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۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

و سازندگي ۵۵پژوهش

                    

سازندگي و پژوهش
و آبزيان امور دام در

۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

وانرژي  پروتئين مختلف سطوح تاثير  بررسي
گاوميش نر گوسالههاي پرواري عملكرد در خوراك

( ماهه ۶ - غربي (۱۸ آذربايجان

 چكيده 
غذايي، تبديل ، ضريب افزايش وزن مصرفي، خوراك ميزان بر آن تاثير و غذايي هاي جيره انرژي و سطح مطلوب پروتئين تعيين منظور به
در ۱۲۴ كيلوگرم) وزني±۲۸ ميانگين (با شده گرفته از شير نر ــاله گوس راس ۴۵ تعداد نر گاوميش هاي ــاله در گوس الشــه تركيب و درصد
،۲/۰۲ سطح سه در متابوليسم قابل انرژي و درصد ۱۳ ۱۱/۶ و سطح ۸/ ۱۰، در سه خام (پروتئين تيمار ۹ در تصادفي كامًال طرح قالب
خوراك پروار دوره طول در شــدند. ــال پروار س مدت يك به تيمار هر در ۵ تكرار و خشــك) ماده كيلوگرم هر در مگاكالري ۲/۵۷ و ۲/۳
مصرفي ميزان خوراك گرفت . قرار گوساله ها اختيار در طور انفرادي اشتها به حد تا و نوبت سه در مخلوط كامًال صورت به مصرفي روزانه
راس از گوسالهها ۱۸ تعداد پايان دوره در شدند. غذا توزين از ســاعت محروميت ۱۲ از پس بار يك روز ۱۴ هر ها .دام شــد ثبت روزانه
(الشه نصف الشهها قابل تفكيك چربي و استخوان ذبح شدند.گوشت ، توزين و از غذا محروميت ساعت ۱۲ پس از هر تيمار) از راس ۲)
داد نشان پروار دوره دركل دست آمده به نتايج شدند . و توزين درجه سانتيگراد، جدا ۵ دماي نگهداري در ساعت ۲۴ از بعد چپ) سمت
ولي داشته ( p > ۰/۰۵) داخلي و ميزان چربي غذايي تبديل ضريب ،(p<۰/۰۱) بر خوراك مصرفي داري معني اثر غذايي جيرههاي كه
جيره حاوي است. نبوده دار معني الشه و درصدچربي استخوان درصد لخم، درصدگوشــت بازده الشــه، ، روزانه وزن افزايش بر آن تاثير
غذايي بازده داشتن علت به خشــك) در ماده درصد ۱۱/۶) متوســط پروتئين خشــك) و ماده كيلوگرم در مگاكالري ۲/۵۷) حداكثر انرژي
هر توليد هزينه بودن و پايين درصد) مطلوب (۴۹/۴±۱/۴ الشــه بازده درروز)، گرم ۷۵۰ ســرعت رشــد باال(±۱۱۰ ،(۸/۵۷±۱/۲) مطلوب

شود. معرفي استفاده توسط بهره برداران جهت ميتواند سايرتيمارها، گوشت نسبت به و زنده وزن كيلوگرم

پروتئين. انرژي ، پروار، گوساله نر، گاوميش، كليدي : كلمات
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آذربايجان غربي طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات مركز آذري، پور محسن • علي
تهران دانشگاه دامپزشكي هيأت علمي دانشكده عضو محمود زاده، همايون •

غربي  آذربايجان طبيعي منابع و تحقيقات كشاورزي زاده، مركز رزاق سراين • اميني و جهانگير • 

۱۳۸۳ ماه پذيرش: ارديبهشت تاريخ ۱۳۷۹ دي ماه : دريافت تاريخ

Pajouhesh & Sazandegi No:63  pp: 55-59

Effect of different level of dietary protein and energy on growth of male buffalo calves
By: A.M Pour Azari, West Azerbaijan Agriculture and Natural Resource Center, Mohammadzadeh H. Veterinary 
Science Department, Tehran University, Amini J. and Razaghzadeh S. West Azerbaijan Agriculture and  Natural 
Resource Center
An experiment was conducted to determine the effects of three level of crude protein (10.8، 11.6 and 13%) and 
metabolizable energy (2.02، 2.3 and 2.57 Mcal/Kg DM) on growth of 45 male Azerbaijan buffalo calves for 12 months. 
The diet were fed as TMR (total mixed ration) and ad lib. Eighteen calves were slaughtered at the end of the trial. The 
experimental data were subjected to analysis of variance as a completely randomized design with 9 treatments and 
5 replications and mean values were compared by the Duncan test. Experimental diets had significant effects on feed 
conversion، internal fat (p< 0.05) and feed intake (p<0.01). Daily weight gain، carcass percentage، lean meat، bone 
and fat were not affected by the treatments (p>0.05). The diet with 11.6 % CP and 2.56Mcal ME/Kg DM has the best 
performance due to the lowest feed conversion، highest daily weight gain and the best carcass characteristics.
Key words: Buffalo, Male calf, Energy, Protein, Fattening.
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۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

سازندگي و پژوهش ۵۶

... مختلف سطوح تاثير بررسي

تحقيق روش
پروار در غذائي ــره جي انرژي و پروتئين مطلوب ــطح س تعيين منظور به
۱۲۴ وزن±۲۸ ميانگين نر(با گوساله راس ۴۵ تعداد گاوميش، نر هاي ــاله گوس
شمال و گاوميش شمال پرورش ــتگاه ايس هاي نر ــاله بين گوس كيلو گرم) از
انتقال پرورشي ــالن س به و خريداري ، منطقه داران گاوميش و ــور كش غرب
به . شدند تقسيم رأسي ۵ گروه ۹ كامًال تصادفي به قالب طرح در دامها . يافتند
آبشخور، آخور، بررسي، مورد خصوصيات گيري اندازه در بيشتر دقت منظور
مشابه شرايط تماميتيمارها در محيطي عوامل ساير و نور هوا، دما، جريان فضا،
ــرايط ش و غذايي هاي جيره ها به ــاله گوس عادت پذيري ــتند. دوره داش قرار
و انجام الزم عمليات بهداشتي مدت اين در و طول انجاميد به ماه يك آزمايش

گرديد. تزريق نياز مورد واكسنهاي
استاندارد جداول ــاس اس بر گاوميش نر هاي ــاله غذايي گوس احتياجات

گرديد. برآورد ۱ شماره جدول شرح به شيري ۱۹۷۸گاوهاي سال N.R.C
۳ شامل نيز سطح پروتئين هر و پروتئين سطح شامل ۳ غذايي جيرههاي

منطقه رايج در خوراكي مواد از استفاده با كه انرژي بود سطح
.(۲ شماره شدند(جدول تنظيم

ريخت  از ــري جلوگي يكنواخت، مصرف ــور منظ به
ــا ،يونجه ه ــاله گوس از انتخاب ــدرت ق ــلب س و پاش و
تفاله و دانه جو و شده خرد خردکن دستگاه علوفه ــط توس
خوراك آزمايش، دوره طول در گرديد. ــياب آس نيز چغندر
به صورت و توزين جداگانه طور به دامها ــه روزان مصرفي
انفرادي به صورت اشتها حد تا و ــه نوبت در س و مخلوط
باقيمانده بعد، صبح روز و گرفت ها قرار گوساله اختيار در
طول در ها ــاله گوس گرديد. توزين و جمع آوري ــوراك خ
از بعد و نوبت ــك ي هر ۱۴ روز ــاه) م ــش (۱۲ آزماي دوره
دوره، پايان شدند. در توزين غذا محروميت از ــاعت ۱۲ س
۱۲ از پس تيمار) راس از هر ــا (۲ ه دام از ــداد ۱۸ راس تع
ــت، گوش ــدند. ش ذبح و توزين غذا از ــاعت محروميت س
بعد چپ) سمت (الشه ها الشه نصف چربي و ــتخوان اس
سانتيگراد،تفكيك ۵ درجه در دماي نگهداري ساعت ۲۴ از

شدند . و توزين
آماري افزار نرم از ــتفاده اس با آمده ــت دس به داده هاي
آزمون با حاصله هاي ميانگين و شده تحليل و تجزيه SPSS

گرفتند. قرار مقايسه مورد دانكن

بحث نتايج و
حاضر از آزمايش نتايج بدست آمده ، ۳ شماره جدول
در كه ــان طور هم ميدهد، ــان را نش درتيمارهاي مختلف
معني اختالف بين ميانگين تيمارها ، است جدول مشخص
بازده كشتار، هنگام زنده وزن روزانه، وزن افزايش در داري
پروار دوره كل در چربي و ــتخوان اس لخم، گوشت ــه، الش
خوراك مصرفي داري در معني اختالف نشد، ولي مشاهده
چربي داخلي غذايي و تبديل ضريب ،(p <۰/۰۱) ــه روزان

است. شده مشاهده (p > ۰/۰۵)
هاي ــاله گوس روزانه در ــد رش معيار انحراف و ميانگين
حداكثر تا در روز گرم ۵۵۰ ± حداقل۱۳۰ پروار از كل دوره در نرگاوميش
به دست روز در گرم ۶۵۰ ± ۱۵۰ گروه ها دركل و روز در گرم ۷۷۰ ± ۵۰
از راوي نيلي مورا و نژاد وزن روزانه افزايش ــط بررسي متوس يك آمد.در
ميانگين ديگري بررسي است(۷).در شده ذكر گرم سالگي۵۰۰ يك تا تولد
ماهگي ۱۲-۱۸ سني دردوره راوي نيلي نژاد نر هاي گوساله در روزانه رشد
گوساله نر۶ كه تعدادي ــده است(۴).در يك آزمايش ش گزارش گرم ۴۱۰،
روزانه ۴۹۰ وزن بودند،متوسط افزايش شده ماه پروار ۹ مدت به ۸ ماهه تا
گوشت،تعدادي توليد توان تعيين منظور به است(۲).همچنين شده ذكر گرم
وزن افزايش ميانگين ــدند، ش پروار روز ۲۸۰ ــدت م به گاوميش ــاله گوس
در شده آمد(۲).تحقيقات انجام دست به گرم ۶۶۰ ها اين گوساله در روزانه
روزانه ميدهدكه افزايش وزن نشان ايران، ميش نر گاو ــاله هاي گوس مورد
شده پروار روز ۱۰۵ مدت به كه ــتان خوزس ميش نرگاو هاي ــاله گوس در
مدت به نرگاوميش آذربايجان كه هاي ــاله گوس در و (۱) گرم بودند، ۸۷۲

۰ (۲) است آمده دست به گرم ۴۸۲ ± ۱۷۰ بودند شده پروار روز ۱۸۰

مقدمه
،(FAO) جهاني كشاورزي و ــازمان خواربار س توسط منتشره آمار ــاس اس بر
۸۰-۹۰ كه ــت اس ــده ش برآورد راس ميليون ۱۶۴ بر جهان بالغ گاوميش جمعيت
آسيايي دام حيوان به اين ــاس اس بر اين ــد ، ميباش ــيا آس در قاره تعداد اين درصد
نقش توسعه درحال كشورهاي نياز مورد ــت گوش و شير تامين ودر ــده ش معروف

.(۵) ميكند ايفا  مهمي را
به كشورهاي جهان بسياري از ــاورزي كش اقتصاد مهميدر نقش گاوميش با اينكه
اي تغذيه ويژگيهاي مورد در اندكي تحقيقات متاسفانه اما دارد آسيايي كشورهاي ويژه
تعيين احتياجات در انجام گرفته تحقيقات عليرغم ــت و گرفته اس صورت حيوان اين
غذايي احتياجات و نيز روزانه ميزان رشد مورد هنوز در نر گاوميش، هاي گوساله غذايي

دارد(۲). وجود نظر بلوغ اختالف به سن رسيدن تا حيوانات اين
ــف پروتئين و انرژي مختل ــطوح س اثر ، ۱۹۸۸ ــال س در همكاران Barvah و
مورد گاوميش نر گوساله هاي در را رشد و مصرفي ميزان خوراك بر غذايي جيره
دامنه وزني در گاوميش راس گوساله نر ۲۴ اين آزمايش از در دادند. ــي قرار بررس
كم پروتئين سطوح حاوي جيره هاي با گوساله ها استفاده شد. كيلوگرم ۳۰۰ تا ۸۰
زياد و كم ،متوسط انرژي سطوح و (۱۹۷۶ ــال س N.R.C. درصد زياد(۷۵ ،۱۰۰ و
نشان تحقيق اين نتايج شدند. تغذيه (۱۹۷۶ سال N.R.C. درصد ۱۱۰ و ۱۰۰ ،۹۰)
بود، از ــد رش تاثير ميزان داري تحت معني به طور ها در دام انرژي مصرف كه داد
جداول در كه ــت اس از حدي تر پايين نر ــهاي گاوميش طرفي احتياجات پروتئيني

است(۴). پيشنهاد شده گاوهاي گوشتي براي
مختلف پروتئين و انرژي ــطوح ۱۹۸۱، اثر س ــال س در همكاران و Kummar
بررسي مورد روز ۱۲۰ مدت به ماهه ، ۱۸ نر گاوميش هاي گوساله رشد در را جيره
انرژي و پروتئين ــف مختل ــطوح س با جيره چهار از آزمايش اين در ــد. دادن ــرار ق
حداقل و انرژي حاوي حداكثر جيره كه داد ــان نش تحقيق اين نتايج شد. ــتفاده اس

.(۶) ميشود ميش گاو نر هاي گوساله در باالتري رشد موجب پروتئين
به  ، نياز مورد انرژي و پروتئين مطلوب ــطح س تعيين حاضر از تحقيق هدف
، وزن افزايش ميزان خوراك مصرفي، بر آن تاثير هاي غذايي و جيره تنظيم منظور

ميباشد. گاوميش هاي نر گوساله در الشه خصوصيات و غذايي تبديل ضريب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

و سازندگي ۵۷پژوهش

محيط  ــن، س نژاد، نظير از عوامل متعددي ــي ناش احتماال اختالفات اين
ــات ــد. گزارش ميباش مصرفي جيره هاي نوع و پروار مدت ــول ،ط ــرورش پ
عالوه بر اينكه شده، ارائه گاوميش روزانه رشد ميزان خصوص در كه متعددي
مواد تنوع تاثير تحت ــد، باش مختلف نژادهاي تنوع ژنتيكي از متاثر ــد ميتوان

نيز قرار دارد. خوراكي مورد استفاده

بدنشان وزن صد در ۲/۹۵ روزانه ــط متوس به طور ها ــاله ،گوس دوره پروار
مصرفي خشك ماده ميانگين ــاس اس اين بر . اند كرده ــك مصرف ماده خش
ــده ش گزارش مقدار از ــن آزمايش، باالتر اي در هاي گاوميش ــاله گوس در
بدنشان وزن صد در ۲/۵ خوزستان كه گوسالهها ميش گاو نر درگوسالههاي
در مصرفي ميانگين خوراك همچنين ــند(۱). ميباش كرده خوراك مصرف

پروتئيني انرژي و سطوح LP  LE LP  ME LP HE MP LE MP ME MP HE HP LE HP ME HP HE

شماره جيره    
جيره اجزاي
خشك) ماده ٪۹۰ اساس (بر

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

خشك يونجه ۴۲ ۲۵ ۱۵ ۵۳ ۳۸ ۲۳ ۶۶ ۵۳ ۳۰

گندم كاه ۳۷ ۳۴ ۲۱ ۳۲ ۲۵ ۲۰ ۲۳ ۱۱ ۱۰

قند چغندر تفاله ۱۵ ۶ ۳۰ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۳۰ ۲۳

جو دانه - ۳۰ ۳۳ ۲ ۲۱ ۳۹ -- ۵ ۲۳

سبوس گندم ۵ ۴ -- -- -- -- -- -- ۱۳

فسفات ديكلسيم ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵

نمك ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵

جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

جيره در خشبي مواد درصد ۷۹ ۵۹ ۳۶ ۸۵ ۶۳ ۴۳ ۸۹ ۶۴ ۴۰

در جيره كنسانتره درصد مواد ۲۱ ۴۱ ۶۴ ۱۵ ۳۷ ۵۷ ۱۱ ۳۶ ۶۰

(تيمار) جيره شماره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
خام پروتئين

خشك) ماده در (درصد
۱۰/۸ ۱۰/۸ ۱۰/۸ ۱۱/۶ ۱۱/۶ ۱۱/۶ ۱۳ ۱۳ ۱۳

كيلوگرم در (مگاكالري متابوليسم قابل انرژي
ماده خشك)

۲/۰۲ ۲/۳ ۲/۵۷ ۲/۰۲ ۲/۳ ۲/۵۷ ۲/۰۲ ۲/۳ ۲/۵۷

مختلف سطوح تاثير تحت مصرفي گوساله ها حاضرخوراك بررسي در
مصرفي روزانه خوراك معيار گرفت.ميانگين وانحراف قرار انرژي پروتئين و
حداكثر و ۳ آزمايشي گروه در ــك خش گرم ماده كيلو ۵/۰۶ ± ۰/۴۱ حداقل
۱/۰۹ گروهها كل و در آزمايشي۷ گروه در خشك كيلوگرم ماده ۷/۵۴± ۰/۶۷
ميانگين نظر گرفتن در با است. آمده دست به خشك كيلوگرم ماده ۶/۴۸ ±
مصرفي خشك ميانگين ماده )و ±۳۴۳ كيلو گرم ۵۳) از كشتار قبل زنده وزن
طول كه در ــت اظهار داش )ميتوان ــك خش ماده گرم كيلو ۶/۴۸ ± ۱/۰۹)

تركيه گاوميش هاي در خصوص شده گزارش از مقدار پايينتر آزمايش اين
و مقدار در غذايي جيره نوع حاضر درآزمايش ميباشد(۳). صد در (۳/۲۹)
حاوي جيره هاي كه به طوري داشت به سزايي نقش مصرف خوراك نحوه
علت خوش به احتماًال امر اين و ــدهاند ش بيشتر مصرف ــبي زياد، خش مواد
داليل اختالفات ميباشد. ــبي به جيره هاي خش گاوميش تمايل و خوراكي
مغذي، مواد تركيب جيره،تراكم ــه منجمل متعددي عوامل ــي از ناش ميتواند

ميباشد. كنسانتره نسبت علوفه به مدت پروار و طول تولد، وزن من،

دوره كل در غذايي هاي جيره در انرژي استفاده شده پروتئين و مختلف سطوح شماره(۱): جدول

آزمايشي گروههاي در شده جيرههاي استفاده مشخصات -(۲) شماره جدول

پروتئين حداكثر = HP          پروتئين پروتئين         MP = متوسط LP=حداقل

انرژي حداكثر = HE           انرژي متوسط = ME           انرژي حداقل = LE
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و سازندگي ۵۹پژوهش

ميش، گاو هاي ساله گو وزن بدن يك كيلوگرم افزايش براي آزمايشي در
روي گاو بر كه در آزمايشي .(۳) است شده خشك مصرف ماده گرم ۶/۲۵ كيلو
تبديل ضريب معيار انحراف و ميانگين پذيرفته، انجام خوزستان هاي ميش
گاو روي كه بر آزمايشي (۱).در ــت اس ــده ش گزارش ۷/۰۱± ۰/۱۹۲ غذايي
۶ پروار دوره در يك غذايي تبديل ضريب ميزان شده آذربايجان انجام ميشهاي
آزمايش است (۲).در شده گزارش ۸/۰۹ ماهگي، ۶ فاصله سني۱۲- در ماهگي
اكثر۱۹/۷۹±۸/۸۵ غذايي حد تبديل ضريب معيار و انحراف ميانگين نيز حاضر
كل گروهها در آزمايشي ۶ گروه در ۸/۷۵±۱/۲ اقل حد و گروه آزمايشي ۴ در
متعددي عوامل احتماًال ناشي از اختالفات اين آمد. بدست ۱۱/۷۵ ± ۶/۲۱ ،
، جيره مواد مغذي تراكم ، پروار فصل ، پروار مدت طول ، وزن ،سن ، نظيرنژاد

ميباشد. كنسانتره به علوفه نسبت و جيره كيفيت
درصد ۴۹/۳۶ حاضر، در آزمايش زنده برحسب وزن الشه بازده ميانگين
گاوميشهاي زنده در وزن ــب برحس ميانگين بازده الشه . است آمده ــت بدس
۳ دوره خوزستان دريك پرواري ــهاي درصد(۱۱)، درگاوميش ۵۳/۷۳ بلغاري
۶ دوره يك در آذربايجان پرواري ــهاي در گاوميش و (۱) درصد ۵۰/۷۵ ماهه،
اختالف است(۲). داليل ــده ش درصد گزارش ۵۰/۲۵ ، ماهگي) ۱۲-۱۸) ماهه
قطع زماني فاصله و ــن س و وزن تفاوت از مي تواند ــاًال ــه احتم بازده الش در
هنگام در ها وزن گوساله و سن بودن باال از طرفي . ــد باش ــتار كش تا خوراك
خود به وزن بيشتري را پوست و كله گوارش، ــتگاه دس كه شده باعث كشتار

. تاثير قرار دهند راتحت الشه راندمان و داده اختصاص
۷۱/۶ الشه، حسب وزن بر لخم گوشت درصد حاضر ميانگين آزمايش در
در الشه وزن حسب بر لخم ميانگين درصد گوشت است. آمده بدست درصد
در آذربايجان پرواري گاوميشهاي درصد(۱۱)و در ۷۱/۹۱ بلغاري گاوميشهاي
گزارش الشه برحسب وزن درصد ۶۷/۵۸ ماهگي)، ماهه (۱۲-۱۸ ۶ دوره يك
پروار مدت طول ناشي از ميتواند اختالفات احتماًال اين (۲). دليل است شده
ــاير آزمايشات س ــبت به نس مدت پروار طول حاضر آزمايش در ــد يعني باش
درصد اين اساس بر ــتار باال بوده و كش وزن و ــن س در نتيجه ــت اس متفاوت

فوق ميباشد. آزمايشات متفاوت از حدودي لخم تا گوشت
درصد ۲۲ الشه، وزن برحسب استخوان درصد ميانگين حاضر آزمايش در
دوره يك آذربايجان در پرواري گاوميشهاي در ميزان اين آمده است. دست به
شده گزارش ــه الش ــب وزن حس بر درصد ۲۱ٍٍٍ/۳۹ ،( ماهگي ۱۲ -۱۸) ماهه ۶
وزن ــن و س بودن باال آزمايش و زمان مدت طوالني بودن احتماًال ــت(۲) اس

فوق باشد. اختالفات علت مي تواند كشتار
سطوح با الشه وزن ــب بر حس چربي آزمايش حاضر ميانگين درصد در
۱۱/۹ ، ۱۱/۷ ترتيب برابر به ( حداكثر انرژي و متوسط (حداقل ، مختلف انرژي
ميانگين پاكستان گاوميشهاي پرواري در آمده است. ــت دس به درصد ۱۴/۱ و
پرواري گاوميشهاي و در (۷) درصد ۱۱/۳۵ ، الشه حسب وزن بر چربي درصد
شده گزارش ۱۰/۴۸ درصد (۱۸-۱۲ ماهگي)، ماهه  ۶ يك دوره در آذربايجان
نيز چربي الشه درصد ميزان جيره، انرژي افزايش با مي شود است (۲). مشاهده
نسبت حاضر آزمايش در الشه چربي درصد بودن باال . علت است يافته افزايش
زمان مدت بودن طوالني و ها جيره بودن انرژي باال ،احتماًال آزمايشات به ساير

باشد. ميتواند آزمايش
۳-۵ ، گاوميش الشه در وزن كه ميدهد نشان آمده به عمل ــي هاي بررس
سنگين و بزرگ اختالف را اين دليل ميباشد؛۵ درگاو الشه وزن از درصد كمتر

.(۵) درگاوميش بيان داشته اند و پوست و پا كله، دست بودن

نظير ضريب معيارهايي لحاظ از ۶ تيمار كه گرفت نتيجه كل ميتوان در
به اكثر ــبت نس و ... ــده ش تمام هزينههاي وزن روزانه، غذايي، افزايش تبديل
(باميزان ۶ تيمار ميتوان لذا ، است بوده برخوردار مطلوبي وضعيت از گروهها
از كمتر ٪۱۰ ميزان به ــن پروتئي و ۱۹۷۸ ــال س N.R.C جداول با برابر ــرژي ان
استفاده جهت ــيري) را ش گاو غذايي احتياجات ۱۹۷۸ ــال س N.R.C جداول

نمود. معرفي برداران بهره توسط
پايين آزمايش حاضر در پروتئين به احتياج كه ميدهد نتايج نشان بررسي
موضوع اين آمده است. شيري گاو براي N.R.C جداول كه در است ازحدي تر
Mudgal همكاران (۶)، و Kummar ،(۱۴) همكاران و Barvah كه نتايجي با
در ــكاران (۱۱)، هم و Sehjpal ،(۳) ــكاران هم و Aksoy ،(۸) ــكاران و هم

دارد. اند، مطابقت گزارش نموده پروتئين درگاوميش احتياج به خصوص
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