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 چکیده
 هضم قابلیت و خونی هایمتابولیت برخی رشد، عملکرد بر آغازین خوراک در فیبر منبع عنوان به سویا پوسته تأثیر بررسی مطالعه این از هدف
 40±5/0 وزنی میانگین با ماده( و )نر هلشتاین شیرخوار گوساله راس 32 منظور این به است. بوده لشتاینه شیرخوار هایگوساله در مغذی مواد

 (1 تیمار شامل: آزمایشی هایتیمار داشت. ادامه روز 15 مدت به و شده انتخاب تکرار 8 و تیمار 4 با تصادفی کامل طرح یک در کیلوگرم
 (3 رتیما روزگی، 1 از خردشده یونجه درصد 10 همراهبه آغازین جیره (2 تیمار روزگی، 40 از خردشده یونجه درصد 10 همراهبه آغازین جیره
 1 از خردشده یونجه درصد 5 و سویا درصد 5 همراهبه آغازین جیره (4 تیمار و روزگی 1 از سویا پوسته درصد 10 همراهبه آغازین جیره

 )جیره 4 تیمار برای روزانه وزن افزایش داشت. دوره انتهای بدن وزن بر داریمعنی تأثیر آزمایشی تیمارهای که داد نشان نتایج بودند. روزگی
 آغازین )جیره 3 تیمار برای و پرورشی دوره کل و دوم ماه در روزگی( 1 از شده خرد یونجه درصد 5 و سویا پوسته درصد 5 همراهبه آغازین

 پرورشی دوره کل و دوم اول، ماه در خوراک مصرف (.P<05/0) بود مقدار بیشترین اول ماه در ( روزگی 1 از سویا پوسته درصد 10 همراهبه
 ماه در آزمایشی های جیره اما نگرفتند. قرار فیبر منبع تأثیر تحت پرورشی دوره کل و دوم ماه در شیرخوار های گوساله غذایی تبدیل ضریب و

 درصد 10 کنندهدریافت های گوساله همچنین (.P<05/0) دادند قرار تأثیر تحت را غذایی تبدیل ضریب داریمعنی طور به پرورشی دوره اول
 دادند نشان شاهد گروه به نسبت را روزانه وزن افزایش بیشترین فیبر منبع عنوان به یونجه درصد 5 + سویا پوسته درصد 5 و سویا پوسته

(05/0>P.) نکردند ایجاد بدن( ارتفاع و طول سینه، )دوره بدن رشد هایفراسنجه بر داریمعنی اثر آزمایشی هایجیره (05/0< P) مربوط نتایج 
 داری معنی طور به را خون اوره و کل پروتئین آلبومین، کلسترول، خونی هایغلظت آزمایشی های جیره که داد نشان خونی های فراسنجه به

 فیبر منبع (.P <05/0) گرفتند قرار آزمایشی های جیره تأثیر تحت بوتیرات بتاهیدروکسی و گلیسریدتری گلوکز، غلظت که درحالی ندادند تغییر
 هضم قابلیت کهدرحالی نداشت دارمعنی اثر خنثی شوینده در نامحلول الیاف و خام چربی خشک، ماده هضم قابلیت بر ای غیرعلوفه و ای علوفه

 منبع عنوان به سویا پوسته جایگزینی که کرد استنباط چنین توانمی کلی طور به داد. قرار تأثیر تحت را غیرالیافی هایکربوهیدرات و خام پروتئین
 منبع یک عنوان به تواندمی شیرخوار هایگوساله خونی هایفراسنجه و استخوانی رشد عملکرد، بر منفی تأثیر بدون خشک یونجه جای به فیبر
 شود. استفاده آغازین خوراک در فیبر

 
 .شیرخوار گوساله ای، علوفه غیر فیبر ،عملکرد سویا، پوسته :کلیدی های واژه
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the effect of soybean hull as fiber source on growth performance, some blood 
metabolites, and nutrients digestibility in Holstein suckling calves. Thirty-two Holstein (male and female) calves (average 
weight 40 kg ± 0.5) were selected and allocated to one of the four treatments with 8 replicates in a completely randomized 
design for 75 days. Treatments were: 1) basal diet with 10% alfalfa from 40 days old, 2) basal diet with 10% alfalfa hay 
from 1 day of old, 3) basal diet with 5% alfalfa + 5% soybean hull from 1 day old and 4) basal diet with 10% soybean hull 
from 1 day of old. The results showed that experimental treatments had a significant effect on final body weight of calves on 
the end of the period. Daily weight gain was highest for treatment 4 (basal diet with 5% soybean and 5% alfalfa from 1 day) 
in the second month and total period of breeding and for treatment 3 (basal diet with 10% soybean hull from 1 day old) in 
the first month (P<0.05). The use of forage and non-forage fibers in the basal diet of calves had not significant effect on feed 
intake and feed conversion ratio. Experimental diets did not affect significantly body growth parameters (breast, body length 
and body height) (P<0.05).The experimental diets had no effect on blood cholesterol, albumin, total protein and urea. 
However, glucose, triglyceride and beta hydroxy butyrate (BHBA) concentrations were affected by experimental diets 
(P<0.05). The source of non-forage fiber and forage had no significant effect on the digestibility of dry matter, crude fat and 
nutral detergent fiber whereas digestibility of crude protein and non-fibrous carbohydrates affected significantly (P<0.05). 
The results of this study suggested that replacement of alfalfa hay with soy hull as fiber source had no adverse effect on 
blood parameters and growth performance and it can be considered as a fiber source for sucking calves. 
 
Keywords: Non-forage fiber source, performance, soybean hull, suckling calves.   
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 مقدمه

 دوره شیرخوار های گوساله پرورش مهم مراحل از یکی

 ,.Abdelgadir et al) است شیرگیری تا تولد زمانی

 معده پیش تکامل در را تأثیر بیشترین (.1996

 دارد جامد خوراک نوع و سطح شیرخوار، های گوساله

(Heinrichs et al., 1995.) محصوالت متابولیسم 

 رشد و توسعه عامل شکمبه دیوار در تخمیر نهایی

 و بوده شده متولد تازه های گوساله در شکمبه پرزهای

 و بوتیرات ترتیببه تخمیر نهایی محصوالت میان از

 متابولیک توسعه بر را تأثیر بیشترین پروپیونات

 Bjork Lund et) شکمبه pH کاهش دارند. شکمبه

al., 2013،) شکمبه حرکات کاهش (Chua et al., 

 تغذیه هنگام در شکمبه پاپیالی شدن کراتینه و (2002

 آغازین خوراک عنوان به ایکنسانتره تمام های جیره

 فیبر منابع طرفی از است. شده گزارش ها گوساله

 و تر کوچک ذرات اندازه داشتن دلیلبه ای غیرعلوفه

 جایگزین تواند می هاعلوفه به نسبت بیشتر انرژی مقدار

 ;Fisher, 1982) آیند حساببه هاعلوفه برای مناسبی

Grant, 1997.) دارای ایغیرعلوفه فیبر منابع اکثر 

 ذرات اندازه بیشتر، سلولی دیواره تجزیه قابلیت

 در باالتر عبور سرعت و مخصوص وزن و تر کوچک

 (.Salariyania et al., 2013) هستند علوفه با مقایسه

 تأمین بر عالوه ای غیرعلوفه فیبر منابع از استفاده

 حفظ و خوراک هزینه کاهش در تواند می دام نیازهای

 الیاف هضم قابلیت باشند. مؤثر نیز شکمبه سالمت

 05 ای غیرعلوفه فیبر منابع از حاصل خنثی شوینده

 از حاصل خنثی شوینده الیاف منابع از بیشتر درصد

 محصوالت از بسیاری (.Fisher, 1982) باشد می علوفه

 و هستند باالیی تخمیری قابل الیاف حاوی فرعی،

 بیش آنها ای شکمبه دسترس قابل خنثی شوینده الیاف

 باشد. می خنثی شوینده الیاف کل از درصد 07 از

 .باشد می سویا فرعی محصوالت یکی سویا پوسته

 در نامحلول الیاف درصد 3/05 دارای سویا پوسته

 شوینده در نامحلول الیاف درصد 44 و خنثی شوینده

 (.NRC, 2001) است خشک ماده اساس بر اسیدی

Sarwar (1992) الیاف باالی مقادیر که کرد عنوان 

 منجر تواند می سویا پوسته تخمیر قابل خنثی شوینده

 اسید باالتر تولید احتماالً و ای شکمبه باالی تخمیر به

 سویا پوسته جایگزینی تأثیر درباره گردد. فرّار چرب

 و خشک ماده مصرف بر جیره ای علوفه بخش جای به

 است شده گزارش متفاوتی نتایج رشد عملکرد

 Cunningham) خشک مصرف ماده کاهش که طوری به

et al., 1993; Sarwar et al., 1992)، تغییر عدم 

(Halachmi et al., 2004; Firkins, 1997) برخی در و 

 (Stone, 1996) خشک ماده مصرف افزیش موارد

 جایگزینی همچنین است. شده گزارش محققان توسط

 ,.Weidner et al) یشاافز سبب علوفه با سویا پوسته

1994; Sarwar et al., 1992) تغییر عدم یا 

(Cunningham et al., 1993; Firkins, 1997) قابلیت 

 دستگاه در خشک ماده و آلی ماده ظاهری هضم

 که متناقض مطالعات به توجه با لذا است. شده گوارش

 ویژه به ای غیرعلوفه فیبر منابع تغذیه آثار با رابطه در

 این از هدف دارد، وجود دام تغذیه در سویا پوسته

 در فیبر منبع عنوان به سویا پوسته تأثیر بررسی مطالعه

 برخی عملکرد، بر شیرخوار های گوساله آغازین خوراک

 مغذی مواد هضم قابلیت و خونی هایمتابولیت

 باشد. می

 

 ها روش و مواد
 آزمایشی جیره و حیوانات

 و کشت شرکت دامپروری مجتمع در آزمایشی این

 ،آبادپارس شهرستان در واقع مغان دامپروری و صنعت

 راس 74 منظور این به شد. انجام اردبیل استان

 وزنی میانگین با ماده( و )نر هلشتاین شیرخوار گوساله

 4 با تصادفی کامل طرح یک در کیلوگرم 0/5±45

 آزمایشی هایتیمار شدند. انتخاب تکرار 0 و تیمار

 یونجه درصد 85 همراه به آغازین جیره (8 شامل:

 به آغازین جیره (7 تیمار روزگی، 45 از خردشده

 جیره (3 روزگی، 8 از خردشده یونجه درصد 85 همراه

 و روزگی 8 از سویا پوسته درصد 85 همراه به آغازین

 درصد 0 و سویا درصد 0 همراه به آغازین جیره (4

 خوراکی مواد بودند. روزگی 8 از خردشده یونجه

 در آغازین جیره شیمیایی ترکیب و دهنده تشکیل

 اولیه ساعت 74 در ها گوساله است. شده ارائه 8 جدول

 ناف ضدعفونی و شده جدا خود مادران از تولد، از پس

 به توزین از پس و گرفت صورت تنتورید محلول با
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 از بستری دارای که شده ضدعفونی انفرادی های باکس

 تولد از پس بالفاصله .یافتند انتقال بود گندم کلش

 ساعت 1 در و نوبت دو در آغوز لیتر 4 با ها گوساله

 دیگر روز 7 برای آغوز دادن و ندشد تغذیه تولد اولیه

 شیردهی یافت. ادامه بدن وزن درصد 85 مبنای بر

 ساعت و صبح 1 )ساعت نوبت دو در روزانه ها گوساله

 به روزگی 84 تا 4 از شیر تغذیه .پذیرفت صورت (81

 00 روز از و لیتر 0 روزگی 00 تا 80 از لیتر، 4 میزان

 یک صورت به روز پنج و لیتر 4 میزان به روزگی 04 تا

 شیر قطع 25 روز در و شده تغذیه صبح در وعده

 شدند.

 

  ها داده آوری جمع نحوه

 توزین از پس غذایی های جیره آزمایشی، دوره طول در

 ها گوساله اختیار در بعدازظهر( و )صبح نوبت دو در روزانه

 از قبل مصرفی، خوراک مقدار تعیین جهت گرفت. قرار

 قبل روز خوراک باقیمانده صبح، وعده خوراک ریختن

 وزن تغییرات بررسی جهت شد. ثبت و آوریجمع

 ابتدای در ها گوساله همه وزن تعیین از پس ها، گوساله

 آخر و 05 ،35 روزهای در همچنین ها گوساله آزمایش،

 از قبل و غذایی محرومیت اعمال بدون پرورشی دوره

 شدند. کشیوزن صبح شیر وعده

 0 الی 4 حدود در آزمایشی،  05 و 35 روزهای در 

 سیاهرگ طریق از صبح غذایی وعده از پس ساعت

 خون شد. انجام گیری خون ها گوساله تمامی از وداج

 آوردن دستهب برای جداگانه های لوله دو در شده گرفته

 به انتقال از پس خون های نمونه شد. ریخته پالسما

 )با شده سانتریفوژ دقیقه 75 مدت به آزمایشگاه،

 جدا آنها پالسمای و دقیقه( در دور 3055 سرعت

 دمای در گیری، اندازه زمان تا پالسما هاینمونه شدند

 گیری اندازه شدند. نگهداری گراد سانتی درجه -75

  پروتئین آلبومین، گلیسرید، تری کلسترول، اوره، گلوکز،

 بتاهیدروکسی و ایران( آزمون، پارس )شرکت پالسما

 کوباس مدل اتوآناالیزر دستگاه از استفاده با بوتیرات

 شد. انجام آلمان( ،C111 )مدل

 آخر در ظاهری هضم قابلیت گیریاندازه منظور به

 مدفوع آوریجمع عمل متوالی روز 0 مدت به دوره،

 00 آون در شده آوریجمع هاینمونه گردید. انجام

 شدند. خشک ساعت 41 مدت به گراد سانتی درجه

 نمونه 0 گوساله، هر مدفوع نمونه یک تهیه جهت

 مخلوط یکدیگر با مساوی مقادیر به شده خشک مدفوع

 نگهداری آنالیز جهت و خرد هاون از استفاده با و شده

 خشک، )ماده شیمیایی ترکیب تعیین جهت شدند.

 آغازین کنسانتره خاکستر( و خام چربی خام، پروتئین

 .شد استفاده AOAC (1990) های روش از گوساله

 الیاف و خنثی شوینده در نامحلول الیاف همچنین

 سوستون روش با اسیدی شوینده در نامحلول

 و (Van Soest et al., 1991) شدند گیری اندازه

 در داخلی مارکر عنوان به اسید در نامحلول خاکستر

 (.Vankeulan & Young, 1977) شد گرفته نظر

 

 آماری آنالیز

 افزاز نرم از استفاده با و GLM رویه از استفاده با ها داده

SAS پژوهش در استفاده مورد معادله شدند. آنالیز 

 بود: زیر صورت به حاضر

Yij = μ + Ti + b ( ij- ̅) + eij 
 j تکرار در ام i تیمار مشاهده مقادیر Yij آن در که

 از تابعیت ضریب b ام، i تیمار اثر Ti میانگین، اثر   ام،

 ام i تیمار به مربوط آزمایش خطای اثر eij و اولیه وزن

 است. ام j تکرار در
 

 جیره دهنده تشکیل اجزای و شیمیایی ترکیب .8 جدول
Table 1. Chemical composition and dietary components 

 Diet 1 Diet 2 Diet 3 Diet 4 
Corn  46.79 42.02 42.50 41.76 

Barley  21.90 18.02 16.19 17.38 

Wheat bran 4.76 4.49 7.76 4.73 
Soybean meal 23.80 22.72 23.80 23.38 
Salt 0.40 0.40 0.40 0.40 
Shell powder 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mineral premixed 0.45 0.45 0.45 0.45 
Vitamin premixed 0.45 0.45 0.45 0.45 
Sodium bicarbonate 0.45 0.45 0.45 0.45 

Alfalfa 0.00 10.00 0.00 5.00 

Soybean hull 0.00 0.00 10.00 5.00 

ME (Mcal/kg) 3.27 3.26 3.24 3.25 

Dry matter 88.55 88.72 88.83 88.78 

Crude protein 19.61 19.92 19.54 19.75 

ADF 6.10 8.51 10.30 9.40 

NDF 14.27 16.91 19.13 18.00 

Crude fat 3.05 3.03 2.97 3.00 

Calcium 0.54 0.55 0.52 0.53 

Phosphorus 0.24 0.23 0.21 0.23 

Vitamin A supplementation, 500,000 units per kilogram; vitamin E 

100 mg/kg; vitamin D3 100000 units per kilogram; mineral 

composition: calcium 195000 mg; phosphorus 90000 mg; 

magnesium 90000 mg; Sodium 55,000 mg; 3000 mg; iron 300 mg; 

Manganese 2000; copper 280 mg; cobalt 100 mg; selenium 1 mg; 

antioxidant 400 mg. 
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 بحث و نتایج
  گوساله رشد عمکرد

 سطوح با سویا پوسته جایگزینی اثرات به مربوط هایداده
 روزانه، وزن افزایش بدن، وزن بر یونجه علوفه مختلف
 غذایی تبدیل ضریب و روزانه خوراک مصرف میانگین
 شده ارائه 7 جدول در لشتاینه شیرخوار های گوساله
 اول ماه در شیرخوار هایگوساله روزانه وزن افزایش است.

 گرفتند قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت دوم و
(50/5>P.) 85 کنندهدریافت های گوساله کهطوری به 

 درصد 0 + سویا پوسته درصد 0 و سویا پوسته درصد
 را روزانه وزن افزایش بیشترین فیبر منبع عنوان به یونجه
 نشان نتایج (.P<50/5) دادند نشان شاهد گروه به نسبت

 دوره کل و دوم اول، ماه در خوراک مصرف که داد
 در شیرخوار های گوساله غذایی تبدیل ضریب و پرورشی

 قرار فیبر منبع تأثیر تحت پرورشی دوره کل و دوم ماه
 دوره اول ماه در آزمایشی های جیره اگرچه نگرفتند.
 تحت را غذایی تبدیل ضریب داری معنی طور به پرورشی

 سویا پوسته درصد 0 تغذیه که طوری به داد قرار تأثیر

 تبدیل ضریب کاهش به خردشده یونجه درصد 0 همراه به
 نشان Hill et al. (2008) (.P<50/5) گردید منجر غذایی
 خوراک در دانه پنبه پوسته درصد 85 افزودن که دادند

 افزایش مصرفی، خشک ماده افزایش ها، گوساله آغازین
 شود. می موجب را شکمبه پاپیالی توسعه و وزن

 Hill) دانه پنبه همچون الیافی منابع از استفاده همچنین،

et al., 2008) شده خرد کاه یا (Thomas & Hinks, 

 علوفه حضور با مقایسه در آغازین خوراک در (1982
 از بعد و قبل در خوراک مصرف افزایش موجب یونجه

 حاضر مطالعه در است. شده دوره کل و شیرگیری

 را خوراک مصرف آغازین خوراک در علوفه از استفاده
 Hill et) قبلی های یافته با موفق که نداد قرار تأثیر تحت

al., 2008; Khan et al., 2011) .است Salariyania et al. 
 پوسته و خشک یونجه مصرف که کردند گزارش (2013)

 بر را تأثیری شیرخوار های گوساله آغازین جیره در سویا
 نداشت. شیرگیری از قبل در خوراک مصرف

Mollanorozi et al. (2014) از استفاده که کردند گزارش 
 جیره در چغندرقند( و )سبوس ای غیرعلوفه فیبر منابع

 مصرف افزایش سبب شیرخوار های گوساله آغازین

 شیرگیری بعد دوره در روزانه وزن افزایش و خوراک
 که دادند نشان Maktabi et al. (2016) گردید.

 )تفاله ای غیرعلوفه فیبر از گرم 855 کردن مکمل
 مصرف خشک، ماده کیلوگرم هر ازای به چغندرقند(

 در را بیشتری بدن وزن و روزانه وزن افزایش خوراک،
 سبب شیرگیری از قبل دوره در شاهد گروه با مقایسه

 افزایش که کردند گزارش Hill et al. (2008) شود. می

 الیاف حاوی تیمار در روزگی 00 در روزانه وزن
 با مقایسه در دانه( پنبه پوسته درصد 0) ای غیرعلوفه

 حاضر، پژوهش در بود. باالتر یونجه درصد 0 تیمار
 بدلیل هاگوساله آغازین جیره در سویا پوسته از استفاده
 سایر به نسبت بهتر هضم قابلیت و کمتر لیگنین داشتن
 توانسته تخمیر، روند بر نامطلوب اثرات بدون تیمارها
 و وزن افزایش بیشترین باشد. داشته بهتری وزن افزایش
 85 حاوی تیمار به مربوط دوره کل در خوراک مصرف
 در التخمیر سریع مواد حضور که بود سویا پوسته درصد

 فیبر با سویا پوسته از حاصل فیبر حاوی آغازین کنسانتره

 دستگاه بهینه توسعه سبب احتماالً یونجه از حاصله
 فیبر حضور واسطهبه نیز و شده شکمبه پرزهای و گوارش

 نیز و کاهش هاپالک تشکیل میزان احتماالً ایعلوفه غیر
 تغییر و شدن کراتینه برابر در مناسبی صورت به پرزها
 هاپالک (.Haskins et al., 1969) اندشده حفظ شکل

 این پرزهای که هستند شکمبه موکوس از مناطقی
 و مو خوراک، از ایچسبنده های توده واسطه به مناطق
 .Miller et al اند.چسبیده یکدیگر به مرده هایسلول

 آغازین جیره در سویا پوسته کارگیری به با (1969)

 و وزن افزایش مصرفی، خشک ماده افزایش ها گوساله
 نظر به که نمودند مشاهده را شکمبه پاپیالی توسعه

 باشد. سویا پوسته فیزیکی مؤثر فیبر از متأثر رسد می
 مثل فیبری مواد یا ای علوفه های خوراک از استفاده
 است ممکن شوند نمی تخمیر سرعت به که سویا پوسته
 باشد. مفید شکمبه در pH پایداری و افزایش برای

 نشخوار و بزاق ترشح سبب ای غیرعلوفه الیاف همچنین
 دارد پی در را عملکرد بهبود نهایت در که شده

(McBuney et al., 1983.) 

 
 استخوانی رشد عملکرد

 سطوح با یونجه علوفه جایگزینی اثرات به مربوط نتایج
 های گوساله استخوانی رشد بر سویا پوسته مختلف

 است. شده داده نشان 3 جدول در لشتاینه شیرخوار
 خوار شیر هایگوساله رشدی عملکرد به مربوط نتایج
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 فیبر منبع عنوان به سویا پوسته از استفاده که داد نشان
 بر داریمعنی تأثیر شیرخوار های گوساله آغازین جیره در

 از ارتفاع و سینه دور بدن، طول شامل  رشدی پارامترهای
 Maktabi et al. (2016) است. نداشته جدوگاه ناحیه
 درهنگام چغندر( )تفاله ایفیبرعلوفه منابع دادند نشان

 هاگوساله آغازین جیره در خشک یونجه با جایگزینی
 پارامترهای نیز و هاگوساله نهایی وزن بر داریمعنی تأثیر
 .Bashtani et al همچنین نداشت. استخوانی رشد

 از استفاده که دادند نشان آزمایشی در نیز (2015)
 هاگوساله آغازین جیره در چغندر تفاله و گندم سبوس

 اسکلتی رشد پارامترهای روی بر داریمعنی تأثیر
 ای ناحیه در جدوگاه، ای ناحیه در قد شامل هاگوساله

 فاصله پین، فاصله هیپ، فاصله سینه، قفسه دور لگن،

 Saremi & Naserian نداشت. بدن طول و پین-هیپ

 منبع عنوان به یونجه از استفاده که کردند گزارش (2007)
 )طول بدنی های اندازه بر هاگوساله آغازین جیره در فیبر
 ایجاد داریمعنی تأثیر کپل( از قد جدوگاه، از قد بدن،
 از استفاده کردند گزارش Khan et al. (2011) نکرد.

 روش به شیرخوار های گوساله در )یونجه( ای علوفه منابع
 ارتفاع سینه، دور شکم، عمق بر اثری کاهشی، شیردهی
 ندارد. کپل ارتفاع و جدوگاه

 

 خونی هایفراسنجه

عنوان  نتایج مربوط به اثرات استفاده از پوسته سویا به
 های خونیفراسنجهبر آغازین  فیبر در خوراک منبع

 است. شده ارائه 4در جدول لشتاینه های شیرخوارگوساله

 
 هلشتاین شیرخوار های گوساله رشد عملکرد بر آزمایشی تیمارهای اثر .7 جدول

Table 2. Effect of experimental treatments on Holstein suckling calf growth performance 
 Treatment 

SEM P value 
 1 2 3 4 
Body Weight (Kg) 
Initial   40.00 40.17 4.17 39.66 1.96 0.86 
Final 94.00b 92.50c 101.25ab 101.9a 2.28 0.04 
Daily Weight gain (g/day) 
1-30 day 567.3b 607.8b 710.5a 683.7a 11.41 <0.001 
30-60 day 886.8ab 806.3b 881.0ab 996.0a 38.39 0.017 
1-70 day 684.9b 682.9b 773.6a 779.8a 16.71 <0.001 
Feed Intake (g/day) 
1-30 day 441.6 441.9 430.5 458.6 32.39 0.81 
30-60 day 1225.4 1088.5 1310.4 1357.3 127.39 0.48 
1-70 day 1198.8 1191.2 1213.3 1253.8 74.38 0.93 
Feed Conversion Ratio 
1-30 day 0.78a 0.73a 0.60b 0.67ab 0.04 0.04 
30-60 day 1.41 1.36 1.54 1.36 0.18 0.98 
1-70 day 1.76 1.77 1.58 1.57 0.12 0.25 
1. Basal diet with 10% alfalfa from 40 days old; 2. Basal diet with 10% alfalfa from 1 day old; 3. Basal diet with 5% alfalfa + 5% soybean hulls from 1 
day old; 4, Base diet with 10% soybean hulls from 1 day old. 

 
 هلشتاین شیرخوار های گوساله اسکلتی رشد عملکرد بر آزمایشی تیمارهای اثر .3 جدول

Table 3. Effect of experimental treatments on Holstein suckling calf skeletal growth 
 Treatment 

SEM P value 
 1 2 3 4 
Body length (cm) 
1day 60.16 60.33 63.16 62.66 1.85 0.56 
70 day 74.57 75.28 75.57 74.57 1.10 0.88 
  
1day 90.28 88.00 86.00 84.74 2.03 0.26 
70 day 104.57 105.71 106.57 107.00 1.05 0.39 
 
1 day 87.00 88.00 86.00 84.74 0.98 0.54 
70day 99.00 99.42 100.14 100.00 0.88 0.78 
1. Basal diet with 10% alfalfa from 40 days old; 2. Basal diet with 10% alfalfa from 1 day old; 3. Basal diet with 5% alfalfa + 5% soybean hulls from 1 
day old; 4, Basal diet with 10% soybean hulls from 1 day old. 

 
 های شیرخوار هلشتاین های خونی گوساله. اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه4جدول 

Table 4. Effect of experimental treatments on Holstein suckling calf blood parameters 
 Treatment 

SEM P value 
 1 2 3 4 
Glucose (mg/dL) 87.94ab 80.38b 82.70b 94.52a 2.49 0.002 
Cholesterol (mg/dL) 62.42 49.11 61.94 53.87 4.66 0.48 
Triglyceride (mg/dL) 17.94ab 15.59b 20.92a 18.50ab 0.93 0.04 
Albumin (g/dL) 3.47 3.43 3.53 3.42 0.10 0.47 
Total protein (g/dL) 1.95 1.94 1.94 1.97 0.01 0.11 
Urea (mg/dL) 11.42 11.03 10.86 10.84 10.84 0.97 
BHBA (mol/L) 0.14b 0.20ab 0.17ab 0.27a 0.01 0.001 
1. Basal diet with 10% alfalfa from 40 days old; 2. Basal diet with 10% alfalfa from 1 day old; 3. Basal diet with 5% alfalfa + 5% soybean hulls from 1 
day old; 4, Basal diet with 10% soybean hulls from 1 day old. 

 

 

 



 ... بر رخواریش یها گوساله استارتر در بریف منبع عنوان به ایسو پوسته ریتأثو همکاران:  عبادی 744

 
 

 با جیره کردن مکمل شود می مشاهده طورکه همان

 خونی های غلظت ای علوفه غیر یا ای علوفه فیبر منابع

 تحت را خون( اوره و کل پروتئین آلبومین، )کلسترول،

 گلیسرید تری گلوکز، غلظت که درحالی نداد. قرار تأثیر

 خود از داریمعنی اختالف بوتیرات بتاهیدروکسی و

 گلیسرید تری غلظت کمترین (.P<50/5) دادند نشان

 85 حاوی جیره کننده مصرف هایگوساله خون در

 درصد 85 تیمار در میزان بیشترین و یونجه درصد

 غلظت بیشترین (.P<50/5) شد مشاهده سویا پوسته

 همراه به پایه جیره تیمار در بوتیرات بتاهیدروکسی

 به مربوط میزان کمترین و سویا پوسته درصد 85

 Bashtani et al. (2015) (.P<50/5) بود شاهد تیمار

 جیره در ایغیرعلوفه فیبر مختلف منابع بررسی با

 منبع بدون پایه )جیره شیرخوار هایگوساله آغازین

 0/83پایه+ جیره و سبوس درصد 80 پایه+ جیره فیبر،

 نوع این افزودن که کردند بیان (چغندر تفاله درصد

 خونی های فراسنجه غلظت بر تأثیری فیبری منابع

 آمینو آالنین اوره، گلیسرید،تری کلسترول، )آلبومین،

 Khan et ندارد. آمینوترانسفراز( آسپاراتات تراسفراز،

al. (2011) فیبری منابع از استفاده که کردند گزارش 

 دهد. قرار تأثیر تحت را خونی های متابولیت تواندمی

Mollanorozi et al. (2014) منابع اثرات بررسی با نیز 

 خوراک با قند(چغندر تفاله و )سبوس ای غیرعلوفه فیبر

 )آلبومین، خونی های فراسنجه که دادند نشان آغازین

 تراسفراز، آمینو آالنین ای،اوره نیتروژن کلسترول،

 تحت تام( پروتئین و گلوکز آمینوترانسفراز، آسپاراتات

 اولیه سنین در گلوکز غلظت گیرد. نمی قرار تأثیر

 و باشد می برخوردار باالتری سطح از نوزاد هایگوساله

 در زیرا هاست، ای معده تک به شبیه تقریباً آن غلظت

 تأمین منبع و نیافته توسعه هنوز شکمبه مرحله این

 شیر الکتوز از حاصل گلوکز وسیلهبه بیشتر انرژی

 توسعه و حیوان سن افزایش با ولی گردد، می تأمین

 در زیرا یابد.می کاهش گلوکز سطح گوارش دستگاه

 بخش و کندمی تغییر انرژی تأمین مسیر حالت این

 از ناشی فرّار چرب اسیدهای تولید طریق از آن عمده

 در تغییرات گردد.می تأمین شکمبه در خوراک تخمیر

 در تغییر دلیل به احتماالً خونی هایمتابولیت سطح

 و مختلف سنین در هاگوساله خوراک میزان و نوع

 تولید و خوراک هضم قابلیت در تغییر آن دنبال به

 باشدمی تخمیر از حاصل فرّار چرب اسیدهای

(Lammers et al., 1998.) 0 حاوی تیمار در گلوکز سطح 

 تیمارها سایر از بیشتر یونجه درصد 0 سویا+ پوسته درصد

 در باالتر خوراک مصرف دلیل به رود می احتمال که بود

 از شاخصی بوتیرات بتاهیدروکسی باشد. گروه این

 بوتیریک اسید ویژه به فرّار چربهای اسید متابولیسم

 تواندمی ترکیب این شود.می گرفته نظر در شکمبه دیواره

 باشد. شکمبه دیواره توسعه و رشد از شاخصی

Greenwood et al. (1977) افزایش با که نمودند گزارش 

 این یابد،می افزایش بوتیرات بتاهیدروکسی میزان سن،

 هایکربوهیدارت افزایش به را افزایش دلیل پژوهشگران

 اشاره همچنین هاآن دادند. نسبت شکمبه در تخمیر قابل

 غلظت کاهش باعث علوفه سطح افزایش که کردند

 تحقیق نتایج شود،می پالسما بوتیرات بتاهیدروکسی

 ای کنسانتره کامالً جیره که هاییگوساله داد نشان حاضر

 میزان بودند کرده دریافت روزگی 45 تا فیبر منبع بدون

 بنابراین داشتند. کمتری خون بوتیرات بتاهیدروکسی

 صورت به فیبر منبع یک کارگیری به رودمی احتمال

 زندگی روزهای اولین از ای علوفه غیر یا ای علوفه

 و شکمبه دیواره توسعه و رشد بر مطلوبی تأثیر ها گوساله

 باشد. داشته انرژی توازن آن دنبال هب

 

 مغذی مواد هضم قابلیت

 عنوان به سویا پوسته کارگیری به اثرات به مربوط نتایج

 های گوساله در مغذی مواد هضم قابلیت بر فیبر منبع

 طورکههمان است. شده ارائه 0 جدول در شیرخوار

 و خام چربی خشک، ماده هضم قابلیت شود می مشاهده

 های جیره تأثیر تحت خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 تیمارهای بین در کهدرحالی نگرفت قرار آزمایشی

 پروتئین هضم قابلیت مورد در داریمعنی تفاوت آزمایشی

 هضم قابلیت شد. مشاهده غیرفیبری کربوهیدارت و خام

 بیشترین یونجه( درصد 85) 7 تیمار در خام پروتئین

 سویا( پوسته درصد 85) 4 تیمار و درصد( 24/02) میزان

 8 تیمار همچنین بودند. درصد( 83/41) میزان کمترین

 با یونجه( درصد85)  7 تیمار و درصد 50/32 با )شاهد(

 هضم قابلیت کمترین و بیشترین درصد 80/33

  دادند. اختصاص خود به را فیبری غیر کربوهیدرات
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 های شیرخوار هلشتاین آزمایشی قابلیت هضم مواد مغذی گوساله . اثر تیمارهای0جدول 
Table 5. Effect of experimental treatments on nutrient digestibility in Holstein suckling calf 

 Treatment 
SEM P value 

 1 2 3 4 

Dry matter 59.25 59.25 58.63 52.47 2.79 0.32 

Crude protein 57.35a 57.74a 54.15a 48.19b 1.80 0.01 

Crude fat 58.42b 64.90ab 74.30a 63.64ab 4.56 0.17 
Neutral detergent fiber 35.13 35.13 40.41 42.02 3.78 0.62 

Non FibrousCarbohydrate 97.06a 93.15d 95.83b 94.36ab 0.22 0.001 
1. Basal diet with 10% alfalfa from 40 days old; 2. Basal diet with 10% alfalfa from 1 day old; 3. Basal diet with 5% alfalfa + 5% soybean hulls from 1 
day old; 4, Basal diet with 10% soybean hulls from 1 day old. 

 

Castellse et al. (2012) استفاده که کردند گزارش 

 خشک علوفه شده، خرد )یونجه علوفه مختلف منابع از

 خرد صورت به جو کاه شده، خرد یوالف علوفه چاودار،

 هایگوساله در ترتیکاله( سیالژ و ذرت سیالژ شده،

 خشک، ماده ظاهری هضم قابلیت بر تأثیری هلشتاین

 در نداشت خنثی شوینده در نامحلول الیاف و آلی ماده

 تیمارهای در خام پروتئین ظاهری هضم قابلیت حالیکه

 Maktabi بود. بیشتر چاودار و ذرت سیالژ یونجه، حاوی

et al. (2016) فیبر منابع از استفاده که کردند گزارش 

 و قبل هایدوره طی شیری هایگوساله در ای غیرعلوفه

 ظاهری هضم قابلیت بر داریمعنی تأثیر شیرگیری از بعد

 شوینده در نامحلول الیاف و خام پروتئین خشک، ماده

 قابلیت در کاهش عدم حاضر، مطالعه در نداشت. خنثی

 به سویا پوسته که زمانی سلولی دیواره ظاهری هضم

 بهبود با ارتباط در تواندمی است شده ارائه هاگوساله

 سویا پوسته در موجود فیبر باشد. شکمبه محیط بالقوه

 از باالیی پتانسیل دارای و بوده ینییپا لیگنین دارای

 نشخوراکننده دامهای برای مناسب، هضم قابلیت لحاظ

 پوسته آنجاکه از (.Anderson et al., 1987) باشد می

 باشد،می هضم قابل فیبر منبع یک اول، وهله در سویا

 بر تأثیر بدون علوفه پایه بر هایجیره به توانمی لذا

 نمود اضافه علوفه هضم قابلیت کاهش یا و pH کاهش

(Grigsby et al., 1992.) کاهش مطالعات برخی در 

 و pH کاهش جویدن، زمان کاهش با هضم قابلیت

 تمامی است. همراه پروپیونات به استات نسبت کاهش

 هضم قابلیت کاهش که دهد می نشان تغییرات این

 منفی طور به گوارش دستگاه کل در سلولی دیواره

 مثبت اثرات گیرد.می قرار قطعات اندازه تأثیر تحت

 جیره غیرفیبری هایکربوهیدرات منفی اثرات و علوفه

 تأثیر واسطههب احتماالً سلولی دیواره هضم قابلیت بر

 هایباکتری فعالیت خصوصاً شکمبه شرایط بر آنها

 هضمی محتویات بندیالیه سلولی، دیواره کنندهتجزیه

 (.Behgar et al., 2009) است شکمبه از آنها عبور و

 

 گیرینتیجه

 حاضر تحقیق و شده انجام تحقیقات نتایج به توجه با

 سویا پوسته از استفاده که کرد استنباط چنین توان می

 دلیلبه تواندمی استارتر جیره در فیبر منبع عنوان به

 دام عملکرد بهبود و آغازین خوراک مصرف افزایش

 سویا پوسته کارگیری به نتایج اساس بر شود. استفاده

 عنوان به خوراک ترکیب در درصد 85 تا 0 میزان به

 است. توصیه قابل ای فیبرغیرعلوفه منبع
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