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 چکیده

و  بررسیی اریرام متبابیض ف یای   یور جهت :هدف. ماده هلشتاینهای گوسالهای رفتار تغذیهبررسی زمینه مطالعاتی: 

و شیدم مصیرخ  یوراک در  ض  وراکضریب تبدیافزایش وزن روزانه،  مصرفی، ماده  شک برروی علوفه ذرام هانداز

روش  .دشی مپیووهش حاضیر ان یا در در حال رشیدهلشتاین های ماده در گوساله  وراکدهیپس از متوالی های ساعت

کیلیوگرم  6/295±8/32وزن یانگین م ماه و  8-12سنی   میانگین با هلشتاین مادهراس گوساله  40 رویاین  زمایش  کار:

ر د هیر تیمیار بیه وسالهراس گ 10 به طوریکه و چهار بهاربند دوره تیمار، چهار چهاربا  ضر شی فاکتوریطرح چ قالب در

 بیود. کیاه  وانیدازه قعایام علوفیه نیون یه ها در تفاوم جیره تنها. ان ام گرفت ،بود دا ض هر بهاربند ا تصاص داده شد

متر سیانتی 3لوفیه ع انگین انیدازه ذرام متر ف یای   یور و مییسیانتی 24  تیمیار بیا 1شیامض ها در این  زمیایش تیمار

 48  تیمیار بیا 3درشت ، /24متر نسانتی 6ین اندازه ذرام علوفه متر ف ای   ور و میانگسانتی 24  تیمار با 2ریز ،  /24ن

متر ف یای   یور و سیانتی 48  تیمیار بیا 4ریز ، /48متر نتیسان 3متر ف ای   ور و میانگین اندازه ذرام علوفه سانتی

ی در نتایج ایین معالایه نییز تایییدی بیر وجیود همزمیان نتایج: .بود درشت  /48متر نسانتی 6میانگین اندازه ذرام علوفه 

اولییه پیس از عرضیه  یوراک،  سیاعت  2باشید بعوریکیه طیی های در حیال رشید میرفتار مصرخ  وراک در گوسیاله

روزانیه مایند. همچنیین مبیدار میاه  شیک مصیرفی نرصد ماده  شک مصرفی روزانه را مصرخ مید 45-50ها گوساله

 های حاوی علوفه بیا انیدازه ذرام درشیت بیشیترهای حاوی علوفه با اندازه ذرام ریز در مبایسه با  وراکبرای  وراک

د بیه های ماده هلشتاین در حال رشیتوان از اندازه ذرام علوفه در جیره گوسالهاینکه می نتیجه گیری نهایی:است. بوده 

 .ها استفاده نمودتر نمودن هزینه  وراک در این دسته از دامنوان ابزاری برای کنترل ماده  شک مصرفی و اقتصادیع
 

ضیریب تبیدیض شیدم مصیرخ  یوراک، ، علوفیه ف ای   یور، انیدازه ذرامهای ماده هلشتاین، گوساله کلیدی: گانواژ 

  وراک
 

 مقدمه

ای ههای مرسوم برای تغذیه تلیسهیکی از روش

جایگزین، استفاده از یک جیره با تراکم مواد مغذی پایین 

و ح یم ناز قبیض کاه  اما بصورم دسترسی  زاد 

در واقع افزودن مواد   .1996باشد نهافمن و همکاران می

ای پایین از قبیض کاه بواسعه  وراکی با ارزش تغذیه
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ای باعث بروز رفتار طبیای افزایش مدم زمان تغذیه

گردد. الزم به ذکر است که ها میدر این دام ایتغذیه

ای  وراک ح یم عالوه بر استفاده از استراتوی تغذیه

تواند به کاهش ریسک اسیدوز تحت حاد الباء سیری می

ای منتج گردد. الزم به ذکر است که مواد  وراکی شکمبه

کم ارزش ناز قبیض کاه  به کاهش سرعت عبور مواد 

ان نشخوار و در نتی ه افزایش مغذی و افزایش مدم زم

گردد نکیتز ترشح بزاق و قدرم بافرینگ شکمبه منتج می

به منظور   2008گریتر و همکاران ن.  2011و همکاران 

 بمنظورها با جیره  شبی بررسی اررام تغذیه تلیسه

ها به  وراک از طریق افزودن کاه دسترسی  زاد این دام

یافتند که با افزایش در درصد به جیره 20و  10در سعح 

سعح کاه در جیره، ماده  شک مصرفی روزانه، سرعت 

اندازه هر وعده مصرفی  وراک و  مصرخ  وراک

کاهش یافت در حالیکه تاداد دفاام مصرخ  وراک و 

ای افزایش یافت. این محببین طول هر وعده تغذیه

دریافتند که براساس سعح فالی ماده  شک مصرفی، در 

درصد کاه به جیره مواد مغذی مورد  10صورم افزودن 

کیلوگرم تامین  واهد  1نیاز برای افزایش وزن روزانه 

درصد کاه به جیره، مواد  20گردید و در صورم افزودن 

کیلوگرم تامین  9/0مغذی برای افزایش وزن روزانه 

ها بیانگر این واقایت افته واهد گردید. بعور کلی این ی

درستی متاادل گردیده  در صورتیکه جیره به هستند،

باشد، افزودن یک ماده  وراکی ح یم و کم ارزش به 

تواند به کاهش ماده  شک مصرفی کمک کرده جیره می

سازد تا هم به سعح کالری و تولید کنندگان را قادر می

مصرفی مورد نیاز دست یابند و هم اینکه امکان بروز 

فخوار ها را به عنوان یک علرفتار تغذیه طبیای تلیسه

 فراهم نمایند.

طول قعاام   2003کونونوخ و هنریچ ن ایطی معالاه 

نمیانگین هندسی اندازه ذرام یون ه  با رطوبت باالیون ه 

در جیره گاوهای اوایض دوره  متر میلی 9/8و  1/18

که با  مشاهده کردندشیردهی مورد معالاه قرار دادند. 

کاهش طول قعاام علوفه در جیره کامالً مخلوط، ماده 

وایض دوره شیردهی افزایش وها در ا شک مصرفی گا

. همچنین کاهش طول قعاام علوفه باعث کاهش یافت

فاالیت جویدن به ازای کیلوگرم ماده  شک مصرفی و 

الیاخ نامحلول در شوینده  نثی نیز به ازای هر کیلوگرم 

گزارش   2003کراوس و کامبس ن همچنین مصرفی شد.

امحلول در هایی با الیاخ ننمودند که با مصرخ جیره

های  نثی یکسان، با کاهش طول قعاام ذرم شوینده

 یافتسیلو شده در جیره، ماده  شک مصرفی افزایش 

 .کیلوگرم  23در مبابض  21ن

 ان ام دادند  2005نیکخواه و همکاران ن در تحبیبی که

،  وراک یون ه با افزایش طول قعاام کردند که گزارش

موری یانسری و تی معالاهدر . یابدمیمصرفی کاهش 

یون ه ماده با کاهش طول قعاام   2004همکاران ن

مایع شکمبه به  pHو  شک مصرفی گاوها افزایش یافت 

دوریس و کیسرلینک  طور  عی کاهش نشان داد.

محدودیت  دارایهای تلیسهکه  مشاهده کردند  2009ن

زمان  %10حدود در مبایسه با ف ای  زاد ف ای   ور 

 213در مبابض  192ن کنندسپری می سر   وررا بیشتری 

و  زای که توسط کیدقیبه در روز . همچنین در معالاه

های   ان ام گرفت افزایش در تراکم دام1978همکاران ن

 20به  81بهاربند و در نتی ه کاهش ف ای   ور ناز 

درصدی  26متر به ازای هر تلیسه  باعث کاهش سانتی

 ر معالاه دیگریدر مدم زمان مصرخ  وراک گردید. د

 15به  47که کاهش ف ای   ور از  شدگزارش  نیز

ه به ما 4 – 21های با دامنه سنی متر در تلیسهسانتی

کاهش مدم زمان صرخ شده برای  وراک  وردن به 

بچ و همکاران نالنگن درصد منتج گردید 25 – 50میزان 

در های گذشته نشان داده است رسیبرهمچنین  . 1999

به ها تلیسهوجود رقابت باال بر سر   ور،  صورم

داشتن ماده  شک مصرفی ماموال  منظور رابت نگه

های با رقابت کمتر به زمان را بخشی از  وراک  ود

بنابراین   .2009ندوریس و کیسرلینک  نمایندمنتبض می

در کنار میزان دسترسی به علوفه اندازه ذرام  رسیبر

ای تری از رفتار تغذیهتواند درک صحیحف ای   ور می
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ها به دست دهد. با توجه به معالب بیان شده این دام

 ف ای متبابض اررام هدخ از معالاه حاضر بررسی

ماده  شک مصرفی  روی علوفه بر ذرام اندازه و   ور

یش وزن و ضریب تبدیض صرخ  وراک، افزاشدم و 

رشد  حال در هلشتاین ماده هایگوساله در  وراک

 باشد.می
 

 مواد و روش

 مشخصات جایگاه

پووهشی گروه علوم -این معالاه در ایستگاه  موزشی 

دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیای دانشگاه تهران 

واقع در محمد شهر کرج ان ام گرفت. این  زمایش به 

روز عادم  14روزه ن 25چهار دوره روز در  100مدم 

روز نمونه برداری  ان ام گرفت. در این  11دهی و 

معالاه هر بهاربند به عنوان یک واحد  زمایشی لحاظ 

گردید به طوریکه در معالاه حاضر چهار بهاربند وجود 

ها به صورم گروهی در دا ض داشت که گوساله

ه سن و وزن ها با توجه ببهاربندها قرار گرفتند. گوساله

راس  40به بهاربندها ا تصاص داده شدند بدین منظور 

 12تا  8های ماده هلشتاین در حال رشد بین از گوساله

ها از لحاظ سالمتی مااینه شدند، ماه انتخاب شد. گوساله

های هریک های  زمایشی در ا تیار گوسالهسپس جیره

 از بهاربند قرار داده شد.

 

 در جیره های آزمایشی ذرات و میانگین هندسی یونجه، کاه و خوراک کامل توزیع اندازه -1جدول 
Table 1- Distribution of Particles and Geometrical mean Particle Size (mm) for Alfalfa hay, wheat straw and 

TMR 

creen 

 الک

Pore Size 

(mm) 

ها سایز الک

متر نمیلی  

Alfalfa hay 

 یون ه  شک
Wheat Straw 

 کاه گندم
TMR 

 جیره کامال مخلوط

3 cm 

مترسانتی 3  
6 cm 

مترسانتی 6  

3 cm 

مترسانتی 3  

6 cm 

مترسانتی 6  

3 cm 

مترسانتی 3  

6 cm 

مترسانتی 6  

upper Sieve 

 30.3 11.7 19 15 20 17 19 الک باالیی

middle Sieve 

 34.7 37.8 38 30 36 23 8 الک وسعی

lower Sieve 

نیالک پایی  1.18 30 30 29 31 31.5 22.6 

Bottom pan 

 12.5 19.0 12 26 14 30 0 تشتک

Geometrical mean 

particle size (mm) 

میانگین هندسی اندازه 

متر ذرام نمیلی  

 4.6 7.1 4.8 7.3 5.6 9.0 

NDF 
 50.7 49.7 64.2 65.2 45.4 45.4  دیواره سلولی

PeNDF 

 33 24.6 37.0 29.3 25.3 18.4  الیاخ مورر فیزیکی

 

 هاهای غذایی و خوراک دادن گوسالهجیره

یون ه  شک شده و کاه گندم با استفاده از  رمن کوب 

با قعر توری قابض تنظیم ندهانه توری برای جیره ریز و 

متر   رد شد. توزیع اندازه سانتی 6و  3درشت به ترتیب 

 ذرام و میانگین هندسی یون ه  رد شده، کاه  رد شده

 ورده  1و  وراک کامض در معالاه حاضر در جدول 

  ف ای   ور 1شده است. تیمارهای  زمایشی شامض 

متری و  وراک حاوی علوفه با اندازه ذرام سانتی 24
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متری و  وراک سانتی 24  ف ای   ور 2ریز ، /24ریز ن

  3درشت ، /24حاوی علوفه با اندازه ذرام درشت ن

 وراک حاوی علوفه با  متری وسانتی 48ف ای   ور 

 48  ف ای   ور 4ریز  و /48اندازه ذرام ریز ن

متری و  وراک حاوی علوفه با اندازه ذرام سانتی

استفاده شده در این  درشت  بود. جیره/48درشت ن

برای  NRC 2001معالاه براساس سیستم جیره نویسی 

های در حال رشد نوشته شد تامین احتیاجام گوساله

ها از لحاظ انرژی، پروتئین و دیگر مواد یرهج . 2نجدول 

اندازه  تفاوم  نها در و تنهامغذی و مادنی یکسان بودند 

ها روزانه به جیرهمصرفی بود  و کاه گندم ذرام یون ه

درصد  10تا  5صورم مصرخ  زاد نتنظیم شده برای 

پس   ور  و به صورم کامال مخلوط در دو نوبت 

بادظهر  در ا تیار  17:30صبح و ساعت  9:00نساعت 

 ها قرار گرفت. گوساله

 

های مواد تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی تلیسه -2جدول

 هلشتاین در حال رشد
Table 2- The ingredients and chemical composition 

of the growing Holstein heifers 
Ingredient, (% DM basis) 

 اقالم  وراکی نبراساس درصد ماده  شک 

16.21  Alfalfa * 

 یون ه
36.63  Corn silage 

 سیالژ ذرم
21.08  Wheat straw * 

 کاه گندم
7.827  Barely grain 

 دانه جو
4.17  Wheat bran 

 سبوس گندم
5.22  Rice bran 

 سبوب برنج
5.74  Soybean meal 

 کن اله سویا
1.31  Meat meal 

 پودر گوشت
0.52  Min-Vit premix ** 

 تامینیوی -س موادمادنیمیک
0.26  Salt 

 نمک
0.26  Calcium carbonate 

 بی کربنام کلسیم
0.73  Zeolite 

 زئولیت
0.05  Toxin binder 

 توکسین بایندر

  Chemical composition ( in DM) 

 ترکیبام شیمیایی ندر ماه  شک 

1.32  NEL (Mcal/kg) 

 انرژی  الص شیردهی
12.79  CP (%) 

ین  امپروتئ  
66.76  RDP (% of CP) 

 پروتئین قابض ت زیه در شکمبه
3.39  EE (%) 

 چربی  ام
50.19  NDF (% ) 

 دیواره سلولی
30.68  ADF (%) 

 الیاخ نامحلول در شوینده اسیدی
25.22  NFC (%) 

 کربوهیدرام غیر فیبری
0.85  Ca (%) 

 کلسیم
0.52  P (%) 

 فسفر
0.3  Mg (%) 

 منیزیم
189  Zn (ppm) 

 روی
218  Mn (ppm) 

 منگنز
358  Fe (ppm) 

  هن
49  Cu (ppm) 

 مس
1.4  Se (ppm) 

 سلنیوم
2.4  I (ppm) 

 ید
0.7  Co (ppm) 

 کبالت

* در یون ه  شک و کاه گندم مبدار الیاخ نامحلول در شوینده  نثی به 

 درصد بود. 2/64و  4/42ترتیب برابر با 

مواد مادنی و ویتامین شامض موارد زیر است : ** هر کیلوگرم از مخلوط 

واحد بین المللی از  A ،150000واحد بین المللی از ویتامین  800000

میلی گرم کلسیم،  E ،160واحد بین المللی از ویتامین  D3 ،2000ویتامین 



 87                                         ینماده هلشتا هايگوسالهو شدت مصرف خوراک در  عملکردروي علوفه بربررسی اثرات متقابل فضاي آخور و اندازه ذرات 

 

 4000گرم منیزیم،  40گرم سدیم،  30گرم گوگرد،  30گرم فسفر،  20

گرم میلی 3000گرم  هن، میلی 3000گرم روی، یمیل 7000گرم منگنز، میلی

 2000گرم کبالت و میلی 50گرم ید، میلی 80گرم سلنیوم، میلی 60مس، 

 گرم  نتی اکسیدانت.میلی
* Among nutrient detergent fiber in alfalfa hay and wheat straw is 
respectively 42.4 and 64.2. 

** Each kilogram of vitamin-mineral premix consisted of the 

following ingredients: 800,000 IU vitamin A, 150,000 IU vitamin D3, 
2,000 IU vitamin E, 160 mg Ca, 20 g P, 30 g S, 30 g Na, 40 g Mg, 

4000 mg Mn, 7000 mg Zn, 3000 mg Fe, 3000 mg Cu, 60 mg Se, 80 

mg I, 50 mg Co and 2,000 mg Antioxidant. 
 

 گیری صفاتها و اندازهجمع آوری نمونه

، 17، 15  ور طی روزهای نمونه گیری از  وراک و پس

به ها نمونهگرفت و  ان ام در هر دوره 21و  19

 زمایشگاه تغذیه گروه علوم دامی دانشگاه تهران انتبال 

، 17، 15نیز طی روزهای  یافت. مبدار مصرخ هر بهاربند

، 2های م مصرخ در ساعتشد به منظور تایین 21و  19

 وراک موجود  ،وعده صبح دهیپس از  وراک 8، 6، 4

و سپس دوباره به   ور برگردانده  در   ور وزن کشی

و به ازای هر گوساله  شد و مبدار مصرفی هر بهاربند

ها با قرار ی  شک نمونه  وراکماده شد. نیز محاسبه

ساعت  48درجه به مدم  70-65ها در  ون دادن  ن

. برای این منظور (Chemists. AOAC, 1990)دست  مد ب

های مبدار مصرخ  وراک و شدم مصرخ در ساعت

 شد. ربت براساس ماده  شک تصحیح و مختلف

 معادله آماری

برای بررسی اررام تیمارها، بهاربند به عنوان واحد 

، دوره به عنوان عامض زمان و روز به عنوان  زمایشی

در نظر گرفته شد. بعوریکه شا صی  عامض تکرار

و   شک مصرفی به ازای هر بهاربند همچون ماده

در نهایت برای بررسی ارر گوساله محاسبه گردید. 

ها با استفاده ، همه دادهاصلیمتبابض تیمارها و اررام 

براساس   SAS 9.3ن SASنرم افزار  Mixedرویه  ماری 

 :(SAS, 2011)    نالیز صورم گرفت2و  1مدل ن

متبابض  ارر ساده و اررام برای بررسی 1مدل  ماری 

 تیمارها مورد استفاده قرار گرفت.

                       1ن

 

 

 i= ارر  ، = میانگین کض µ، = مشاهده  

ف ای  امین  j = ارر ،  Particle Sizeاندازه ذرام نامین 

= ارر  ارر دوره  زمایشی،  = ،  Space  ور ن

= ارر  ، نواحد  زمایشی  تصادفی بهاربند

ارر امین ف ای   ور ن jامین اندازه ذرام و  iمتبابض 

  = ارر  عای  زمایشی و  متبابض تیمارها 

الزم به ذکر است که مبایسام میانگین بین تیمارها با 

ان ام  %5استفاده از  زمون و در سعح مانی داری 

 گرفت.
 

 نتایج و بحث

ضریب و  افزایش وزن روزانهماده خشک مصرفی، 

 تبدیل خوراک

نتایج مربوط به اررام متبابض بین هر دو عامض ف ای 

جدول    ور و اندازه ذرام علوفه موجود در جیره در

بین تفاوم مانی داری  ورده شده است.  3شماره 

ها افزایش وزن روزانه گوساله از لحاظ مختلفتیمارهای 

بازده  وراک و ماده  شک  اما  .<05/0Pن وجود نداشت

برای تیمارهای مختلف تمایض به مانی داری مصرفی 

و  بعوریکه شا ص ماده  شک مصرفی  >1/0Pداشت ن

 ریز/24برای تیمارک شا ص ضریب تبدیض  ورا

همچنین  ترین بود.پایین درشت/24باالترین و برای تیمار

 ریز/24شا ص ضریب تبدیض  وراک برای تیمارهای

 .  در واقعترین بوددرشت پایین/24باالترین و برای تیمار

ماده  شک یشترین ضریب تبدل  وراک و کمترین ب

 ریز بود. نتایج مربوط به/24مربوط به تیمار مصرفی 

نشان داده شده است و  4اررام اصلی در جدول 

در معالاه حاضر همانعور که نتایج نشان می دهد 

ف ای   ور تاریری در افزایش وزن روزانه، ماده  شک 

در حالی که اندازه ، نداشته استمصرفی و بازده  وراک 

ماده  شک مصرفی هر دو فراسن ه  وراک علوفه ذرام 

ری تحت تاریر قرار داده بعور مانی داو بازده  وراک 

بعوریکه فراسن ه ضریب تبدیض  وراک   >05/0Pن بود
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در اندازه ذرام ریز برای تیمارهای حاوی علوفه با 

مبایسه با تیمارهای حاوی علوفه با اندازه ذرام درشت 

همچنین فراسن ه ماده   و 52/8در مبابض  75/9ن بیشتر

ازه  شک مصرفی برای تیمارهای حاوی علوفه با اند

ذرام ریز در مبایسه با تیمارهای حاوی علوفه با اندازه 

کیلوگرم در  65/7در مبابض  93/7نذرام درشت بیشتر 

دالیض متفاوتی می توان برای این نتایج بیان  بود. روز 

نمود از جمله اینکه در تیمارهای حاوی علوفه با اندازه 

ذرام درشت، مدم زمان ماندگاری  وراک بویوه بخش 

ه ای در شکمبه به دلیض  صوصیام فیزیکی علوف

تر بوده و همچنین به دلیض ای اد پرشدگی فیزیکی طوالنی

شکمبه الباء سیری در گوساله های مصرخ کننده 

تر رخ داده است. سریعهای حاوی علوفه درشت جیره

الزم به ذکر است که در تیمارهای حاوی علوفه با اندازه 

رهای حاوی علوفه با ذرام درشت در مبایسه با تیما

رود که الیه الیافی شکمبه از می، انتظار اندازه ذرام ریز

ضخامت بیشتری بر وردار بوده و در کنار ماندگاری 

بیشتر مواد  وراکی در شکمبه، قابلیت ه م نهایی مواد 

 وراکی در کض دستگاه گوارش نیز برای این تیمارها 

ض مشاهده بیشتر باشد که در عمض نیز همین نتایح قاب

برای تیمارهای  صرفیماست بعوریکه هم ماده  شک 

حاوی علوفه درشت کمتر بوده و هم اینکه از ضریب 

تبدیض  وراک بهتری بر وردار بوده اند. در نهایت اینکه 

با توجه به نتایج معالاه حاضر و به عنوان یک نکته 

های در حال رشد میتوان گوسالهمدیریتی در تغذیه 

های حاوی علوفه جیرهه تغذیه این دامها با نتی ه گرفت ک

تواند هم به کاهش ماده  شک مصرفی و هم میدرشت 

به حصول بازدهی  وراک بهتر به دلیض ماندگاری بیشتر 

 وراک در دستگاه گوارش و قابلیت ه م باالتر منتج 

وانگ و همکاران  با نتایج معالاه حاضر نتایجگردد.  

  1989و لوگینبول ن 2010 ، گریتر و همکاران ن2017ن

نشان   1999بچ و همکاران نالنگن همچنیندارد.  تعاببت

 ، سانتی متر 47و  31، 15ن ف ای   ورطول که دادند 

ماده  شک  ،افزایش وزن روزانه هایی همچونفراسن ه

در حال هلشتاین های تلیسهمصرفی و وزن نهایی در 

وانگ و در معالاه  دهد.رشد را تحت تاریر قرار نمی

اندازه ذرام مختلف علوفه تاریر  با هدخ  2017همکاران ن

ای و رشد روی رفتار تغذیه سانتی متر  بر 7، و 5، 3، 1ن

ماه  10تا  8جایگزین  های هلشتاین در حال رشدگوساله

به این نتی ه رسیدند که افزایش اندازه ذرام  ان ام گرفت

افزایش  بر ماده  شک مصرفی وتاریر مانی داری علوفه 

 .نداشته استوزن روزانه 

  با در نظر گرفتن سه ف ای 1980کیز و همکاران ن

متر در جایگاه فری استال سانتی 63و  71، 100  ور 

های یک ساله به این نتی ه رسیدند که ف ای تلیسه

  ور تاریری در افزایش وزن روزانه این دامها ندارد. 

 29و  40  ور    تاریر دو ف ای2013گریتر و همکاران ن

متر و تاداد وعده های  وراک دهی نیک وعده در سانتی

ای روز و دو وعده در روز  را بر روی رفتار تغذیه

های هلشتاین بررسی کردند و دریافتند که ماده تلیسه

 شک مصرفی تحت تاریر طول   ور قرار نگرفت ولی با 

کاهش طول   ور میزان افزایش وزن روزانه کاهش 

 5/5  و ضریب تبدیض  وراک افزایش ن0/1مبابض  در 8/0ن

ای ارر اندازه ذرام کاه   یافت. در معالاه8/6در مبابض 

 %  150و  125، 100نکوتاه و بلند  و تراکم دام در  غض ن

های بر روی عملکرد رشد و جداسازی  وراک در تلیسه

شیری هلشتاین جایگزین مورد بررسی قرار گرفت در 

یش وزن روزانه و ضریب تبدیض  وراک این معالاه افزا

تحت تاریر اندازه قعاام کاه قرار نگرفت اما هر دو 

فراسن ه افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیض  وراک 

بعور مانی داری تحت تاریر تراکم دام در  غض قرار 

درصد هم  150به 100گرفتند و با افزایش تراکم دام از 

تبدیض  وراک افزایش وزن روزانه کاهش و هم ضریب 

  .2017افزایش یافتنکوبلینز و همکاران 
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یل ، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدمصرفی  بر روی ماده خشک اندازه ذرات علوفه و فضای آخوراثرات متقابل  -3جدول 

 های ماده هلشتاینخوراک در گوساله

Table 3- The interaction effects of forage particle size and feed bunk space on  dry matter intake, average daily 

gain and feed conversion ratio in female Holstein calves 

 
Traits 

 صفام

Treatments* 

 تیمارها
 

SEM 

 عای 

 استاندارد

 

P-value 

سعح مانی 

 داری
24/Fine 

ریز/24  
24/Coarse 

درشت/24  
48/Fine 

ریز/48  
48/Coarse 

درشت/48  
DMI (Kg/d) 

 ماده  شک مصرفی
8.02 7.60 7.84 7.70 0.121 0.099 

ADG (gr/d) 
 افزایش وزن روزانه

889.50 960.10 911.5 945.5 0.038 0.575 

FCR** (DMI/ADG) 

 بازده  وراک
9.87 8.39 9.28 8.65 0.421 0.063 

متر ف ای   ور و سانتی 48ریز: /48متر ف ای   ور و  وراک درشت، یسانت 24درشت: /24متر ف ای   ور و  وراک ریز، سانتی24ریز: /24* تیمارها 

 متر ف ای   ور و  وراک درشت.سانتی48درشت: /48 وراک ریز، 

 ** ضریب تبدیض  وراک 
*Treatments 24/Fine: 24 cm. feed bunk space and forage with fine particle size, 24/Coarse: 24 cm. feed bunk space and Forage with  coarse particle 

size, 48/Fine. 48 cm. feed bunk space and forage with fine particle size, 48/Coarse. 48 cm. feed bunk space and Forage with  coarse particle size. 
** FCR: Feed Conversion Ratio. 

 

، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل مصرفی  بر روی ماده خشک آخوراندازه ذرات علوفه و فضای  اصلیاثرات  -4جدول 

 های ماده هلشتاینخوراک در گوساله

Table 4- The main effects of forage particle size and feed bunk space on dry matter intake, average daily gain 

and feed conversion ratio in female Holstein calves 
 

Traits 

 صفام

Feed bunk space* 

 ف ای   ور
 

SEM 

 عای 

 استاندارد

 

P-value 

سعح مانی 

 داری

Particle size* 

 اندازه ذرام
 

SEM 

 عای 

 استاندارد

 

P-value 

سعح مانی 

 داری
24 48 Fine 

 ریز
Coarse 

 درشت
DMI (Kg/d) 

 ماده  شک مصرفی
7.81 7.77 0.085 0.627 7.93

a
 7.65

b
 0.085 0.004 

ADG (gr/d) 
 افزایش وزن روزانه

920 930 0.246 0.929 900 950 0.246 0.182 

FCR** 

(DMI/ADG) 

 بازده  وراک

9.13 8.97 2.646 0.702 9.75
a
 8.52

b
 2.646 0.013 

a,b05/0ند نهایی که حروخ مشترک ندارند با هم ا تالخ مانی داری دار: میانگینp<.  

 س گوساله ، اندازه ذرام جیره ن وراک ریز و  وراک درشت متر به ازای هر راسانتی 48و  24* اررام اصلی: ف ای   ور ن
a, b: Means that do not have a same letter,  have a significant difference (p <0.05). 

* Main effects: the manure space (24 and 48 centimeters per calf head), the particle size of the diet (coarse and coarse feed). 
 

الزم به ذکر است که عدم مشاهده مانی دار بین 

تیمارهای مختلف در معالاه حاضر از لحاظ فراسن ه 

افزایش وزن روزانه را می توان به کوتاه بوده طول 

روز  ربط داد بعوریکه ممکن  25دوره های  زمایشی ن

ماه  3به بیش از های  زمایشی است با افزایش دوره

های مانی داری را بین تیمارهای مختلف بتوان تفاوم

اثرات اندازه ذرات علوفه و فضای آخور  مشاهده نمود.
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در طی ساعات متوالی شدت مصرف خوراک بر روی 

  پس از خوراکدهی

 ورده شده است تفاوم مانی  4همانعور که در جدول 

انه داری از لحاظ کض مبدار ماده  شک مصرفی روز

  <05/0Pن اشتبهاربند بین تیمارهای مختلف وجود ند

اما شدم مصرخ  وراک بین تیمارهای مختلف طی 

ساعام متوالی پس از  وراکدهی وعده صبح متفاوم 

از جمله اینکه در هر باشد میبوده و حاوی نکام جالبی 

درصد کض ماده  شک  50 الی 45بهاربند در حدود 

 کیلوگرم  40الی  35اادل نم مصرفی روزانه هر بهاربند

ساعت اولیه پس از  وراکدهی اتفاق افتاده  2در طی 

و این امر تاییدی بر وجود همزمانی در مصرخ  است

های ماده هلشتاین در حال رشد گوساله وراک در 

باشد یانی دقیبا مشابه  نچه در گاوهای شیرده رخ می

ان بر  الخ نتایج معالاه حاضر گریتر و همکار. دهدمی

و  10با اضافه کردن کاه به جیره در دو سعح   2008ن

ن دادند  که نشاهای در حال رشد درصد برای تلیسه 20

 پسساعت  12 - 9 مربوط بهبیشترین مصرخ  وراک 

 90تا  80مبدار همچنین . وده استاز عرضه  وراک ب

ساعت اولیه  8طی  روزانه درصد ماده  شک مصرفی

افتاده است بعوریکه برای  پس از  وراکدهی صبح اتفاق

درصد  80تیمار حاوی علوفه با اندازه ذرام ریز میزان 

و برای تیمارهای حاوی علوفه با اندازه ذرام درشت 

 درصد بوده است.  90

باد از  8-24ساعام  طی الزم به ذکر است که

 10تنها   ساعت 16 وراکدهی وعده صبح  نیانی طی

ی روزانه اتفاق درصد از کض ماده  شک مصرف 20الی 

ساعت اولیه، برای تیمارهای  8و برعکس  افتاده است

برای تیمارهای حاوی  درصد و 20حای علوفه ریز 

از کض  وراک مصرفی روزانه درصد  10علوفه درشت 

تفاوم مانی ساعت ا تصاص داشته است.  16به این 

ماده  شک داری بین تیمارهای مختلف از لحاظ مبدار 

پس از  وراکدهی صبح مشاهده ساعت  2طی مصرفی 

ریز /24تیمار مبدار ماده  شک مصرفی برای  وشد 

 ه استترین بوددرشت پایین/24و برای تیمار بیشترین 

. در واقع در تیمار کیلوگرم  83/33در مبابض  65/40ن

ها با با توجه به ف ای   ور محدود، گوساله ریز/24

 از یهر بار برداشت  وراک از   ور مبدار بیشتر

. دارندنسبت به  وراک درشت بر میرا  وراک ریز 

نتایج مربوط به اررام اصلی ف ای   ور و اندازه ذرام 

 ، بعوریکه در 5علوفه نیز در  ور توجه است نجدول 

ساعت اولیه پس از عرضه  وراک ف ای   ور   2طی 

 ، ولی اندازه <05/0Pتاریری در مصرخ  وراک ندارد ن

 روی مصرخ ماده  شکبر  ذرام علوفه در جیره

و   >05/0Pدر این بازه زمانی مورر بود ن نکیلوگرم 

تیمار ریز نسبت به میزان  وراک مصرفی برای تیمار 

نبه ترتیب برای ریز و درشت بیشتر بوده است درشت 

 .کیلوگرم  50/36و  32/38
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س از پوفه بر روی مقدار خوراک مصرفی )کیلوگرم( طی ساعات متوالی اثرات متقابل  فضای آخور و اندازه ذرات عل  -5جدول 

 عرضه خوراک
Table 5- The interaction effect of feed bunk space and forage particle size on dry matter intake (kg) within 

hours after morning feeding time 

 

Intensity of intake (Kg)** 

 شدم مصرخ

Treatments* 

 تیمارها
 

SEM 
 عای 

 استاندارد

 

P-value 

سعح مانی 

 داری
24/Fine 

ریز/24  
24/Coarse 

درشت/24  
48/Fine 

ریز/48  
48/Coarse 

درشت/48  

0-2 h (kg) 
2تا  0ساعت   

40.65
a
 33.83

b
 35.99

b
 39.16

a
 1.498 0.011 

2-4 h (kg) 

4تا  2اعت س  
11.38

bc
 17.16

a
 9.58

c
 12.31

b
 0.66 0.0003 

4-6 h (kg) 

6تا  4ساعت   
6.87

c
 10.52

a
 8.85

b
 9.36

ab
 0.391 <0.0001 

6-8 h (kg) 

8تا  6ساعت   
4.79

c
 6.93

ab
 6.81

b
 7.75

a
 0.349 <0.0001 

0-8h (kg) 

8تا  0ساعت   
63.69

b
 68.44

a
 61.22

b
 68.59

a
 1.527 0.002 

8-24h (kg) 

24تا  8ساعت   
16.49

a
 7.60

b
 17.16

a
 8.39

b
 1.645 <0.0001 

Barnyard  intake (kg) 

 مصرخ بهاربند
80.18 76.04 78.39 76.97 1.208 0.099 

a,b,c :05/0ارند نهایی که حروخ مشترک ندارند با هم ا تالخ مانی داری دمیانگینp<.  

متر ف ای   ور و سانتی 48ریز: /48متر ف ای   ور و  وراک درشت، سانتی 24درشت: /24یز، متر ف ای   ور و  وراک رسانتی24ریز: /24* تیمارها 

 متر ف ای   ور و  وراک درشت.سانتی48درشت: /48 وراک ریز، 

2h, 4h,6h, 8h, 0-8h**  پس از عرضه  وراک،  8و تا ساعت  8، 6، 4، 2های یانی شدم مصرخ  وراک در ساعتbarnyard intake یانی مصرخ بهاربند 
a, b, c: Means that do not have a same letter,  have a significant difference (p <0.05).*Treatments 24/Fine: 24 cm. Feed bunk and Feed fine, 
24/Coarse: 24 cm. Feed bunk and Feed coarse, 48/Fine. 48 cm. Feed bunk and Feed fine, 48/Coarse. 48 cm. Feed bunk and Feed coarse. 

**2h, 4h, 6h, 8h, 0-8h That is, the intensity of feed intake at 2, 4, 6, 8 and 8 hours after the pouring of feed. 

 

اثرات متقابل  فضای آخور و اندازه ذرات علوفه بر روی مقدار خوراک مصرفی )درصد( طی ساعات  -6جدول شماره 

 صبح  متوالی پس از عرضه خوراک
Table 6- The interaction effect of feed bunk space and forage particle size on dry matter intake (%) within 

hours after morning feeding time 

 

Intensity of daily 

intake (%)** 

 شدم مصرخ روزانه

Treatments* 

 تیمارها
 

SEM 

 عای 

 استاندارد

 

P-value 

سعح مانی 

 داری
24/Fine 

ریز/24  
24/Coarse 

درشت/24  
48/Fine 

ریز/48  
48/Coarse 

درشت/48  

0-2h (%) 

2تا  0ساعت   
50.65

a
 44.74

b
 46.03

b
 50.99

a
 1.885 0.049 

2-4h (%) 

4تا  2ساعت   
14.14

bc
 22.68

a
 12.28

c
 16.06

b
 0.859 <0.0001 

4-6h (%) 

6تا  4ساعت   
8.58

c
 13.84

a
 11.36

b
 12.15

ab
 0.526 <0.0001 

6-8h (%) 

8تا  6ساعت   
5.99

c
 9.11

ab
 8.74

b
 10.00

a
 0.468 <0.0001 

8-24h (%) 

24تا  8ساعت   
20.63

a
 9.64

b
 21.59

a
 10.80

b
 1.990 <0.0001 
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Cumulative Intensity of daily intake (%) 

 شدم مصرخ روزانه به صورم ت مای
0-2h (%) 

2تا  0ساعت   
50.65

a
 44.74

b
 46.03

b
 50.99

a
 1.885 0.049 

0-4h (%) 

4تا  0ساعت   
64.80

 ab
 67.41

 a
 58.31

 b
 67.05

 a
 2.192 0.019 

0-6h (%) 

6تا  0ساعت   
73.38

 b
 81.25

 a
 69.67

 b
 79.20

 a
 2.099 0.0012 

0-8h (%) 

8تا  0ساعت   
79.37

b
 90.36

a
 41/78

b
 20/89

a
 1.990 <0.0001 

0-24 (%) 

24تا  0ساعت   
100 100 100 100 - - 

a,b,c: 05/0دارند ن هایی که حروخ مشترک ندارند با هم ا تالخ مانی داریمیانگینp<.  متر ف ای   ور و  وراک ریز، سانتی24ریز: /24* تیمارها

متر ف ای   ور و سانتی48درشت: /48متر ف ای   ور و  وراک ریز، سانتی 48ریز: /48متر ف ای   ور و  وراک درشت، سانتی 24درشت: /24

  وراک درشت.

2h, 4h,6h, 8h, 0-8h**  پس از عرضه  وراک،  8و تا ساعت  8، 6، 4، 2های یانی شدم مصرخ  وراک در ساعتbarnyard intake  یانی مصرخ

 بهاربند
a, b, c:  Means that do not have a same letter,  have a significant difference (p <0.05). 

*Treatments 24/Fine: 24 cm. Feed bunk and Feed fine, 24/Coarse: 24 cm. Feed bunk and Feed coarse, 48/Fine. 48 cm. Feed bunk and Feed fine, 

48/Coarse. 48 cm. Feed bunk and Feed coarse. 
**2h, 4h, 6h, 8h, 0-8h That is, the intensity of feed intake at 2, 4, 6, 8 and 8 hours after the pouring of feed. 

ز افضای آخور و اندازه ذرات علوفه بر روی مقدار خوراک مصرفی )کیلوگرم( طی ساعات متوالی پس   اصلیاثرات   -7جدول 

 راکعرضه خو

Table 7- The main effect of feed bunk space and forage particle size on dry matter intake (kg) within hours 

after morning feeding time 

Intensity of intake 

(Kg)** 

 شدم مصرخ

Feed bunk space* 

 ف ای   ور
 

SEM 

 

p-value 
Particle size* 

 اندازه ذرام
 

SEM 

 عای 

ستانداا

 رد

 

p-value 

 سعح مانی داری
24 48 Fine 

 ریز
Coarseدرشت 

2h (kg) 

2ساعت   
37.24 37.58 1.059 0.684 38.32a 36.50b 1.059 0.034 

4h (kg) 

4ساعت   
14.27a 10.95b 0.467 <0.0001 10.48b 14.74a 0.467 <0.0001 

6h (kg) 

6ساعت   
8.69 9.1 0.277 0.208 7.86b 9.94a 0.277 <0.0001 

8h (kg) 

8ساعت   
5.86b 7.28b 0.247 <0.0001 5.80b 7.34a 0.247 <0.0001 

0-8h (kg) 

8تا  0ساعت   
66.07 64.91 1.080 0.277 62.46b 68.51a 1.080 0.004 

8-24h (kg) 

24تا  8ساعت   
12.05 12.77 1.150 0.658 16.83

a
 7.99

b
 1.150 <0.0001 

Barnyard Intake 

(kg) 

ربندمصرخ بها  

78.11 77.68 0.854 0.627 79.28a 76.50b 0.854 0.004 

a,b,c :05/0ارند نهایی که حروخ مشترک ندارند با هم ا تالخ مانی داری دمیانگینp<.  

 س گوساله ، اندازه ذرام جیره ن وراک ریز و  وراک درشت متر به ازای هر راسانتی 48و  24: ف ای   ور ناصلی* اررام 
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2h, 4h,6h, 8h, 0-8h**  پس از عرضه  وراک،  8و تا ساعت  8، 6، 4، 2های یانی شدم مصرخ  وراک در ساعتbarnyard intake یانی مصرخ بهاربند 
a, b, c: Means that do not have a same letter,  have a significant difference (p <0.05). 
* Main effects: the manure space (24 and 48 centimeters per calf head), the particle size of the diet (coarse and coarse feed). 

**2h, 4h, 6h, 8h, 0-8h That is, the intensity of feed intake at 2, 4, 6, 8 and 8 hours after the pouring of feed. 

 

دار خوراک مصرفی )درصد( طی ساعات متوالی پس از فضای آخور و اندازه ذرات علوفه بر روی مق  اصلی اثرات  -8جدول 

 صبح  عرضه خوراک
Table 8- The main effect of feed bunk space and forage particle size on dry matter intake (%) within hours after 

morning feeding time 

Intensity of intake 

(%)** 

 شدم مصرخ

Feed bunk 
space* 

ورف ای     

 

SEM 

 عای 

استاندار

 د

 

p-value 

سعح مانی 

 داری

Particle size* 

 اندازه ذرام
 

SEM 

 عای 

 استاندارد

 

p-value 
 سعح مانی داری

24 48 Fine 

 ریز
Coarse

 درشت

0-2h (%) 

2تا  0ساعت   
47.69 48.51 1.444 0.692 48.34 47.86 1.059 0.815 

2-4h (%) 

4تا  2ساعت   
18.41a 14.17b 0.653 <0.0001 13.21b 19.37a 0.467 <0.0001 

4-6h (%) 

6تا  4ساعت   
11.21 11.75 0.441 0.387 9.97b 12.99a 0.277 <0.0001 

6-8h (%) 

8تا  6ساعت   
7.55b 9.37b 0.342 0.0005 7.36b 9.56a 0.247 <0.0001 

8-24h (%) 

24تا  8ساعت   
15.13 16.20 1.390 0.591 21.11

a
 10.22

b
 1.150 <0.0001 

Cumulative Intensity of intake (%) 

 شدم مصرخ به صورم ت مای
0-2h (%) 

2تا  0ساعت   
47.69 48.51 1.444 0.692 48.34 47.86 1.059 0.815 

0-4h (%) 

4تا  0ساعت   
66.11 62.68 1.568 0.130 61.55

 a
 67.23

 b
 1.568 <0.0001 

0-6h (%) 

6تا  0ساعت   
77.31 74.43 1.469 0.173 71.52

 a
 80.22

 b
 1.469 <0.0001 

0-8h (%) 

8تا  0ساعت   
84.87 83.80 1.390 0.591 78.89b 89.78a 1.080 <0.0001 

0-24 (%) 

24تا  0ساعت   
100 100 - - 100 100 - - 

a,b,c :05/0ارند نهایی که حروخ مشترک ندارند با هم ا تالخ مانی داری دمیانگینp<.  

 س گوساله ، اندازه ذرام جیره ن وراک ریز و  وراک درشت متر به ازای هر راسانتی 48و  24ن : ف ای   وراصلی* اررام 

2h, 4h,6h, 8h, 0-8h**  پس از عرضه  وراک،  8و تا ساعت  8، 6، 4، 2های یانی شدم مصرخ  وراک در ساعتbarnyard intake یانی مصرخ بهاربند 
a, b, c: Means that do not have a same letter,  have a significant difference (p <0.05). 

* Main effects: the manure space (24 and 48 centimeters per calf head), the particle size of the diet (coarse and coarse feed). 

**2h, 4h, 6h, 8h, 0-8h That is, the intensity of feed intake at 2, 4, 6, 8 and 8 hours after the pouring of feed. 

 

همانعور که در قسمت باال نیز اشاره گردید فراسن ه 

 عرضه  وراک جدیدماده  شک مصرفی از زمان مبدار 

تحت تاریر تیمارها قرار باد، ساعت  8نوعده صبح  تا 

و برای  وراک های درشت بیشتر از   >05/0Pگرفتد ن

کیلوگرم  در  62در مبابض  68 وراک های ریز بود ن

دی حالت عکس بوده است و ساعت با 16حالیکه برای 

مبدار ماده  شک مصرفی برای تیمارهای درشت کمتر 

  .کیلوگرم  17در مبابض  8از تیمارهای ریز بوده است ن
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این است که اگرچه مبدار  6نکته جالب توجه در جدول 

ماده  شک مصرفی برای بهاربندها تحت تاریر ف ای 

ام  ، ولی اندازه ذر<05/0P  ور قرار نگرفته است ن

 وراک ارر مانی داری بر روی  وراک مصرفی داشته

است و مبدار ماده  شک مصرفی برای تیمارهای 

حاوی علوفه با اندازه ذرام ریز بیشتر از تیمارهای 

 28/79حاوی علوفه با اندازه ذرام درشت بوده است ن

کیلوگرم  و با توجه به اهمیت کنترل  51/76در مبابض 

ای ماده جایگزین می مصرفی گوساله ه ماده  شک

توان بیان کرد که اندزاه ذرام علوفه موجود در جیره 

 می تواند به عنوان یک راهکار مدیریتی برای کنترل ماده

 شک مصرفی در  این دامها مورد استفاده قرار گیرد 

بعوریکه با عرضه  وراک حاوی علوفه درشت در این 

ی ه گی فیزیکی شکمبه و در نتدامها می توان به پرشد

سیری در این دامها کمک نمود. از طرخ دیگر با  ءالبا

توجه به اینکه مصرخ ماده  شک بیشتر برای 

تیمارهای حاوی علوفه ریز منتج به افزایش وزن بیشتر 

نشده است و عمال تفاوم مانی داری بین تیمارهای 

حاوی علوفه با اندازه ذرام درشت و ریز در معالاه 

ابراین با عرضه  وراک حاضر مشاهده نشده است بن

حاوی علوفه درشت به این دامها میتوان به اقتصادی تر 

شدن هزینه های مربوط به  وراک گوساله های 

 جایگزین در گله های صناتی کمک نمود.

در توافق با نتایج حاصض از  نتایج معالاه حاضر

و تیموری یانسری   2003چ ن زمایش کونونوخ و هنری

که نشان داده بودند با افزایش  بود  2004ن همکاران و

یابد ولی ، مصرخ  وراک کاهش میقعاام علوفهطول 

و بالچ و همکاران   1993گزارش کالرک و  رمنتا ن با

 ی نیز های دیگر. همچنین  زمایشدر ت اد بود  1971ن

اند که مصرخ  وراک تحت تأریر اندازه ذرام نشان داده

 ، 2008و همکاران نزبلی  گیردعلوفه در جیره قرار نمی

که در این  زمایش افزایش اندازه ذرام  رسدبه نظر می

موجب افزایش اررام پرکنندگی علوفه در شکمبه شده و 

دوریس و  . وراک را کاهش داده است مصرخ

ف ای به بررسی ای   نیز طبق معالاه2009همکاران ن

های در حال رشد به این نتی ه تلیسه بر روی  ور 

اده  شک مصرفی تحت تاریر ف ای   ور رسیدند که م

  نیز در 1999بچ و همکاران ن. النگننمی گیردقرار 

، 15که با هدخ بررسی اررام ف ای   ور نای معالاه

متر  بر روی تلیسه های در حال رشد سانتی 47و  31

تفاوم مانی داری بین ان ام دادند، مشاهده کردند که 

نداشت وجود ماده  شک مصرفی تیمارها از لحاظ 

و همچنین گریتر  . کیلوگرم 55/7و  73/7، 95/7ن

ای که با هدخ بررسی اررام   در معالاه2011همکاران ن

تلیسه های  بر روی  مترسانتی 34و  68ف ای   ور ن

ان ام گرفت، تفاوم مانی داری بین  در حال رشد

تیمارها از لحاظ مبدار ماده  شک مصرفی مشاهده 

 نکردند.

 

 ری کلینتیجه گی

نتایج این معالاه نشان می دهد که مبدار ماه  شک 

حاوی علوفه با اندازه ذرام مصرفی برای  وراک های

ریز در مبایسه با  وراک های حاوی علوفه با اندازه 

ذرام درشت بیشتر می باشد ولی این مصرخ باالتر 

باشد. الزاما به مفهوم افزایش وزن روزانه بیشتر نمی

اضر نیز نشان داد که با وجود مصرخ نتایج معالاه ح

ماده  شک باالتر برای تیمارهای حاوی علوفه با اندازه 

ذرام ریز ولی عمال تفاوم مانی داری بین تیمارهای 

حاوی علوفه با اندازه ذرام ریز و درشت از لحاظ 

 ضریب تبدیض  وراک وجود نداشت. 

ار نتایج این معالاه نیز تاییدی بر وجود همزمانی در رفت

باشد مصرخ  وراک در گوساله های در حال رشد می

ساعت اولیه پس از عرضه  وراک،   2بعوریکه طی 

درصد ماده  شک مصرفی روزانه  45-50گوساله ها 

درصد  80-90را مصرخ می نمایند. همچنین در حدود 

ساعت اولیه پس از عرضه  8ماده  شک مصرفی طی 

 10-20ها ساعت بادی تن 16دهد و طی  وراک رخ می

با  دهد. . نهایتا اینکهدرصد مصرخ  وراک رخ می
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توجه به اهمیت کنترل ماده  شک مصرفی گوساله های 

ماده جایگزین میتوان بیان کرد که اندزاه ذرام علوفه 

تواند به عنوان یک راهکار مدیریتی موجود در جیره می

برای کنترل ماده  شک مصرفی در  این دامها مورد 

ر گیرد بعوریکه با عرضه  وراک حاوی استفاده قرا

علوفه درشت در این دامها می توان به پرشدگی فیزیکی 

شکمبه و در نتی ه الباد سیری در این دامها کمک نمود. 

از طرخ دیگر با توجه به اینکه مصرخ ماده  شک 

بیشتر برای تیمارهای حاوی علوفه ریز منتج به افزایش 

وم مانی داری بین وزن بیشتر نشده است و عمال تفا

تیمارهای حاوی علوفه با اندازه ذرام درشت و ریز در 

معالاه حاضر مشاهده نشده است بنابراین با عرضه 

 وراک حاوی علوفه درشت به این دامها میتوان به 

های مربوط به  وراک تر شدن هزینهاقتصادی

های جایگزین در گله های صناتی کمک نمود.گوساله
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Introduction: Physical attributes of feeds and Feed bunk space can affect feeding behavior of replacement 

heifers. The distribution of particle size can affect feed intake, feeding behavior, and feed sorting. Research 

on adult dairy cattle has focused on preventing rumen acidosis by varying particle size, but less work has 

focused on rations for replacement heifers. On the other side, the trend in the dairy industry has been toward 

fewer but larger herds and a concurrent change toward group feeding and handling in the larger herds. Where 

herds are expanded within existing facilities, competition at the feed bunk could increase. Ad libitum feeding 

of complete feeds reduces this competition between lactating cattle. However, ad libitum feeding of 

replacement yearling heifers could result in wasted feed, overeating, and fatty infiltration of the mammary 

gland with a reduction in future production. The objective of this study was to evaluate the interaction 

effect of feed bunk space and forage particle size on growth and performance of Holstein female calves.  

Material and methods: This experiment was performed on 40 Holstein female calves with an average age 

of 8-12 months and an average weight of 295.6 ± 32.8 kg in a factorial design with four treatments, four 

periods and four stall, in which 10 calves were allocated to each stall. The length of each experimental period 

was 25 days and the calves were group fed in this experiment. The diets were isoenergetic and 

isonitrogenous. The only difference between diets was related to the forage particle size (alfalfa and straw). 

Treatments included: 1) treatment with 24 cm of feed bunk space and average forage particle size of 3 cm 

(24/fine); 2) treatment with 24 cm of feed bunk space and average forage particle size of 6 cm (24/coarse); 3) 

treatment with 48 cm of feed bunk space and average forage particle size of 3 cm (48/fine); 4) treatment with 

48 cm of feed bunk space and average forage particle size of 6 cm (48/coarse). Sampling from feed and 

feeder was carried out at 15, 17, 19, and 21 days in each period. The dry matter intake of each stall was also 

carried out on days 15, 17, 19 and 21 in order to determine the intensity of feed consumption at 2, 4, 6, 8 

hour after morning feed delivery, as the feed in the feed bunk was weighed and then returned to the feed 

bunk and the amount of feed consumed by every stall and for each calf was also calculated. To determine dry 

matter, collected samples was dried by placing them in an oven at 65-70 ° C for 48 hours (AOAC, 1990). 

Then the feed intake and intake intensity at different hours were corrected based on dry matter. 

Results and discussion: Results of the current study confirmed the synchronize of feed consumption 

behavior in growing calves, which during the first 2 hours after feed delivery, calves consumed about 50-

45% of the daily intake of dry matter. Also, about 90-80% of the dry matter was consumed within the first 8 

hours after the feed delivery, and in the next 16 hours only 10-20% of the feed intake occurred. The results 

for the main effects showed that feed bunk space has no effect on daily gain, dry matter, and feed intake, 

while the forage particle size affected both of dry matter intake and feed conversion ratio (P <0.05), so that 

the feed conversion ratio was significantly higher for the treatments with fine forage particle size in 

comparison with treatments with coarse forage particle size (9.75 vs. 8.52). Also, daily dry matter intake for 

treatments with fine forage particle size was higher compared with the treatments with coarse forage particle 

size (7.93 vs. 7.65 kg/day/calf). Also, the amount of daily dry matter was higher for treatments with fine 

forage particles compared to treatments with coarse forage particles, but this higher consumption was not 

necessarily equal to higher daily gain. Also, there were not any significant differences between treatments 

containing fine forage particles and treatments with coarse forage particles for average daily gain. Finally, 
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particle size in the growing Holstein female calves can be used as a means of controlling the dry matter and 

to economize the feed cost in this group of livestock. 

Conclusion: Considering the importance of controlling the dry matter intake of replacement calves, it can be 

stated that regarding the high proportions of forage to concentrate in growing female calves, forage particle 

size can be used as a management solution for controlling the dry matter intake and growth of this group of 

livestock. Therefore, supply of diets containing coarse forage particle size can help to economize the cost of 

replacing calves. 
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