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   چكيده

راس  32در اين آزمايش از تعداد . پردازدهاي شيرخوار ميدار كردن استارتر بر عملكرد و فعاليت جويدن گوسالهاين مطالعه به بررسي اثر بافت
غله غلطك شده و ساير اجزا پلت (يك گروه از كنسانتره بافتدار . بعد از تولد به دو گروه تقسيم شدند 4كه از روز گوساله هلشتاين استفاده شد 

تركيب شيميايي دو كنسانتره مشابه بود و تمام شرايط مديريتي و پرورش . كردندو گروه ديگر از كنسانتره آردي ، بعنوان استارتر استفاده مي) شده
خوردند دار ميهاي كه كنسانتره بافتمقدار مصرف خوراك در گوساله. طرح آزمايشي به صورت كامال تصادفي بود. سان بودها يكبراي گوساله

براساس نتايج اين تحقيق . اما سن از شير گيري، وزن از شير گيري و همچنين فعاليت جويدن تحت تاثير بافت فيزيكي جيره قرار نگرفت. بيشتر بود
  .دار بر عملكرد و فعاليت جويدن آنها ايجاد كندتواند تاثير معنيها نميتارتر گوسالهبافت دار كردن اس

  دار، سن از شيرگيري استارتر بافت :كليديواژگان 
 

   مقدمه
براي  شود كه در تنظيم جيره آغازينرسد و بيان ميهاي جوان در مقايسه با حيوانات بالغ متفاوت و جالب به نظر ميبررسي تغذيه گوساله

-به طور چشم) شير يا شير جايگزين (هاي جوان بايد به عوامل مختلفي توجه شود، تركيبات هر دوي خوراك جامد و خوراك مايع گوساله

هاي جوان را اي گوسالهتوانند نيازهاي تغذيههاي مايع به تنهايي ميگيري بر روي مصرف خوراك موثر است اين روشن است كه خوراك
تواند در توسعه شكمبه نقش داشته باشد و مصرف مقدار باالي به طور مشخص نمي) شير يا شير جايگزين(ها اما اين خوراكمرتفع سازند 
به روشني مشخص شده كه اسيدهاي چرب فرار شكمبه خصوصا . شوندها سبب به تعويق انداختن مصرف خوراك جامد مياين خوراك

اما اينكه تغيير بافت فيزيكي اجزا كنسانتره ) 2001نشريه انجمن تحقيقات ملي آمريكا (ه را دارند بوتيرات و پروپيونات توانائي توسعه شكمب
همچنين اينكه ايجاد كنسانتره بافت دار و يا هر تغيير فيزيكي بتواند تغييري . تواند تاثير مناسب بر توسعه شكمبه داشته باشد مشخص نيستمي

براين اساس هدف از اين مطالعه بررسي اثر تغييرات فيزيكي جيره بر عملكرد و . خص نشده استدر فعاليت جويدن گوساله ايجاد كند مش
  . باشدهاي شير خوار ميفعاليت جويدن گوساله

  
  ها مواد و روش

كنسانتره  يك گروه از. بعد از تولد به دو گروه تقسيم شدند 4راس گوساله هلشتاين استفاده شد كه از روز  32در اين آزمايش از تعداد  
تركيب شيميايي دو . كردندو گروه ديگر از كنسانتره آردي ، بعنوان استارتر استفاده مي) غله غلطك شده و ساير اجزا پلت شده(بافتدار 

ها يكسان بود و براي يكسان سازي شير مصرفي از شيرخشك به ميزان كنسانتره مشابه بود و تمام شرايط مديريتي و پرورش براي گوساله
ها در روز ورود گوساله. روز پياپي بود 3مالك سن از شير گيري، مصرف يك كيلو استارتر براي . شدها استفاده ميبت براي تغذيه گوسالهثا

دوره  60در روز نوزدهم  .گرفتندگيري مصرف خوراك قرار ميشدند و به صورت روزانه مورد اندازهبه طرح و روز از شيرگيري توزين مي

___________________________________________________________________________ 
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- دقيقه يكبار وارد اصطبل دام 5ها به صورت بصري و با استفاده از فردي كه هر روزانه خوردن و نشخوار كردن براي همه گوساله هايفعاليت

دادهاي اين آزمايش با رويه مختلط . مانددقيقه بدون تغيير باقي مي 5گرديد و فرض براين بود كه اين فعاليت در بين يك دوره  شد ثبتها مي
طرح آزمايشي به صورت كامال تصادفي بود و مصرف خوراك با اندازگيري تكرار شده آناليز شد . آناليز شدند) SAS )1998آماري نرم افزار 

  .همچنين براي سن و وزن از شيرگيري سن اوليه بعنوان كوريت در مدل قرار گرفت
 

  نتايج و بحث
- هاي كه كنسانتره آردي را مصرف ميهمانطور كه مشخص است گوساله. استآمده  1ها در جدول ها عمكردي و فعاليت جويدن گوسالهداده

در رابطه با سن از شيرگيري تفاوتي بين تيمارها مشاهده نشد ولي از نظر عددي گروه . دار مصرف روزانه بيشتري داشتندكردند به طور معني
هاي مصرف كننده كنسانتره بافت دار از نظر عددي داراي لههمچنين گوسا. تري داشتمصرف كننده كنسانتره آردي سن از شيرگيري كوتاه

ها بررسي فعاليت جويدن گوساله. وزن از شير گيري بيشتري بودند كه اين باال بودن مي تواند مربوط به باال بودن سن از شيرگيري آنها باشد
ا توجه به اينكه زمان خوردن از نظر عددي براي جيره بافت دار دار كردن استارتر قرار گيرد بتواند تحت تاثير بافتنشان داد كه اين كميت نمي

  هاي فيزيكي خوراك بافتدار در اثر خوردن ازبين رفته استرسد كه تمام برتريبيشتر بود به نظر مي
  
  

 مقايسه عملكرد كنسانتره بافت دار و آردي-1جدول
  سطح معني داري  استارتر بافت دار استارتر آردي 

  >01/0 283 343  )گرم(استارترمصرف
  20/0  16/54  02/51  )روز( *سن از شير گيري

  14/0  94/63  11/62  )كيلوگرم(وزن از شير گيري 
  )دقيقه در روز(رفتارهاي جويدن 

  56/0 9/125 117 خوردن
  70/0  8/302  313  نشخوار

  96/0 55/432 05/434 كل
  جمع شود 3و طبيعتا براي بدست آوردن سن گوساله ها بايد با عدد  سن از شير گيري بر اساس روز ورود به طرح است* 
  

  گيري كلي  نتيجه
دار بر عملكرد و فعاليت جويدن آنها ايجاد كند و بررسي تامين تواند تاثير معنيها نميدار كردن استارتر گوسالهبراساس نتايج اين تحقيق بافت 

  .تواند مفيد باشدستا ميبافت فيزيكي با منابع علوفه اي نيز در اين را
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Abstract 
This study was conducted to investigate effect of textural of starter on performance and chewing activity 
of dairy calves. Thirty two Holstein dairy calves were divided to two treatments from 4 day after calving 
to weaning. One group utilized textural starter (steam flaked grains grains and pelleted other component) 
and other group utilized mealy starter. Chemical composition of two concentrate were similar and all of 
the management and culture condition were similar for all calves. The experimental design was 
completely randomized design. Calves fed textural starter had higher starter intake. But weaning age and 
weight and chewing activity were not affected by starter physical texture. This study showed that 
texturing of the calves starter had no significant effects on performance and chewing activity. 
 
Keywords: textueral stater, weaning age. 
 
 
 

 
 

  


