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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 وسسه تحقيقات علوم دامي كشورم

 

  عنوان پروژه / طرح:

مطالعه تأثير استفاده از سطوح مختلف پساب تقطيري مالس چغندرقند بر عملکرد توليد و پارامترهاي خوني گوساله 

 هاي نر پرواري

  4 - 59 -13 - 95122   ـ   شماره مصوب:

 محمد دالوند، سعيد ويس كرمي گان:خانوادگي نگارنده/نگارندهنام و نام -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 خانوداگي مجري/مجريان : محمد دالوند، سعيد ويس كرمينام ونام -

خانوادگي همکاران: بيرانوند مير حسن، گودرزي شهاب الدين، ياراحمدي بهروز، نجيب زاده ناصر، و نامنام -

 بهرام پور حسن. 

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 محل اجرا :  -

 01/06/1395تاريخ شروع :  -

 مدت اجرا : يک سال و هشت ماه -

 ناشر: موسسه تحقيقات علوم دامي كشور -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت        55948با شماره       12/5/98 اين اثر در مورخ -

 رسيده است. 

 .است بالمانع  مأخذ ذكر با نمودارها و ها¬حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني -

-  

 



 چکیده 

اين تحقيق با هدف بررسي تأثير استفاده از سطوح مختلف پساب تقطيري مالس تغليظ شده به عنوان يک منبع انرژي و 

گوساله هاي نر خوني  يهااز فرا سنجه يبرخپروتئين بر ميزان افزايش وزن روزانه، ميزان خوراك مصرفي، ضريب تبديل و 

( كيلوگرم انتخاب  148±5/2ي با ميانگين وزن ) ماهگ 5در سن  هلشتايند نژا گوساله نررأس  24يد. تعداد اجرا گرد پرواري

روزه  14دوره  کي شيشد. قبل از شروع آزما اجراروز  84تکرار به مدت  8و  ماريت 3با  يطرح كاماًل تصادف کي قالب درو 

ي مارهايتتغليظ شده در مالس  يريپساب تقط اعمال شد. يطيمح يطيو شرا يمصرف يهارهيبا ج گوساله هاجهت انطباق 

 ماده خشک جايگزين بخش انرژي و پروتئين روزانه گرديده. خوراك درصد از  20و  10آزمايشي به ترتيب به نسبت صفر، 

 عصروعده صبح و  دوو در  شده هيصورت روزانه تهها بهدام رهيج گرفت.  ( در اختيار گوساله ها قرارTMRبه فرم مخلوط )

 با هاگوسالهعملکرد  هاي فراسنجه به مربوط هايداده .گرفت ها قرار دام اريدر اخت يبا مقدار مساو 16و  8 يهادر ساعت

. گرفتبا آزمون دانکن مورد مقايسه قرار  هانيانگيمآناليز و  SASآماري  برنامه GLMروش  طرح كامل تصادفي توسط

و توسط  2ي مختلطبا استفاده از مدل رويه 1تکرارشونده يريگاندازهبه روش  هاگوساله يخون هاي فراسنجه به مربوط هايداده

بود  %20بيشترين ميانگين افزايش وزن روزانه متعلق به تيمار  گرديد. نتايج نشان داد كه ليوتحلهيتجز SASافزار آماري نرم

 (. P<0.05 )به لحاظ آماري اختالف معني داري وجود نداشت %10كه با تيمار شاهد و تيمار 

پساب  %20 ، %10كيلوگرم در روز به ترتيب براي تيمارهاي شاهد، 49/9، 49/9، 1/9نتايج حاصله از خوراك مصرفي

اي ماده خشک تقطيري مالس تغليظ شده در جيره گوساله هاي پرواري بود، اختالف معني داري بين تيمارهاي آزمايشي بر

شان داد كه ( ن 51/6،  47/6،  56/6تبديل خوراك گوساله هاي پرواري) (. ميانگين ضريبP>0.05) مصرفي وجود نداشت 

تنها در  (.  در خصوص ميانگين فراسنجه هاي خوني،P>0.05) بين تيمارهاي آزمايشي اختالف معني داري مشاهده نشد

ين تيمارهاي ب( و در ساير فراسنجه ها P<0.05) فراسنجه آلبومين بين تيمارهاي آزمايشي اختالف معني دار وجود داشت

 (.P>0.05) آزمايشي اختالف معني داري مشاهده نشد 

 

 هاي، عملکرد.: پساب تقطيري مالس، گوسالهکلمات کلیدی

 

 

                                                           
1 - Reapeated Measurment 
2 - Mixed model 


