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 :چىیذُ

خطز . ضیز خبًطیي ارساًتز اس ضیز وبهل گبٍ هی ثبضذ، هَاد هغذی وبفی ثزای رضذ لبثل لجَل گَسبلِ را دارد

 .ضیز وبهل آلَدُ را ًذارد ٍ اهىبى سٍد اس ضیز گیزی را فزاّن هی وٌذ

در یه طزح وبهل ( ویلَگزم 40 ± 54/0ثب ٍسى اٍلیِ ) راس گَسبلِ ًز ٍ هبدُ ًژاد ّلطتبیي 32تؼذاد 

هبُ در ًظز گزفتِ ضذ ٍ افشایص  2دٍرُ ضیز خَارگی در ایي آسهبیص . تصبدفی تحت آسهبیص لزار گزفتٌذ

ٍسى رٍساًِ، افشایص لذ، هیشاى هصزف آة، هیشاى هصزف خیزُ ٍ هتبثَلیت ّبی خَى در ایي هذت هَرد 

ٍ (. P <05/0)ضیز وبهل ثیطتزیي افشایص ٍسى ٍ لذ رٍساًِ را دارا ثَد . گزفتٌذ اًذاسُ گیزی ٍ ارسیبثی لزار

 (. P <05/0)ثیطتزیي هیبًگیي را دارا ثَد   Eurolac Blueاس ًظز هصزف رٍساًِ خیزُ ٍ آة ضیز خطه 

 خبًطیي ضیز، گَسبلِ ّبی ّلطتبیي، هیبًگیي افشایص ٍسى رٍساًِ: ولوبت ولیذی

 

 

 :همذهِ

ّبی خبیگشیي ضًَذُ ّب ٍ تلیسِدوَػِ پزٍرش گبٍ ضیزی ثِ هَفمیت در اهز پزٍرش گَسبلِآیٌذُ ّز ه 

ّبی تلیسِ. ّبی هذرى احتیبج ثِ هذیزیت صحیح داردپزٍرش گَسبلِ ّبی ضیزی در گبٍداری. ثستگی دارد

 (.1389فزٍغی ٍ ّوىبراى، )رسٌذ ثب تغذیِ ٍ رضذ خَة در سي ووتزی ثِ ٍسى هٌبست خفتگیزی هی

دّذ ضیز ثیطتزی را ثب هٌفؼت سیبدتزی استفبدُ اس ضیزّبی خبًطیي ثب ویفیت هٌبست، ثِ داهذاراى اخبسُ هی

ثِ فزٍش ثزسبًٌذ، سیزا ّشیٌِ استفبدُ اس ضیزّبی خبًطیي ثِ ػٌَاى خَران در گبٍداری اس ّشیٌِ ضیز وبهل 

َدًذ وِ خبیگشیي ضیز تدبری گشارش ًو( 2009)لی ٍ ّوىبراى (. 1383صفبهْز ٍ هظلَم، )ووتز است 

درصذ هبدُ  5/12ثبضذ ٍ خْت تبهیي درصذ چزثی هی 15تب  10درصذ پزٍتئیي ٍ  20تب  18هؼوَالً حبٍی 

وٌین رلیك هی( گزاددرخِ سبًتی 50)خبیگشیي ضیز را ثب آة گزم . خطه، ثبیستی ثب آة گزم هخلَط گزدد

ثزسذ ٍ لجل اس ایٌىِ هحلَل را در اختیبر ( بسًذُطجك تَصیِ وبرخبًِ س)درصذ  12تب هبدُ خطه آى ثِ 
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همذار ضیز خبیگشیي ثزای . رسبًینگزاد هیدرخِ سبًتی 36تب  35ّب لزار دّین، دهبی آى را ثِ گَسبلِ

 .گزددّب هحبسجِ هیدرصذ ٍسى تَلذ آى 8یب  7، 6ّب در سطَح گَسبلِ

 :هَاد ٍ رٍش ّب

راس اس  16ثذیي صَرت وِ . یزخَار ّلطتبیي استفبدُ گزدیذراس گَسبلِ ض 32در ایي پژٍّص اس تؼذاد 

ّبی اختصبصی هَرد راس اس آًْب هبدُ ثَدًذ ٍ ثصَرت وبهالً تصبدفی اًتخبة ٍ در خبیگبُ 16آًْب ًز ٍ 

تغذیِ  Eurolac Blue، Isilac  ٍ Speyfo Blue ضیز وبهل،)ّب ثب چْبر تیوبر گَسبلِ. ارسیبثی لزار گزفتٌذ

ّبی السم خْت خلَگیزی اس ثزٍس ثیوبری در حیَاًبت آسهبیطی ثب استفبدُ اس تذاثیز زیپیطگی. ضذًذ

ّب در توبم هذت آسهبیص اس ًظز ثیوبری، هطىالت ًبف داهپشضه هدتوغ، اػوبل گزدیذُ ٍ ّوچٌیي گَسبلِ

ثب  ّب در ایي هطبلؼِ،تدشیِ ٍ تحلیل آهبری دادُ. ٍ ثخصَظ ٍضؼیت هذفَع تحت وٌتزل لزار گزفتٌذ

ثز هجٌبی طزح وبهالً تصبدفی اًدبم گزفت ٍ هذل آهبری طزح ثِ  GLMٍ رٍیِ  SASاستفبدُ اس ًزم افشار 

 .ضىل سیز است
Yij = µ + Ti + eij 

Yij   ;j  ِاهیي هطبّذُ هزثَط ثi ،اهیي تیوبر µ  ;،هیبًگیي ولTi   ; ٍ اثز ضیز خطه eij ; ُاثز اضتجب

 .آسهبیطی

 

 :وتايج ي بحث

 

 َاي مختلف شيز در دي ماٌ ايل شيزخًارگي بز ريي صفات عملكزد  مقايسٍ اثز تغذيٍ با جايگشيه : خذٍل 

 گيزي تكزاري َاي َلشتايه با استفادٌ اس آواليش بز اساس اوذاسٌ گًسالٍ

 افشایص ٍسى رٍساًِ تیوبر

 (رٍس/ گزم ) 

 افشایص لذ رٍساًِ 

 (رٍس/هتز)

 هصزف آة رٍساًِ 

 (رٍس/ لیتز)

 رٍساًِ هصزف خیزُ

 (رٍس/ گزم)

 (ضبّذ) ضیزوبهل
a56/516 

a2266/0 
b764/3 

b53/522 

Eurolac Blue c56/389 
b2009/0 

a332/4 
a54/600 

Isilac b42/456 
c1819/0 

a141/4 
d41/466 

Speyfo Blue a84/508 
a2306/0 

a137/4 
c50/487 
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 >0001/0< 0001/0< 0009/0 0001/0 (P-Value)سطح احتوبل 

 799/7 0052/0 0876/0 1720/2 (SEM)اضتجبُ استبًذارد 

a-d           :ّب در       داری آهبری ثیي هیبًگیي ّب ثِ هفَْم ػذم هؼٌی ػذم درج حزف یب درج حزٍف هطبثِ در ثبالی هیبًگیي

 .ثبضذ هی 05/0داری  سطح هؼٌی

 

 

ّب در دٍ هبُ فبت ػولىزدی گَسبلِخذٍل فَق اثزات تغذیِ ثب ضیز وبهل ٍ ضیزخطه خبیگشیي ضیز ثز ص

-تبثیز هؼٌی Speyfo Blueدٌّذ وِ خبیگشیي ضیز  ًتبیح حبصل ًطبى هی. دّذاٍل ضیزخَارگی ًطبى هی

 . داری در اوثز صفبت ػولىزدی ًطبى هی دّذ

ّبی هبدُ ثب ثزرسی اثزات تزویت ٍ همذار خبیگشیي ضیز ثز ػولىزد ٍ رضذ گَسبلِ( 2008)ّیل ٍ ّوىبراى 

ّبی دریبفت وٌٌذُ خبیگشیي ضیز ّب ٍ ّوچٌیي افشایص ٍسى رٍساًِ گَسبلِگشارش ًوَدًذ وِ ٍسى گَسبلِ

ّبی دریبفت وٌٌذُ تحت تبثیز هیشاى ٍ ویفیت خبیگشیي ضیز دریبفتی گزدیذ ثذیي صَرت وِ گَسبلِ

ّبی دریبفت ثب گَسبلِدر همبیسِ ( چزثی% 20پزٍتئیي ٍ % 28)خبیگشیي ضیز ثب پزٍتئیي ثبال ٍ چزثی پبییي 

 . افشایص ٍسى ثبالتزی ًطبى دادًذ( چزثی% 28پزٍتئیي ٍ % 27)وٌٌذُ خبیگشیي ضیز ثب پزٍتئیي ٍ چزثی ثبال 

تَاًذ ّبی تغذیِ ضذُ ثب خبیگشیي ضیز داراری تزویت هطبثِ ضیز وبهل هیػولىزد رضذی ضؼیف در گَسبلِ

لیٌچ ٍ ّوىبراى، )برضذُ ثب حزارت در تزویت خبیگشیي ضیز ثِ ػَاهلی ًظیز استفبدُ اس هٌبثغ پزٍتئیٌی تیو

ٍ ًبتَاًی ( 1998وبًدبًبپزٍسیپًَگ، )، لبثلیت دستزسی پبییي اسیذّبی آهیٌِ خبیگشیي ضیز (1978

 .ًسجت دادُ ضَد( 1995الهزس ٍ ّوىبراى، )خبیگشیي ضیز در تطىیل دلوِ در ضیزداى 
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Abstract: 

Calf milk replacers are cheaper than whole cow milk. milk replacers are an excellent source 

of nutrition for calves prior to weaning. milk replacer don’t have the risk of waste milk and 

hospital milk. 

32 newborn Holestein calves were used. The animals were divided into four groups in wich 

the control group were fed cow milk. The average daily gain, starter intake and blood 

metabolites were measured throughout the trial which lasted for two months. The data were 

statistically analysed using completely randomized design.  

The treatment with cow milk showed high daily gain and daily height (p<0.05). and Eurolac 

Blue showed higher starter and water intake(p<0.05).  

Keywords: Milk replacer, Holestein calves and average daily gain. 

 

 

 
 


