزمایش در قالب طر  کامالً تصادفی باا  دستگاه اتو آناالییر اندازهبا استفاده از  ترانسفراز،

گیاری تکارار شاده    با استفاده از دساتور انادازه   Mixedرویه  SAS (0.1) ها با استفاده از نرم افیارکرار انجام شد. تجییه آماری دادهت

(Repeated Measurement و رویه)GLM اساس بر ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل،ر مشاهدات انجام شد. میانگین وزنبرای سای

هاا باه روش   شد. مقایسات بین میاانگین  هها در نظر گرفته به صورت کواریت در آنالیی دادهاختالف وزن اولی وزن اولیه تصحیح شدند.

 انجام شد. %1دار ل معنیکرامر ودر سطح احتما_توکی

 نتایج وبحث 

نشان داده شده اسات. در   2،3،4های در جدول های رشد اسکلتی به ترتیبهای خون و فراسنجهمتابولیت ،اطالعات مربوط به عملکرد

تارتر( و ضریب تبادیل روزاناه   اثر متقابل این عوامل بر میانگین خوراک مصرفی )اس اثرات مربوط به عوامل اصلی و کل دوره آزمایش.

که با نتایج حاصل از آزماایش هیال و    (p<،/،1) ها معنی دار بودگین افیایش وزن روزانه بین تیمارانولی می (.p>،/،1) دار نشدمعنی

هاای چارب فارار    به علت همیمانی در تولید اسید 2رسد استفاده از استارتر تیمار . بنابراین به نظر میمطابقت داشت (0،،2) همکاران

منجر به توسعه مناسب شکمبه ودر نهایت افیایش مصارف خاوراک    منبع فیبرنیی اثر سایشی حاصل از  حاصل از تخمیر مواد متراکم و

نیتارونن   پروتئین تام، گلیسرید،تری گلوکی، )آلبومین، کلسترول، های خونیفاکتوردر این دوره  روزانه در کل دوره آزمایش شده است.

هاای  فراسانجه  در .و(p>،/،1) ایشی قرار نگرفتندهای آزمرتحت تاثیر تیما آالنین آمینو ترانسفراز( آسپارتات آمینو ترانسفراز، ای،اوره

فاصاله   ،hip-pin، فاصاله  pinفاصاله   ،hipفاصله  دور قفسه سینه، قد از زمین تا اتصال لگن، رشد اسکلتی نیی صفات قد از جدوگاه،

ولای   ،(p>،/،1) هاای آزمایشای قارار نگرفتناد    تحت تاثیر تیمار ،طول سر دورشکم، فاصله دو شاخ، دور مچ پا، طول بدن، دو چشم،

 .(p=،/،1) صفت دور مچ دست تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت

 در کل دوره  )خوراک مصرفی،افزایش وزن روزانه،ضریب تبدیل روزانه( میانگین عملکرد-2جدول
P.value SEM  صفت مورد مطالعه  تیمارها 

  3 2 1  

   

 (kgخوراک مصرفی) 24/1 21/1 1/1، 8،3/20 ،/12

،4/، ،22/، b13/، c22/، ac22/، افیایش وزن روزانه(kg) 

 ضریب تبدیل روزانه 28/1 20/1 33/1 ،/،23، ،/88

      

 دار می باشد.( معنیp<،/1،باشد در سطح )غیرمشابه  میردیف که دارای حروف هر *
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 های ماده هلشتاین درکل دورههای خون گوسالهاثر تیمارهای آزمایشی برمتابولیت -3جدول 

 SEM P.value  تیمارها  واحد صفات

  1 2 3   

 ،/Mg/dl 42/10 08/12 ،8/12 243/2 12 گلوکی

 ،/Mg/dl 18/10 82/14 ،2/14 801/2 33 کلسترول 

 ،/Mg/dl 31/31 2،/20 40/32 101/1 ،8 تری گلیسرید 

 ،/،Mg/dl 0،/0 31/11 01/0 121/، 2 نیترونن اورای خون 

 ،/Mg/dl a،2/2 b82/1 ab28/1 310/، ،3 خیلی کملیپو پروتئین با چگالی 

 ،/g/dl 81/2 84/2 24/2 1،1/، 23 آلبومین 

 ،/g/dl 18/1 23/1 1،/1 111/، 84 پروتئن تام 

 ،/U/I 88/11 81/10 38/1، ،22/3 18 آسپارتات آمینو ترانسفراز

 ،/U/I 8،/14 14/13 01/14 102/، 31 آالنین آمینو ترانسفراز

 دار می باشد.( معنیp<،/1،باشد در سطح )که دارای حروف غیرمشابه  می* هر ردیف 

 (برحسب سانتیمتر)های ماده هلشتاین درکل دوره های رشد اسکلتی در گوسالهمیانگین فراسنجه-4جدول 

 SEM P.value  تیمارها  صفات

 1 2 3   

 ،/2، ،/121 43/84 84/،1 13/81 قد از جدوگاه

 ،/11 ،/203 11/81 22/82 1/80، ال لگنقد از زمین تا اتص

 ،/23 182/1 12/80 30/80 8/02، دور قفسه سینه

 ،/hip 22/11 11/11 28/11 418/، ،0فاصله 

 ،/،pin 82/2 24/2 18/2 ،84/، 3فاصله 

 ،/hip- pin 43/21 ،8/21 14/24 240/، 11فاصله 

 ،/21 ،/،12 11/11 32/11 41/11 فاصله دو چشم

 ،/33 ،/110 43/12 18/12 22/12 اخفاصله دو ش

 ،/a4،/12 cb،1/12 c،0/12 1،2/، ،1 دور مچ دست

 ،/21 ،/111 12/،2 21/12 08/12 دور مچ پا 

 ،/43 1/،24 21/121 14/122 13/123 طول بدن

 ،/32 224/1 18/00 18/1،1 24/1،2 دور شکم

 ،/11 ،/230 84/24 01/24 21/،2 طول سر

 دار می باشد.( معنیp<،/1،باشد در سطح )روف غیرمشابه  میهر ردیف که دارای ح*
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Abstract 
To investigate the effect of non- forage fiber sources in Starter Concentrate on Performance of skeletal growth factors 

and blood parameters in Holstein female calves  experiment using 24 Holstein calves with an average weight of 731173 

kg in completely randomized design with 7 treatments and 8 replications per treatment.. Experimental diets containing 

1 - grain-based starter , 2 - substitute bran cereal, 7 - grains, beet pulp was replaced . Daily feed intake and feed efficiency 

were calculated . Packaging and skeletal growth parameters was performed once every 13 days .Also  about three hours 

after eating blood from the jugular vein of each calf age , 13713,1 and 91 days were performed. Results showed that 

non- forage fiber sources in total daily weight gain during the starter Starter were increased (P<1.13). skeletal growth 

parameters as well as the characteristics of the withers height , height from floor to connect the pelvis, chest 

circumference , distance hip, distance to pin, from hip- pin, two eyes , two horns , ankle circumference , body length , 

head length were not affected by experimental treatments (P>1713), but wrist trait was significantly affected by 

treatments (P= 1713). during this period, blood factors ( albumin , cholesterol , glucose , triglycerides , total protein , 

urea nitrogen , aspartate amino transferase , alanine amino transferase ) were not affected by experimental treatments 

(P>1713). Results showed that the use of non- forage fiber sources can play an effective role in increasing the weight of 

Holstein calves. 

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

 


