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  چکیده  
هاي ماده گوساله ه شروع کننده بر عملکرد(سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتر ايهش بررسی اثر منابع فیبرغیرعلوفههدف از این پژو

کیلوگرم در قالـب   37±1.5راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزنی  24براي این منظور از  در دوره قبل از شیرگیري بود. هلشتاین
م: سبوس جایگزین غالت و دو تیماراستارتر بر پایه غالت، : اول تیمارآزمایشی شامل  تیمارهاي .استفاده شد یک طرح کامالً تصادفی

افـزایش وزن   خوراك مصرفی، ین یکسان بودند.ئاز نظر میزان انرژي و پروت تیمارهاسوم: تفاله  چغندر قند جایگزین غالت بود.  تیمار
 شان دادنتایج این پژوهش ن گیري شد.ها اندازهرشد اسکلتی در گوساله هايفراسنجه هاي خونی وفاکتور ضریب تبدیل روزانه، روزانه،

 افـزایش وزن روزانـه،   اك مصرفی،داري بر خوردر دوره قبل از شیرگیري اثر معنیکنسانتره شروع کننده  اي درکه منابع فیبر غیرعلوفه

آسـپارتات آمینـو    اي،نیتـروژن اوره  پـروتئین تـام،   گلیسـرید، تـري  گلوکز، کلسترول، (آلبومین، فاکتورهاي خونی روزانه،تبدیل ضریب 
 ،hipفاصله  دور قفسه سینه، قد از زمین تا اتصال لگن، هاي رشد اسکلتی (قد از جدوگاه،و فراسنجه آالنین آمینو ترانسفراز) ،انسفرازتر

 نداشـت  طـول سـر)   دورشـکم،  ر مچ پا، طول بدن،دو دور مچ دست، فاصله دو شاخ، فاصله دو چشم، ،hip-pin، فاصله pinفاصله 

)50/0>p(. تواند بازدهی خـوراك مناسـب را در گوسـاله    هش هزینه خوراك میاي ضمن کامنابع فیبر غیرعلوفهرسد بنابراین بنظر می
  داشته باشد.

  هاي شیريگوساله- کنسانتره شروع کننده- ايفیبر غیر علوفه :يدیکل کلمات

  مقدمه
دهنـد دوره  رخوار تـرجیح مـی  هـاي شـی  ي زیـاد تغذیـه و مراقبـت از گوسـاله    هاباتوجه به هزینه پرورش دهندگان گاو شیريامروزه 

ها زیاد بوده است که مرگ و میر و شیوع بیماري ها، زمانی. اصوال سه ماه اول زندگی گوسالهشیرخوارگی را تا حد ممکن کاهش دهند
ـ  توان هزینـه خـوراك و کـا   هاي مدیریتی درست میز باال است. اما با انجام برنامهو هزینه غذا و کارگر مورد نیا از بـراي  رگر مـورد نی

هـا  در پـرورش گوسـاله  ).1(درصـد رسـانید   5ها را به کمتر از را کاهش داد و مرگ و میر گوساله هاي تازه متولد شدهپرورش گوساله
). 2(مدیریت و بهداشت تاثیر گذار است اما مهمترین عامل خوراك و خـوراك دادن اسـت    ،عوامل و فاکتورهاي متعددي مانند محیط

از  .)1(شـود هزینه پرورش حیوانات جایگزین مـی  دهد باعث کاهشزودتر را میپیشرفته که اجازه از شیرگیري این یک مدیریت بنابر
ثري قابل انجام است. توسعه شکمبه براي انجام عمل از شـیرگیري  ؤتر از میانگین گله به طور مگیري موفقیت آمیز در سنین پایینشیر

سانتره شروع کننده است. بنابراین مصرف کنسانتره شروع کننـده در سـنین پـایین    ضروري است و توسعه شکمبه وابسته به مصرف کن
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پـذیري  بالغ باشد تا مجاز به چنـین عـادت   اما گوساله باید از نظر فیزیولوژیکی به قدر کافی ).1(روري استبراي زود از شیرگیري ض
پیشگیري از وقوع اسهال در  تواند به توسعه شکمبه ویاي در جیره مو منابع فیبر غیرعلوفه).2(سریعی به مصرف غذاي خشک باشیم 

گوساله کمک نماید. بنابراین هدف از این آزمایش بررسی کاربردي سبوس وتفاله چغندر در کنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوساله 
  شیري بود.

  هامواد وروش
مـاه اجـرا    2در هـر تیمـار بـه مـدت      (گوسـاله مـاده)  تکرار 8تیمـار آزمایشـی و    3این پژوهش در قالب یک طرح کامال تصادفی با 

دوم: سـبوس   تیمـار استارتر بر پایه غالت، : اول تیمارآزمایشی شامل  تیمارهاي انفرادي نگهداري شدند. هايجایگاهها در گوسالهشد.
 3تین یکسـان بودنـد. از سـن    از نظر میزان انرژي و پـرو  تیمارها چغندر قند جایگزین غالت بود.اله سوم: تف تیمارجایگزین غالت و 

و خـوراك  ها بـه طـور آزاد بـه آب    در طول آزمایش گوسالهها شیر در اختیارشان قرار گرفت. %وزن اولیه گوساله10میزان روزگی به 
  شدند .کردند قطع شیر میمیگرم از خوراك مصرف  900روز متوالی  3ها چنانچه به مدت دسترسی داشتند.و گوساله

  واد خوراکی و ترکیب  مواد مغذي مورد استفاده در کنسانتره شروع کننده(درصد)نسبت م-1جدول 
  ترکیبات%   تیمارها 
3  2 1  

      
 ذرت  5/54 5/54 5/54

 جو  14 - -

 سبوس  - 15 -

 تفاله چغندر - - 5/13

 سویا 5/28 5/27 29

 مکمل مواد معدنی 1 1 1

 مکمل مواد ویتامینه  1 1 1

 کربنات کلسیم 5/0 5/0 5/0

 نمک 5/0 5/0 5/0

 جمع 100 100 100
 ترکیب شیمیایی کنسانتره   

 پروتئین 8/18 9/18 8/18

 انرژي 35/3 28/3 27/3

 کلسیم  6/0 6/0 7/0

 فسفر 6/0 7/0 5/0

7/15 4/15 4/12 NDF 

  
بازده خوراك مصرفی (نسبت  .گردید غذیهت مخلوط هاي کامالجیره%یونجه بود که بصورت 30%استارترو70آزمایش حاوي تیمارهاي 

 هاي رشد اسکلتی (قـد از جـدوگاه،  محاسبه گردید. وزن کشی و فراسنجهگیري قبل از شیر در مراحل افه وزن به خوراك مصرفی)اض
 مچ دسـت،  دور شاخ، فاصله دو فاصله دو چشم، ،hip-pin، فاصله pinفاصله  ،hipفاصله  دور قفسه سینه، قد از زمین تا اتصال لگن،
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از سیاهرگ وداج  ساعت پس از مصرف خوراك 3گیري حدود خون روز انجام شد. 15دورشکم،طول سر) هر  بدن، دور مچ پا، طول
ي پالسماي آن جدا گردید وتا زمان آنالیز فاکتورهاي خونی در دما روزگی گرفته شد و 90و60،30،1هاي ،ها در سنهر یک از گوساله

 اي،نیتـروژن اوره  پروتئین تـام،  گلیسرید،تري گلوکز، کلسترول، آلبومین، السمایی،پهاي غلظت و ،گهداي شدگراد ندرجه سانتی -20
ها با اسـتفاده از  دادهتجزیه آماري  .گیري شدنده از دستگاه اتو آناالیزر اندازهبا استفاد آالنین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز،

بـراي   GLM) و رویـه  Repeated Measurementگیـري تکـرار شـده (   با استفاده از دستور اندازه Mixedه )رویSAS )9.1نرم افزار
ـ   ، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل،ر مشاهدات انجام شد. میانگین وزنسای ه بـه  بر اساس وزن اولیه تصحیح شـدند.اختالف وزن اولی

% 5دار در سـطح احتمـال معنـی    کرامـر و _ها به روش توکیین میانگینشد. مقایسات ب هها در نظر گرفتصورت کواریت در آنالیز داده
  .انجام شد

  نتایج وبحث 
 2ل از شیر گیري در جدول شـماره  بضریب تبدیل روزانه در دوره ق و افزایش وزن روزانه، (استارتر)، نتایج مربوط به مصرف خوراك

ضـریب تبـدیل    و افزایش وزن روزانـه،  (استارتر)، ي مصرف خوراكداري در هیچ یک از فاکتورهاتفاوت معنی .نشان داده شده است
 و افزایش وزن روزانـه،  (استارتر)، بیشترین میانگین مصرف خوراك .)p<50/0( در این دوره مشاهده نشد روزانه بین تیمارها مختلف

بازده مصرف خـوراك در ایـن دوره    د.بو 3و کمترین مربوط به تیمار  (شاهد) ضریب تبدیل روزانه از نظر عددي مربوط به تیمار یک
هاي غذایی بـا افـزایش   به دلیل افزایش سرعت عبور ملکول پایین تر بود که احتماال2نسبت به تیمار یک (شاهد)و تیمار  3براي تیمار 

هـاي  فاکتور باشـد. مـی  کـامال توسـعه نیافتـه اسـت)    (دسـتگاه گـوارش    مصرف خوراك و کاهش هضم این مواد در دستگاه گـوارش 
نـین آمینـو ترانسـفراز) و    آال آسپارتات آمینو ترانسـفراز،  اي،نیتروژن اوره پروتئین تام، گلیسرید،تري گلوکز، خونی(آلبومین، کلسترول،

فاصله  ،hip-pin، فاصله pinفاصله  ،hipفاصله دور قفسه سینه، ا اتصال لگن،قد از زمین ت هاي رشد اسکلتی (قد از جدوگاه،فراسنجه
 هـاي آزمایشـی قـرار نگرفتنـد    ثیر تیمارتحت تـا  طول سر) دورشکم، دور مچ پا، طول بدن، دور مچ دست، له دو شاخ،فاص دو چشم،

)50/0>p(.  اي(سبوس گندم و تفاله چقندر قند) در کنسانتره شـروع  غیرعلوفهبنابراین براساس نتایج آزمایش حاضر کاربرد منابع فیبر
 وهـاي خـونی   ثـر تیمارهـاي آزمایشـی بـر متابولیـت     ا شود.ر نامطلوب بر عملکرد توصیه میاثیکننده گوساله قبل از شیرگیري بدون ت

  گزارش شده است. 4و3هاي شمارهدر جدول هاي رشد اسکلتی به ترتیبمیانگین فراسنجه
  در دوره قبل از شیر گیري ضریب تبدیل روزانه) افزایش وزن روزانه، میانگین عملکرد(خوراك مصرفی،-2جدول

P.value SEM  صفت مورد مطالعه  تیمارها 
  3 2 1  

      
  )kgخوراك مصرفی( 453/0 427/0 383/0 3631/74 80/0
  )kgافزایش وزن روزانه( 520/0 533/0 503/0 0376/0 84/0
 ضریب تبدیل روزانه 654/0 607/0 604/0 0723/0 86/0
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  گیريماده هلشتاین در دوره قبل از شیرهاي هاي خون گوسالهتاثر تیمارهاي آزمایشی برمتابولی -3جدول 
  SEM P.value  تیمارها    واحد  صفات
    1  2  3      

  Mg/dl 33/77  77/78  83/72  247/3  45/0  گلوکز
  Mg/dl 31/74  93/70  58/68  715/3  54/0  کلسترول 

  Mg/dl 40/41  19/35  26/34  808/2  17/0  تري گلیسرید 
  Mg/dl 56/10  42/12  55/10  895/0  25/0  نیتروژن اوراي خون 

  Mg/dl 28/8  80/6  86/6  535/0  11/0  لیپو پروتئین با چگالی خیلی کم
  g/dl  86/2  72/2  83/2  115/0  66/0  آلبومین 

  g/dl  83/5  81/5  65/5  215/0  80/0  پروتئن تام 
  U/I  96/46  99/51  16/47  277/4  65/0  آسپارتات آمینو ترانسفراز

  U/I  69/10  66/9  08/10  811/0  66/0  ترانسفرازآالنین آمینو 
 
 

  متر)گیري ( بر حسب سانتیقبل از شیر هاي ماده هلشتاین در دورهشد اسکلتی در گوسالههاي رمیانگین فراسنجه-4جدول 
  SEM P.value    تیمارها    صفات
  1  2  3      

      
  12/0  716/0  97/79  28/79  46/81  قد از جدوگاه

  27/0  855/0  62/82  69/82  43/84  تصال لگنقد از زمین تا ا
  19/0  888/0  94/81  19/81  53/83  دور قفسه سینه

  hip 16/14  11/14  86/13  14/0  28/0فاصله 
  pin 03/7  94/6  94/6  089/0  68/0فاصله 

  hip- pin  61/23  12/23  61/22  307/0  10/0فاصله 
  29/0  214/0  65/14  42/14  16/14  فاصله دو چشم

  52/0  203/0  23/11  30/11  55/11  شاخفاصله دو 
  18/0  136/0  23/11  16/11  52/11  دور مچ دست
  45/0  136/0  92/11  97/11  16/12  دور مچ پا 
  76/0  398/1  03/112  97/112  46/113  طول بدن
  45/0  226/1  94/85  47/86  11/88  دور شکم
  92/0  263/0  25/22  22/22  35/22  طول سر

  منابع
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Abstract  
The aim of this study was to investigate the effect of non forage fiber resources ( bran and sugar 
beet pulp ) in concentrate Starter on pre -weaning performance of Holstein female calves. For the 
purpose , 24 Holstein calves with an average weight of 37+1.5 kg in a completely randomized 
design was used. Experimental treatments were contain treatment 1 : grain-based starter , treatment 
2:  alternative bran cereal and treatments 3:  beet pulp was replaced by cereals . Treatments were 
isoenergetic and isonitroginic. Feed intake, daily gain, feed conversion, blood factors and skeletal 
growth parameters were measured. Results of this study showed that non- forage fiber sources 
concentrate Starter had not significant effect on pre -weaning feed intake daily gain , feed 
conversion , daily blood factors ( albumin , cholesterol , glucose , triglycerides , total protein , urea 
nitrogen , aspartate amino transferase , alanine amino transferase ) and skeletal growth parameters 
(height of the withers , height from the ground up connecting hips, chest circumference , distance 
hip, distance to pin, from hip- pin, two eyes , two horns , wrist , ankle circumference , body length , 
, head length )(P>0.05). Therefore it seems that non forage fiber resources can reduce costs and 
improve feed efficiency in Holstein calves. 
Keywords: Non- forage fiber - Concentrate Starter - Dairy calves  


