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 یدهچک
 راس 82 تعداد .انجام شد شیرخوار یهاگوساله رشد عملکرد بر ،آغازین خوراک در لبنی محصوالت خشک ضایعات افزودن اثر مطالعه با هدف پژوهش این

طرح یک قالب  درآزمایش،  شرایط با سازگاری هفته دو از پس و تقسیم شدند آزمایشی گروه چهار به تصادفی طوربهنژاد هلشتاین  متولدشده تازه ماده گوساله
تغذیه  هفتگیهشت  سن تا ،لبنی ضایعات خشک محصول درصد 01 و 81 ،01 ،(شاهد) صفر سطوح آغازین حاوی خوراکبا  انفرادی صورتبه کامالً تصادفی،

وزن روزانه،  یشزنده، افزا وزن که ددا نشان نتایج. شد گیریاندازه هفتگی صورتبه خوراک مصرف بازده و وزن افزایش خوراک، مصرف وزن بدن،. شدند
 داد نشان زمان × تیمار بین اثر متقابلسی ربر. نگرفت قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت مصرفی خوراک به وزن اضافه نسبت و آغازین خوراکمصرف  یزانم

 ،پنجماما در هفته  ،بود و گروه شاهد یعات لبنی در جیره آغازینضا درصد 01سطح شده با  های تغذیهگوساله وزن مربوط به باالترین افزایش ،هفته نخستدر  که
 افزودن که داد نشان پژوهش این نتایج. (P<10/1) بوددرصد ضایعات لبنی در جیره آغازین  01شده با  های تغذیهباالترین افزایش وزن مربوط به گوساله

 با یلبن یعصنا یجانب محصول یک عنوانبه ترکیب این از توانیو م نداردبر عملکرد رشد آنها  منفی تأثیر ،هاگوساله آغازین جیره به درصد 01 تا لبنی ضایعات
  .نمود استفاده شیرخوار هایگوساله یهدر تغذ ،اقتصادی صرفه و اییهارزش تغذ

 
 .گوساله ،رشد عملکرد ،لبنی ضایعات فرآورده آغازین، خوراک تغذیه، :هاكلیدواژه
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Abstract 
This study was aimed to investigate the effect of adding dried dairy wastes to the starter diet on growth performance in Holstein dairy calves. A total 
of 28 female newborn Holstein dairy calves were randomly allocated to four groups (n=7/group) and after two weeks of habituation to experimental 
conditions and diet, in a completely randomized design, individually fed starter diets containing 0 (control), 10, 20, or 30% dried dairy waste up to 
eight weeks of age. Feed intake, weight gain, and feed efficiency (gained weight/consumed feed) were measured weekly, during the experimental 
period. Results showed that body weight, weight gain, feed intake, and feed efficiency were not affected by the treatments. Interactive effect of 
treatments by week showed that the highest weight gain was for calves fed by the diet containing 10% dairy waste or control group at first week. 
However, the highest gain was recorded for those that received 30% dairy waste at week five of the experiment (P<0.05). In conclusion, the results of 
the present study revealed that the inclusion of dried dairy products up to 30% of calves’ starter diet had no adverse effect on performance, and 
therefore can be used as an affordable and valuable nutritional by-product of the dairy industry in the nutrition of calves. 
 
Keywords: Calf, Dairy product wastes, Feeding, Growth performance, Starter diet. 
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 همقدم
 از پس نخست یهاهفته در شیرخوار گوساله مناسب تغدیه

دستیابی به  برای که است مدیریتی کاتن ینتر مهم از تولد

 آن به ژهیو طوربه باید سالم گوساله یک تولید و بیشینه رشد

 صنعتی، هایگاوداری در که این به توجه با. شود توجه

 و شودمی جدا مادر از ،زایش از پس بالفاصله اغلب گوساله

در کنار  ،شوندمی تغذیه آغازین هایجیره با مجزا طوربه

 آغازین هایجیره ترکیب بودن صرفه به مقرونمناسب،  تیفیک

 دنخواه پرورشی هایواحد اقتصادی صرفه در مهمی نقش

 هستند یخوراک مواد از مخلوطی ،نیآغاز هایرهیج .داشت

 با هیتغذبه  شیرخوار نشخوارکنندگان یدهعادت یبرا که

 به آنها انتقال عیتسر یبرا و ،خشک علوفه و جامد رهیج

از  .[01] شوندمی گرفته نظر در شخوارکنندگین مرحله

کاهش هزینه  ،ین اهداف مزارع پرورش گاو شیریتر مهم

زایش  نخستینپرورش تلیسه جایگزین از طریق کاهش سن 

به سطح که وزن بدن در زمان زایش  طوریبه، [02] است

دوره  نخستیندر  تولید شیر ،و در نتیجه مناسب برسد

سن نخستین زایش، به سن در  .[0]شیردهی بهینه گردد 

گیری جهت باروری بستگی دارد؛ اما تصمیم نخستین تلقیح و

ها برای کاهش سن نخستین زایش، بدون تلقیح زودتر تلیسه

توجه به تکامل اسکلتی و عضالنی ممکن است اثرات منفی 

. بهبود عملکرد طی دوره پیش از [01] بر تولید شیر بگذارد

شیرگیری سبب بهبود تولید شیر در نخستین دوره شیردهی 

 با مطابق دیبا نیآغاز رهیج ،بر این اساس .[0] شودمی

شده باشد و ضمن  یمتنظ گوساله غذایی نیازهای

 .باشد داشته مناسبی شده تمام قیمت بودن، خوشخوراک

خوراک توسط  یاجزا یاز مصرف انتخاب یریمنظور جلوگ به

توصیه شده مخلوط  صورت کامالً به رهیجاستفاده از  ،دام

 .[08] است

 نقش یاهیتغذ یازهاین قیدق نیمأت ،یدامپرور صنعت در

واحد  یسودآور تیو در نها وانیح عملکرد در یمهم

 قیمت از زیادی بخش جیره، پروتئینمین أتدارد.  یپرورش

 خود به را پرورش یهانهیو هز آغازین جیره شده تمام

 نظر از که هاییجیره تنظیم رو، این از ؛دهدمی اختصاص

 مقرون حال عین در و مناسب پروتئین میتک و کیفیت

 تغذیه متخصصان اغلب که است چالشی د،نباش نیز صرفه به

 بودن دارا دلیل به که ترکیباتی از یکی. هستند روروبه آن با

 و ایآمینه اسید مناسب پروفیل پروتئین، بسنده مقادیر

 قرار دهندگان پرورش توجه مورد ،مناسب قیمت چنین هم

 .است لبنی یهافرآورده خشک ضایعات ،است گرفته

 جمله از مختلف لیدال به ،یلبن کارخانجات در

 ره،یغ و یبندبسته مشکالت انقضا، خیتار به شدن کینزد

 شوند یم داده عودت محصوالت درصد دو تا یک نیب اغلب

 یفرآور صورت در اما ،ندستین انسان یبرا مصرف قابل و

 وریط و دام هیتغذ در باتیترک نیا از توانیم نه،یبهو  مناسب

 استفاده که است شده گزارش راستا، نیا در. [0] کرد استفاده

 یهاهگوسال نیآغاز رهیج در خشک ریپنآب یدرصد 0/81

 وزن شیافزابهبود  ،خوراک مصرف کاهش سبب رخوار،یش

 رهیبه ج ریکف افزودن ،چنین هم .[6] شودمی لیتبد بیضر و

 خواصداشتن  لیدلبه یلبن محصول کی عنوانبه نیآغاز

 بهبود باروزه،  01 هیتغذ دوره کی از پس ،یکیوتیپروب

مبتال به  یاز جمله کاهش روزها هاسالمت گوساله تیوضع

 یهاشاخص شیموجب افزا اسکور مدفوع، شیاسهال و افزا

 خوراک مصرف بر هرچند ؛دشرشد مانند طول بدن  یومتریب

 .[7] نداشت یتأثیرو بازده آن 

 عاتیاز اثرات مثبت ضا یادیبخش ز رسد کهظر مین به

 گوارشدستگاه  ییایباکتر تیجمع بیدر ترک رییبه تغ یلبن

 و دیمف یهامیکروارگانسیم تیجمع بهبود با و باشد مرتبط

به بهبود  ،یماریکننده بجادیا یهایباکتر یرقابت حذف

 مشخص شده است. دیکمک نما واناتیسالمت ح تیوضع

 یلبن باتیو ترک ،بهبود موجب شده یفرآور یلبن عاتیضاکه 

 ییایباکتر تیجمع بیدر ترک رییبا تغ ،رینشده مانند ش یفرآور
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 بروز با مرتبط یهاژن انیب شیدستگاه گوارش و افزا

 دهدمی کاهشرا  هاگوساله عملکرد ،یکیمتابول یمارهایب

 از استفاده که یاقتصاد یایاساس، با وجود مزا نیبر ا .[81]

دارد، در صورت  نیآغاز رهیفروش در ج قابلریغ ریش

 عملکرد ،استفاده مورد ریش نییپا تیفیک اینامناسب  یفرآور

 .[00] ردیگیم قرار تأثیر تحت یمنف طوربه هاگوساله

 از استفاده اثر خصوص در یمتناقض و متنوع یهاگزارش

وجود  رخواریش یهاگوساله نیآغاز رهیج در یلبن باتیترک

 طیشرا شده، استفاده بیترک نوع به بسته دهدیدارد که نشان م

متفاوت  جیشده، نتا هیتغذ یهاگوساله تیوضع و یفرآور

 نیگزیجا پودر افزودن با گزارش شده است کهخواهد بود. 

 شیافزا جهینت در و رخواریش یهاگوساله یصرفم ریش به ریش

 در .[2] ابدییم شیافزا روزانه وزن ،ریش جامد مواد کل

 بازده و مدفوع اسکور ،ریش نیگزیجا مصرف ،گرید یپژوهش

که همراه با  یرخواریش یهاگوساله خوراک مصرف

اما  ،نکرد رییتغ کردند، مصرف زین کیوتیپروب ،ریش نیگزیجا

 داد شیافزا را هاگوساله رشد و نیآغاز خوراک مصرف

 ریاز ش یمختلف یهانسبت همزمان هیغذت ،حال نیبا ا. [01]

 منبع عنوان به ریپن آب نیپروتئ پودر و شده خشک چرخ پس

 و رشد ،اسهال یروزها نیانگیم ر،یش نیگزیجا در نیپروتئ

  .[06] ندادقرار  تأثیر تحت را یمغذ مواد هضم تیقابل

 عاتیضا یاهیتغذ و یاقتصاد ارزش به توجه با

 جینتا در تناقض چنین همو  یخشک محصوالت لبن

 مطالعه ،پژوهش هدف از انجام این ن،یشیپ یهاگزارش

 خوراک در لبنی هایفرآورده خشک ضایعات افزودن اثر

 .بود هلشتاین هایگوساله رشد عملکرد بر آغازین

 
 هاروش و مواد
بر  هلشتاین متولدشده نژاد تازه ماده وسالهگ راس 82 تعداد

 آزمایشی گروه چهار به تصادفی صورتاساس وزن و به

 در قالب یک طرح کامالً تصادفی،. یافتند اختصاص

 سطوح حاوی آزمایشی هایطور انفرادی با جیرهبه هاگوساله

 شده خشک محصول درصد 01 و 81 ،01 ،(شاهد) صفر

فتگی تغذیه شدند. دو هفته تا سن هشت ه یلبن عاتیضا

عنوان به بعد پذیری و شش هفتهعنوان دوره عادتآغازین به

 دوره آزمایش اصلی در نظر گرفته شد. پیش از آغاز آزمایش،

 شو و گندزدایی محلو شامل شست بهداشتی الزم اقدامات

های در تمامی گروه ها . جایگاه نگهداری گوسالهگرفت انجام

های انفرادی ثابتی بود و شامل جایگاه آزمایشی یکسان بوده

سیمانی  شده باروکش که مسقف و از سه طرف با دیوار

های آزمایشی . شرایط دمایی برای همه گروهبودمحصور 

درجه  86-02)متعادل  زمان آزمایش نسبتاًطی مشابه و 

 نخست هفته از هاگوساله دریافتی شیر میزان .بودگراد( سانتی

ها در سنین گوساله. بود برابر هادر همه گروه آزمایش پایان تا

 06تا  01و  11تا  10، 18تا  00، 01تا  هشت ،هفتتا چهار 

 دوو  چهار، هشت، شش، چهارترتیب با مقادیر  روزگی به

 .تغذیه شدند های سنی ذکرشده( ترتیب دوره )به لیتر شیر

آزمایش  ابتدای در های آزمایشیجیره شیمیایی ترکیبات

 احتیاجات های جدول ها بر اساسجیره. شد گیریهانداز

 از نظر ( و0تنظیم شدند )جدول  [00] شیری گاوهای غذایی

 .تقریباً مشابه بودند یمعدن مواد و نیپروتئ و یانرژ ،یچرب

و آب در کل دوره آزمایش  سوم روز از نیآغار خوراک

خوراک  .گرفت قرار هاگوساله اریاخت در آزادصورت به

حاصل گردد  نانیشد که اطم میتنظ ایگونهبهشده  عرضه

مازاد آخور داشته خوراک % 01ا روزانه حداقل هگوساله

 خوراک و شدند نیتوز یهفتگ صورتبه هاگوسالهباشند. 

 قرار آنها اریاخت در نیتوز از پس روزانه صورتبه آنها

  .گرفت

و  یفرآور یبرا ینروش نو یکاز  یقتحق ینا در

ی شامل لبن عاتیضا ازشده دیتول محصولخشک نمودن 

استفاده شد.  یرقابل مصرف برای انسانشیر غو  ماست، پنیر

 با استفاده، مورد ترکیبات کردن لیاستر از پس خالصه، طوربه
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 بهمحصول  یخوراک مواد یبرخ از استفاده چنین هم و انجماد

 61الی  00 در دمای سپس و رسانده شدمناسب  غلظت

در اداره محصول گراد خشک شد )روش تولید درجه سانتی

ید از تول باشد(. پسنعتی در حال ثبت میهای صثبت مالکیت

 خاکستر، ،یچرب ،یسلول وارهید ن،یپروتئ زانیم محصول،

 ماندهیباق زانیم ،لیپیدی اسیوندیپراکس زانیم فسفر، م،یکلس

 قابل یانرژ زانیم. شد گیری اندازه هاکیوتیبیآنت

 هیاول مواد ترکیب نبود مشخص به توجه با وساز سوخت

 مورد خشک یلبن عاتیضا ییایمیش بیترک. شد وردآبر

میزان  .است شده آورده 8 جدول در آزمایش این در استفاده

با استفاده از روش و چربی خام  پروتئین خام ،خشک ماده

 .[8] شد گیریاستاندارد اندازه

 
 2آزمایشی یهارهیج ییایمیش بیترکو  یخوراک اقالم .2 جدول

 دهش گیریاندازه موارد
 آزمایشی هایجیره

 1 0 8 شاهد
     )درصد( استارتر ترکیب

 11/01 11/81 11/01 11/1 یلبن عاتیضا

 01/01 11/08 01/00 11/00 شده ابیدانه جو آس

 01/81 11/82 01/00 11/00 شده ابیآس ذرت دانه

 01/0 11/1 01/1 11/0 کامل یایسو

 66/81 01/80 06/80 11/82 ایسو کنجاله

 61/1 07/0 71/0 80/6 ذرت گلوتن خوراک

 01/8 11/8 71/8 11/0 ذرت گلوتن کنجاله

 11/1 60/1 06/0 70/0 یچربپودر

 71/1 21/1 11/1 11/0 میسد کربناتیب

 01/8 11/8 71/8 11/0 ینیتامیو -یمعدن مکمل

 01/1 12/1 10/1 11/1  ومیزیمن دیاکس
 80/1 86/1 01/1 00/1 میکلس کربنات

 11/0 11/0 11/0 11/0 تیبنتون

 11/1 01/1 81/1 01/1 نمک
 11/1 00/1 81/1 06/1 کلسیم فسفات دی

     )درصد( رهیجنسبت اجزای 
 11/11 11/11 11/11 11/11 استارتر

 11/01 11/01 11/01 11/01 کاه گندم
     شیمایی جیره کامل ترکیبات

8(گرممگاکالری برکیلو) متابولیسم قابل انرژی
 01/0 80/0 87/0 08/0 

 00/81 00/81 00/81 00/81 )درصد( خام پروتئین
 12/11 02/12 81/17 01/16 غیرفیبری)درصد(کربوهیدرات 

 06/0 06/0 07/0 07/0 )درصد( چربی
 11/02 87/02 60/07 10/07 (NDF)ی خنث ندهیشو در نامحلول بریف
 26/1 00/1 80/1 11/2 (ADF) دییاس ندهیشو در نامحلول بریف

 11/2 17/2 10/2 18/1 )درصد( خاکستر
 20/1 20/1 28/1 28/1 (درصد) کلسیم
 11/1 11/1 11/1 11/1 (درصد) فسفر

 اند.( تنظیم شده2001) NRCها بر اساس جدول احتیاجات غذایی جیره. 0
2. Gross energy (Mcal/kg) = 0.057 × CP% + 0.092 × Fat + 0.0395 × Lactose%; ME (Mcal/kg) = Gross energy × 0.97 × 0.93 
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 مورد خشک یلبن عاتیضا ییایمیش بیترک .1 جدول

 شیآزما در استفاده

 میزان شیمایی ترکیب

 71/11 (درصد) خشک ماده

 0011 (کیلوگرم/کیلوکالری) خام انرژی

 82/02 (درصد) خام پروتئین

 6/2 (درصد) خام چربی

 1 (درصد) خاکستر

 10/1 (ددرص) کلسیم

 01/1 (درصد) فسفر

 

 هیرو با ی حاصلهاداده عیتوز بودن نرمال

UNIVARIAT  و آزمونShapiro-Wilk هادادهشد.  یبررس 

 طرح قالب در ،تکرارشده در زمان یهایریگاندازه صورتبه

کواریانس بدون ساختار و و  MIXED هیرو با یتصادف کامالً

 0.0.8نسخه  Rیآمار ارافزنرمبا استفاده از  (UN) ناهمگن

 آزمون از استفاده با هانیانگیم تجزیه و 0رای مدل ب

درصد مقایسه  0داری در سطح معنی دانکن یاچنددامنه

و  (LSmean) مربعات حداقل نیانگیم صورتبه جینتا شدند.

  .اندهشد گزارش( SEM) نیانگیاستاندارد م یخطا

 Yijk = µ + Ti + ij+ tk + (T×t)ik + β(Xi-  ) + eijk (0رابطه 

 اثر ،µ؛ مشاهده هر مقدار ،Yijk که در این رابطه،

 ،tk ؛یتصادف اشتباه ،ij ؛رمایت اثر، Ti ؛صفت هر نیانگیم

 اثر، β(Xi-  ) ؛زمان×ماریت کنش برهم اثر، ik(T×t) ،زمان اثر

 .باشدیم ماندهیباق اثرات ،eijkو  وزن کوواریت

 

 بحث و جینتا

 یمارهایت در رخواریش یهاگوساله ندهز وزن نیانگیم

کل  میانگین چنین همو  گیریاندازه هایزمان یط مختلف

گزارش شده  7 و 0 های جدولدر  ترتیب به آزمایشدوره 

 81 سطح کنندهافتیدر یهاگوساله ،دوم هفته در است.

 تیمارهای با مقایسه در لبنی هایفرآورده ضایعات درصد

 ریسا درولی  ،(P<10/1) داشتند ریتپایین زنده وزن دیگر

 یمارهایت نیکل دوره ب در چنین همو  یشیآزما یهاهفته

 . نداشتوجود داری معنی مختلف تفاوت

 یشیآزما مختلف یهاگروه روزانه وزن شیافزا نیانگیم

 و میانگین کل دوره در جدول 1 جدول در طی دوره آزمایش

 نظر از یشیزماآ یمارهایت نیب کل، در. است شده گزارش 7

 شیآزما مختلف یهاهفته در روزانه وزن شیافزا نیانگیم

 یهاگوساله ش،یآزما پنجم هفته دروجود نداشت.  یتفاوت

 رهیج درخشک  یلبن عاتیضا درصد 01 و 81 شده با تغذیه

 را روزانه وزن شیافزا نیتر بیش و نیتر کم بیترتبه ن،یآغاز

پژوهش،  نیاستا با را در تحقیقات هم (.P<10/1) داشتند

های نژاد گوساله ریش به ریکف افزودنگزارش شده است که 

 .[7]ها نداشت ی در عملکرد رشد آنتفاوت هلشتاین،

 

 نیهلشتا یهاگوساله( لوگرمیبدن )ک وزن نیانگیم. 3 جدول

 یهافرآوردهخشک  عاتیشده با سطوح مختلف ضا هیتغذ

 نیآغاز رهیج در یلبن

  هفته

 شیآزما

  استاندارد خطای 0 در جیره یخشک لبن ضایعات درصد

 01 81 01 )شاهد( 1 میانگین

 60/1 16/01 07/01 01/11 07/10 شیآزما آغاز

 a00/17 ab10/16 b71/18 ab11/10 72/1 اول

 76/1 11/00 11/11 11/00 00/08 دوم

 10/1 10/07 26/01 16/07 06/02 سوم

 10/0 11/60 12/01 07/61 11/61 چهارم

 01/0 20/70 67/60 81/70 80/70 پنجم

 88/0 67/72 80/78 20/76 10/77 ششم

 مدت به(، هفتگی 8-0)سن  جیره آغازین با سازگاری هفته دو از پس هاگوساله. 0

 در لبنی خشک ضایعات مختلف سطوح حاوی آغازین هایجیره با هفته شش

های لبنی سطوح مختلف ضایعات خشک فرآورده .شدند تغذیه آغازین خوراک

)جیره  گزارش شده استای خوراک آغازین صورت درصدی از بخش کنستانتره به

 (.0کاه بود؛ جدول درصد  01درصد کنستانتره و  11آغازین شامل 

a و b:  است دارمعنی، ردیف هردر  متفاوت هایبندواژه باتفاوت ارقام (10/1>P). 
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( لوگرمیبدن )ک وزنروزانه  شیافزا نیانگی. م3 جدول

 عاتیشده با سطوح مختلف ضا هیتغذ نیهلشتا یهاگوساله

 نیآغاز رهیج در یلبن یهافرآوردهخشک 

 یشآزما هفته
  استاندارد خطای 0جیره در لبنی ضایعات درصد

 01 81 01 )شاهد( 1 میانگین

 ab70 /1 a21/1 b01/1 ab67/1 11/1 اول

 11/1 18/1 28/1 22/1 70/1 دوم

 10/1 71/1 70/1 68/1 20/1 سوم

 11/1 26/1 70/1 16/1 11/1 چهارم

 ab16 /1 ab11/0 b21/1 a01/0 10/1 پنجم

 10/1 12/1 11/1 20/1 22/1 ششم

 مدت به(، هفتگی 8-0)سن  جیره آغازین با سازگاری هفته دو از پس هاهگوسال. 0

 در لبنی خشک ضایعات مختلف سطوح حاوی آغازین هایجیره با هفته شش

های لبنی سطوح مختلف ضایعات خشک فرآورده .شدند تغذیه آغازین خوراک

ه ای خوراک آغازین گزارش شده است )جیرصورت درصدی از بخش کنستانتره به

 (.0درصد کاه بود؛ جدول  01درصد کنستانتره و  11آغازین شامل 

a و b:  است  دارمعنی، ردیف هردر  متفاوت هایبندواژه باتفاوت ارقام(10/1>P). 

 
طی ( ریش +نیآغاز) یماده خشک مصرف کل میانگین

 7و  0های  جدولیب در تتر دوره آزمایش و کل دوره به

 آزمایش، دوره کل نظرگرفتن در با. است شده گزارش

 قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت خشک ماده مصرف

 هایگوساله آزمایش، پنجم هفته در وجود، این با ؛نگرفت

 نسبت ،خشک لبنی هایفرآورده ضایعات درصد 81گروه 

 کردند مصرف یتر کم خشک ماده شاهد گروه به

(10/1>P) .شد، جبران ششم هفته در مصرف کاهش این 

ی اختالف آزمایشی هایگروه بین هفته این در که نحوی به

 با خوشخوراکی نظر از هاجیره اساس، نیا بر .نشد دیده

 شیر که این به توجه با ،چنین هم .نداشتند اختالفی یکدیگر

 هاگوساله تمامی برای آزمایشی هایگروه در مصرفی

ها مصرف طور کامل توسط گوسالهبهو  بود یکسان

 خوراک به فقط مصرفی خشک ماده در تفاوت ،شد می

 .شودمی داده نسبت( جامد) آغازین

 

 تیمار درهفته پنجم  در تر کم مصرفی خشک ماده

 لبنی هایفرآورده ضایعات درصد 81 سطح کنندهدریافت

 گروه این هایگوساله تر کم روزانه وزن افزایش با خشک

 مربوط بهامر،  ینا یلدل احتماالً. (1 جدول) بود همراه

 شایان. باشدمحدودیت جبران و شرایط خاص محیطی می

 در مختلف هایگروه در هادام زنده وزنذکر است که 

که  یکاهش رودمی گمان اما ،نداشتند تفاوتی آزمایش آغاز

 درصد 81 سطح کنندهدریافت هایگوسالهدر وزن زنده 

 آزمایش آغاز از پس هفته یک لبنی هایفرآورده ضایعات

، )محدودیت جبرانی و شرایط محیطی خاص( شد مشاهده

 در تر کم وزن افزایش و مصرفی خوراککاهش  به منجر

 ینحال، نکته مهم ا ینبا ا .باشد هشد آزمایش بعدی هفته

 از آزمایش دوره کل در یماریت هایگروه بیناست که 

 یشو افزا یزنده، ماده خشک مصرف وزن یانگینمنظر 

 .نداشت وجود یداریوزن روزانه تفاوت معن

 

+ نیآغاز) یماده خشک مصرف کیلوگرممیانگین  .5 جدول

شده با سطوح مختلف  هیتغذ نیهلشتا یهاگوساله (ریش

 نیآغاز رهیدر ج یلبن یهافرآوردهخشک  عاتیضا

 یشآزما هفته
 استاندارد خطای  0جیره در لبنی ضایعاتدرصد 

 01 81 01 )شاهد( 1 میانگین

 18/1 1/0 10/1 17/1 12/1 اول

 11/1 00/0 16/0 1/0 11/0 دوم

 11/1 80/0 10/0 17/0 00/0 سوم

 10/1 00/0 00/0 81/0 01/0 چهارم

 a71/0 ab17 /0 b18/0 ab11/0 16/1 پنجم

 11/1 71/0 06/0 06/0 18/0 ششم

 مدت به(، هفتگی 8-0)سن  جیره آغازین با سازگاری هفته دو از پس هاگوساله. 0

 در لبنی خشک ضایعات مختلف سطوح حاوی آغازین هایجیره با هفته شش

های لبنی سطوح مختلف ضایعات خشک فرآورده .شدند تغذیه آغازین خوراک

ای خوراک آغازین گزارش شده است )جیره صورت درصدی از بخش کنستانتره به

 (.0درصد کاه بود؛ جدول  01درصد کنستانتره و  11آغازین شامل 

a و b:  است  دارمعنی، ردیف هردر  متفاوت هایبندواژه باتفاوت ارقام(10/1>P). 



 نیهلشتا یها¬گوساله رشد عملکرد بر نیآغاز خوراک در یلبن یهافرآورده خشک عاتیضا افزودن اثر

 

 2318پاییز   3شماره   12دوره 

335

 خشک ماده کل به زنده وزن افزایش نسبت میانگین

های مختلف طی هفته )بازده مصرف خوراک( مصرفی

 7و  6های  جدول در ترتیبآزمایش و در کل دوره به

 بین نسبت این در تفاوتی اگرچه. است شده داده نمایش

 داشت وجود آزمایش پنجم و اول هفته در تیمارها

(10/1>P)، تحت این نسبت آزمایشی دوره کل در اما 

 پنجم هفته رد. نگرفت قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر

 از سطح باالترین کنندهدریافت هایگوساله آزمایش،

 طور به درصد( 01) خشک لبنی هایفرآورده ضایعات

 رفمص به پاسخ در را یتر بیش وزن افزایش داریمعنی

 امر این. داشتند دیگر تیمارهای با مقایسه در خشک ماده

 وزن افزایش و تر کم خشک ماده مصرف دلیلبه تواندمی

 دیگر با مقایسه در پنجم هفته طول در تیمار این در باالتر

  .باشد تیمارها

 

 خشک ماده کل به وزن شیافزا نسبت نیانگیم .6 جدول

 مختلف سطوح با شده هیتغذ نیهلشتا یهاگوساله یمصرف

 )درصد( نیآغاز رهیج در یلبن یهافرآورده خشک عاتیضا
  هفته

 یشآزما

 استاندارد خطای 0جیره در لبنی ضایعات درصد

 01 81 01 )شاهد( 1 میانگین

 ab71/1 a20 /1 b16/1 ab62 /1 16/1 اول

 16/1 20/1 10/1 10/1 62/1 دوم

 11/1 66/1 67/1 02/1 70/1 سوم

 10/1 66/1 61/1 70/1 71/1 چهارم

 b00/1 ab61/1 b60/1 a20/1 11/1 پنجم

 11/1 01/1 00/1 60/1 60/1 ششم

 مدت به(، هفتگی 8-0)سن  جیره آغازین با سازگاری هفته دو از پس هاگوساله. 0

 در لبنی خشک ضایعات مختلف سطوح حاوی آغازین هایجیره با هفته شش

های لبنی به ف ضایعات خشک فرآوردهسطوح مختل .شدند تغذیه آغازین خوراک

ای خوراک آغازین گزارش شده است )جیره صورت درصدی از بخش کنستانتره

 (.0درصد کاه بود؛ جدول  01درصد کنستانتره و  11آغازین شامل 

a و b:  است  دارمعنی، ردیف هردر  متفاوت هایبندواژه باتفاوت ارقام(10/1>P). 

های عملکردی ی آغازین بر فراسنجههای لبنی در جیرهتغذیه سطوح مختلف ضایعات خشک فرآورده تأثیرمیانگین . 3 جدول

 های هلشتاینگوساله

0درصد ضایعات خشک لبنی
 

وزن بدن 

 )کیلوگرم(

افزایش وزن روزانه 

 )کیلوگرم(

 خشک مصرفیماده 

 )کیلوگرم(

نسبت افزایش وزن/ ماده خشک 

 مصرفی

 67/1 81/0 20/1 10/61 )شاهد( 1

01 60/60 20/1 80/0 78/1 

81 16/07 76/1 01/0 67/1 

01 11/60 11/1 08/0 70/1 

 18/1 16/1 11/1 06/0 خطای استاندارد میانگین

     داریسطح معنی

 12/1 17/1 01/1 07/1 تیمار

 10/1 <10/1 <10/1 <10/1 زمان

 07/1 61/1 17/1 00/1 زمان× تیمار 

 خوراک در لبنی خشک ضایعات مختلف سطوح حاوی آغازین هایجیره با هفته شش مدت به(، هفتگی 8-0)سن  جیره آغازین با سازگاری هفته دو از پس هاگوساله. 0

ای خوراک آغازین گزارش شده است )جیره آغازین شامل صورت درصدی از بخش کنستانتره های لبنی بهسطوح مختلف ضایعات خشک فرآورده .شدند تغذیه آغازین

 (.0درصد کاه بود؛ جدول  01درصد کنستانتره و  11
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 الکتیک اسید توجهیبلقا مقادیر دارای لبنی ضایعات

 چنین هم و اسیدالکتیک که شده ثابت اخیراً. هستند

 یافت وفور به لبنی هایفرآورده در که هاالکتوباسیلوس

 دستگاه و روده سالمت بر توجهی قابل تأثیر شوند،می

اثر مثبت ضایعات  رودمی گمان بنابراین،. [1]دارند  گوارش

 اثرات به مربوط تر بیش لبنی که در این مطالعه مشاهده شد،

 باعث خاصیت پروبیوتیکی. باشد لبنی هایفرآورده جانبی

جامد،  خوراک از بخشی عنوانبه های کهگوساله شودمی

 تبدیل ضریب داشتن ضمن کنند،مصرف می لبنی فرآوردهای

البته باید به  .کنند تحمل بهتر را محیطی یها تنش بتوانند بهتر،

های لبنی این نکته توجه کرد که فرآوری ضایعات فرآورده

نقش مهمی در کارآیی آن دارد و فرآوری نامناسب، موجب 

شود ها میبروز بیمارهای متابولیکی و کاهش عملکرد گوساله

. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد [81، 00]

تیمارهای آزمایشی قرار  تأثیرها در کل دوره تحت گوساله

های لبنی استفاده از ضایعات خشک فرآورده بنابرایننگرفت، 

 نداشتتاین های هلشمنفی نیز بر عملکرد رشد گوساله تأثیر

 باشد.های آغازین میو قابل استفاده در جیره

 هیتغذ دهندیم نشان که دارد وجود ییهاگزارش اگرچه

 وزن و خوراک مصرف تواندیم شده یفرآور یلبن باتیترک

 یهاافتهی با همراستا ،[2، 01] دهند بهبود را هاگوساله روزانه

 تأثیردر خصوص عدم  زین ییهاگزارش پژوهش، نیا

 نیانگیمبر  ریمانند آب پن یلبن عیصنا یجانب یهافرآورده

 شده ارائه یمغذ مواد هضم تیقابل و رشد اسهال، یروزها

 اثربخشی بر تواندیم که یموارد از یکی. [07] است

باشد،  گذارتأثیر هاگوساله عملکرد بر یلبن یفرآوردها

 شده استداده  نشاننمونه،  یمصرف آن است. برا یچگونگ

 نیانگیم بهبود سبب ییبه تنها ریش نیگزیجا از استفاده که

 نیپروتئ و الشه بازده خوراک، بازده و روزانه وزن شیافزا

 خوراک و ریش نیگزیجا همزمان استفاده یول د،یگرد گوشت

 نداشت خوراک بازده و روزانه وزن شیافزا بر یاثر استارتر،

گیری های آزمایش با روش اندازهدر آنالیز داده .[1، 00]

ها تمایل گوسالهبر رشد  زمان× تیمار اثر  ،در زمان شدهتکرار

ممکن است اثر تغذیه  دهدنشان می کهداری داشت به معنی

در طول زمان تغییر نماید.  هارشد گوسالهبر ضایعات لبنی 

ها گوساله  تر بیشحسایت  دلیل بهاین تغییرات ممکن است 

 . تر باشددر سنین پایین

که نشان داد  مطالعهاین نتایج  با توجه به در مجموع،

 درصد 01 تاخشک  لبنی هایفرآورده ضایعات از استفاده

 بر داریمعنی یمنف اثرات( استارتر) آغازین خوراک

 این از توانمی ،ندارد شیرخوار هایگوساله عملکرد

آغازین  جیره درصد 01 حدود تا جانبی محصول

مطالعات حال،  با این .کرد استفادهشیرخوار  های گوساله

  شود. توصیه می در این خصوص تر بیش
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