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 ٣علي نيكخواه و٢*يوسف روز بهان، ١شهرزادجزء قاسمي
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 يس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران، استاد پرد٣
 )١٩/٧/٨٥ : تصويبخيتار – ۱۰/۱۰/۸۴: تاريخ دريافت(

 
 چكيده

 
هدف از اين پژوهش تعيين بهترين زمان شروع تغذيه شير جانشين در گوساله هاي هلشتاين و مقايسه                  

 نر و ماده نژاد هلشتاين       رأس  گوساله    ٣٢تعداد  .  عملکرد آنها با گوساله هاي تغذيه شده با شير گاو بود           
در   .در قالب طرح کامالً تصادفي تحت آزمايش قرار گرفتند        )   کيلوگرم   ٤٣  ±٧٢/٠با ميانگين وزن اوليه     (  

 ٥ گروه از سنين     ٣اين آزمايش، گروه شاهد تا انتهاي دوره شير خوارگي با شير کامل گاو تغذيه شدند و                 

 ماه  ٢دوره شيرخوارگي براي اين آزمايش      .  ذيه شدند  روزگي با شير جانشين تغ     ٢٠ روزگي و    ١٣روزگي،  

درنظر گرفته شد و افزايش وزن روزانه، ميزان مصرف کنسانتره و ميزان مصرف آب  دراين مدت اندازه                    

 روزگي  ١٣در بين گروههاي تغذيه شده با شير جانشين، گوساله هايي که از               .  گيري و ارزيابي گرديد   

، باالترين مصرف آب    )گرم در روز  ٥٢٣( باالترين افزايش وزن روزانه      شيرجانشين را دريافت کرده بودند    

نشان )  گرم در روز  ٧/٤٩٩(و همچنين باالترين مصرف جيره آغازين را در کل دوره            )   ليتر در روز   ٣/٣(

 .(P>0.05) دادند 
 

 شير جانشين، گوساله هاي هلشتاين، افزايش وزن روزانه، مصرف کنسانتره: واژه هاي کليدي
 

 مهمقد
به منظور توليد گاوهاي پر توليد بايد گوساله هاي               

نتيکي باال را به روش مطلوب تغذيه         ژشيرخوار با استعداد     
ه زيادي تابع     زاقتصادي بودن هر گاوداري تا اندا            .کرد

 جايگزينگاودار در پرورش گوساله هاي        مديريت  موفقيت  
 در صد   ۳۰ تا   ۲۰ زيرا در هر سال به طور متوسط         ،مي باشد 

 محيط، مديريت و     . جايگزين مي شود    گله  دهوهاي شير گا
ولي مهمترين  ،  باشند بهداشت در امر پرورش بسيار مهم مي       

خوراک دادن  سيستم  خوراک و    در نوع     موفقيت    ،  عامل
کنترل کيفيت شير يا شير جانشين و همچنين              .  است

رورش بسيار پخوراک آغازين و مديريت تغذيه صحيح در امر 
بعنوان تليسه   ماده    هاي در واقع گوساله  .  )۳(مهم مي باشند   
 د،ن نباش ي فربه شد کرده ول   ر بايد خوب      هاي جايگزين 

 ماهگي براي تلقيح    ۱۵ تا   ۱۴بطوري که جثه آنها در سن        
 گاوهاي  گروه ماهگي در    ۲۴ تا   ۲۳مناسب باشد و در سن       

 اما  ،غذايي است عالي  گاو   شير کامل    .)۴( قرار گيرند    دهشير
يمت شير در بازار، تغذيه گوساله ها با شير          باال بودن ق   بعلت

 يک  مي توان به همين دليل    .   گران تمام مي شود     گاو کامل
 خوب را به عنوان تمام يا بخشي از شير به               جانشينشير  

 ۱۹۵۰ از سال نشين شيرهاي جا.)۱  ( درگوساله ها تغذيه ک
 ازآنها به صورت    ،بندي اوليه   در فرمول .   رواج يافتند  ميالدي

براي تغذيه استفاده مي شد، ولي نتايج مطلوبي نداشت         اماج  
 جانشينهاي   شير  ).٧( شد صرف شير م  ه صورت  که ب  زمانيتا  

 موجود در   خطراتبوده و   گاو  تجاري ارزانتر از شير کامل       
شير ي که به هر دليل قابل فروش               (  شير پس مانده   

  تجاري جانشينهرچند شير هاي     .  ندارد را نيز     )نمي باشد
در   ،نمي باشند    گاو  محتويات مغذي شير کامل     محاوي تما 

افزايش   عوض مواد مغذي کافي براي رشد قابل قبول،             
 و  )براي کمک به زود از شيرگيري        (خوراک آغازين مصرف  

در   . دارند ترکيبشانبندي را در   استحکام بخشيدن به اسکلت   
مخلوط و  جانشين بصورت مطلوب توليد،      وقتي شير نهايت  

 ).٢۰(ها رابهبودبخشد اند عملکرد گوسالهتو مي، خورانده شود
يز و عاري   م شکمبه بايد در تمام مدت آب ت       تکاملبراي  

در ).  ۱(  ه باشد تاز ميکروب در دسترس حيوان قرار داش         



 ١٣٨٦، سال ٢، شماره  ٣٨مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٢٨

مديريت خوب در مزارع گاو شيري، گوساله ها بايد مواد              
مغذي قابل توجهي از خوراک آغازين را در دومين هفته              

 تحريک مصرف بيشتر خوراک        .)۲  ( کند دريافتزندگي  
توسط گوساله ها بايد از اهداف پرورش دهندگان             آغازين

باشد زيرا که اين خوراک اثر بسيار زيادي در رشد و تکامل             
تحقيقات نشان داده اند که مصرف باالتر           .  شکمبه دارد 

 ).۱۶(خوراک آغازين ارتباط مستقيمي با مصرف آب دارد 
تشکيل دهنده شير    تحقيقات زيادي در مورد اجزاء          

جانشين  و بعضي موارد مديريت تغذيه اين ترکيبات صورت          
در اين پژوهشها زمانهاي مختلفي براي شروع        .  گرفته است 

مصرف شير جانشين در نظر گرفته شده است که به بعضي            
، ۹( روزگي ۳، )۳۳ و۱۸، ۱۱(  روزگي۱از اين موارد از جمله 

 ۶،    )۷ و   ۵(  زگي   رو ۵،  )۳۰و  ۱۳،  ۶( روزگي   ۴،  )۳۲ و   ۱۷
 ۹،  )  ۳۲ و   ۲۸،  ۱۹،  ۱۲(   هفتگي   ۱،  )  ۳۴ و   ۲۴(  روزگي  
بعد از تولد مي توان     )  ۱۵( روز   ۲۸ روز و    ۱۴و  )۲۷(روزگي  

در ايران تاکنون پژوهشي در مورد شروع مصرف         .  اشاره کرد 
شير جانشين صورت نگرفته و همچنين اطالعات بسيار کمي 

. ها وجود دارد   در مورد مصرف شير جانشين در گوساله            
بنابراين داشتن اطالعاتي در مورد زمان شروع تغذيه شير            

 .جانشين در شرايط ايران ضروري به نظر مي رسد
هدف از اين پژوهش يافتن سن مناسب شروع تغذيه با           
شير جانشين و مقايسه عملکرد گوساله ها تغذيه شده با              

 .شير جانشين با گوساله هاي تغذيه شده با شير گاو بود
 

 ها مواد و روش
 روش شيردهي بر اساس مقطع سني        ۴در اين آزمايش    

براي هر  .  شروع تغذيه با شير جانشين در نظر گرفته شد           
 رأس گوساله در نظر گرفته شد که از اين              ۸ تعداد   گروه

 گوساله ها بعد از تولد      . رأس ماده بودند   ۴ رأس نر و     ۴تعداد  
روشها .  بطور تصادفي بين روشهاي شيردهي تقسيم شدند        

گوساله ها  :  ۱در اين پژوهش عبارت بود از، روش شيردهي          
در اين گروه از ابتدا تا انتهاي دوره با شير کامل گاو که از                 

روش ). گروه شاهد(خود گاوداري تهيه مي شد، تغذيه شدند 
گوساله هاي اين گروه بعد از اينکه آغوز دريافت         :  ۲شيردهي  

کارخانه سازنده شير   طبق توصيه   (   روزگي   ۵کردند از سن    
: ۳با شير جانشين تغذيه شدند، روش شيردهي         )  جانشين  

 روزگي با شير گاو تغذيه      ۱۲در اين گروه گوساله ها تا سن        
 زندگي تا انتهاي دوره شيرخوارگي شير        ۱۳شدند و از روز      

در اين گروه نيز    :  ۴جانشين دريافت کردند و روش شيردهي       
 ۲۰او تغذيه شدند و از روز        روزگي با شير گ    ۱۹گوساله ها تا    

. تا انتهاي دوره شيرخوارگي شير جانشين دريافت کردند           
 ماه درنظر گرفته شد     ۲دوره شير خوارگي براي اين آزمايش       

 .و تمام داده ها دراين مدت اندازه گيري و ارزيابي گرديد             
ق بشير جانشين مورد استفاده در اين آزمايش ط                  

 با  يک ظرف همزن    در    دستورالعمل شرکت توليد کننده    
دماي شير و شير        . با آب گرم مخلوط مي شد      ۸ به   ۱نسبت  

تا بعد از   جانشين مورد استفاده در هر وعده کنترل مي شد           
  سانتيگراد درجه۴۰ الي ۳۹ريختن شير درون سطلها دما به 

 ليتر در   ۵ روزگي   ۱۷ مقدار شير و شير جانشين تا          .برسد
 ليتر وعده   ۵/۲(ليتر    ۵/۵ روزگي   ۴۵ روزگي تا    ۱۷روز، از   
 ليتر وعده بعد از ظهر، که اين امر بخاطر طوالني            ۳صبح و   

تر بودن فاصله وعده بعد از ظهر تا وعده صبح روز بعد بوده              
و از  )   ليتر ۲هر وعده   (   ليتر   ۴ روزگي   ۵۵ تا   ۴۵، از   )است
در نظر گرفته   )  فقط وعده صبح  (   ليتر   ۲ روزگي   ۶۰ تا   ۵۵
 شير و شير جانشين مورد            براي مقايسه ترکيبات    .شد

استفاده، از هر دو نمونه هايي تهيه شده و به آزمايشگاه                
 .  گزارش شده است۱فرستاده شد که نتيجه آن در جدول 

 
تركيبات شيميايي بر اساس درصد بين  مقايسه ‐۱جدول

 شير گاو و شير جانشين مورد استفاده
 نوع شير چربي پروتئين الکتوز
 شير گاو ۰۴/۳ ۶/۳ ۵/۴
 شير جانشين ۸/۲ ۴/۳ ۶/۴

 
ساير مواد مغذي شير جانشين مورد استفاده بر اساس             

بر اساس  (گزارش شر کت سازنده به صورت زير مي باشد            
 ): ماده خشک

 ميلي  ۱۱۰، آهن   ۵۰، کربوهيدرات ٪  ۱۰٪مواد معدني   
 ۲ ميلي گرم، کبالت      ۲۶ ميلي گرم، منگنز      ۱۷گرم، مس   

 ميلي گرم، سلنيم    ۶/۰يد   ميلي گرم،    ۱۵۰ميلي گرم، روي      
المللي، ويتامين    واحد بين  A  ۵۵ ميلي گرم، ويتامين      ۳/۰

D3 ۵/۴ واحد بين المللي، ويتامين E ۸۰ميلي گرم . 
جيره آغازين و آب بصورت وزن شده         روزگي   ۵از سن   

 .در اختيار گوساله ها قرار داده شد
 گزارش ۲در جدول  مورد استفادهترکيبات جيره آغازين 

 .تشده اس
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 ه آغازين مورد استفاده ترکيبات جير‐۲جدول 
 ترکيبات درصد در ماده خشک

 جو ۲۹
 سبوس ۲۶
 ذرت ۲۲
 کنجاله تخم پنبه ۵
 کنجاله سويا ۱۰
 کنجاله آفتابگردان ۵/۱
 مندابکنجاله  ۵/۳
 مکمل معدني ۴/۰
 مکمل ويتاميني ۳/۰
 جوش شيرين ۱
 نمک ۳/۰
 سيملکربنات ک ۱
 کل ۱۰۰

 
ن مواد مغذي ترکيبات جيره آغازين با استفاده از           ميزا
بر آورد گرديد و بر اين اساس انرژي ) NRC ) ۲۰۰۱جداول 

 :و تر کيبات اين خوراک به قرار زير مي باشد
 مگاکالري انرژي قابل متابوليسم،      ۹۹/۲در هر کيلوگرم    

 مگاکالري انرژي   ۲۳/۲ مگاکالري انرژي خالص رشد ،        ۷۱/۱
 درصد  ۱۴/۳ درصد پروتئين خام،       ۴/۱۹خالص نگهداري،    

 ۰۶/۷ درصد فيبر نامحلول در شوينده خنثي،        ۸۵/۲۳چربي،  
 درصد فسفر،    ۶۷/۰ درصد کلسيم،     ۵۴/۰درصد خاکستر،    

 A  ،۸۰۰۰ واحد بين المللي در هر کيلوگرم ويتامين          ۴۰۰۰
 واحد بين   ۳/۰ و   Dواحد بين المللي در هرکيلوگرم ويتامين       

نرم افزار جيره    .   دارد Eيتامين  المللي در هر کيلوگرم و      
نشان مي دهد انرژي اين جيره براي       )  NRC)  ۲۰۰۱نويسي  
  کيلوگرم افزايش وزن در هر روز کافي است            ۱۶/۰حدود  

 ۳۰ روزگي،   ۱۵ روزگي،   ۴  کليه گوساله ها در سنين     ).۲(
 روزگي با استفاده از باسکول دستي ۶۰ روزگي و    ۴۵روزگي،  

 آغازين به صورت       مصرف جيره  .  توزين شدند  متحرک   
 ماهگي مورد   ۲ و   ۱ و در دو مقطع      انفرادي اندازه گيري شد   

 سطلهاي شير گوساله ها که براي آب نيز .مقايسه قرار گرفت
استفاده مي شد به وسيله پيمانه هاي استاندارد عالمت              
گذاري شده بود، بنابراين مقدار مصرف آب بين هر وعده              

ين مقدار نيز براي هر      گيري بود که ا    ازهقابل تشخيص و اند   
 ۲ و   ۱ و در دو مقطع       وعده و براي هر گوساله ثبت گرديد       

از آنجا که گوساله ها بين       .  ماهگي مورد مقايسه قرار گرفت    
رديفهاي آزمايشي بصورت تصادفي تقسيم شده بودند، فرض        
بر اين گذاشته شد که ميزان تبخير  آب در تمام گروههاي             

 و چون ميزان تبخير کم آزمايشي يکسان صورت گرفته است
قبل از نيز  وضعيت مدفوع گوساله ها      .بود در نظر گرفته نشد    

 بر اين اساس که به        هر وعده شير دادن کنترل مي شد         
همراه تکنسين واحد مدفوع گوساله ها کنترل شده و بر              
. اساس حالت و ميزان رواني آن به آن امتياز داده مي شد              

 آزمايشي مورد بررسي     امتيازها در کل دوره بين گروههاي      
داده ها براي تمام فراسنجه ها طبق طرح آماري         .  قرار گرفت 

 SAS  (Version 8.2)افزار   بکار گرفته شده و با کمک نرم       
مدل آماري استفاده شده به قرار زير       .  تجزيه و تحليل شدند   

 :مي باشد
Yi=µ+Ti+ei 

 اثر  µام،  i عملكرد گوساله هاي گروه       Yiدر اين فرمول  
 اثر زمان شروع تغذيه شير جانشين در Ti نگين جمعيت، ميا

 .ام مي باشدiروي گروه  اثر عوامل باقيمانده eiام و iگروه 
 

 نتايج و بحث
 افزايش وزن در مقاطع مختلف سني ارائه          ۳در جدول   

 روزگي كمترين افزايش    ١٥ تا   ٤ در مقطع سني     .شده است 
شير وزن مربوط به گروهي بود كه در آن گوساله ها                   

 با توجه به اينکه اين      . دريافت كردند  گي روز ٥جانشين را از    
گروه در اين مقطع سني بيش از ساير گروهها تحت تأثير              

وزن افزايش  اثر مصرف شير جانشين قرار داشت، اين کمبود         
در .  را مي توان به اثر  شير جانشين مصرفي مربوط دانست           

شک در هر    درصد ماده خ   ۵/۱۱واقع شير کامل گاو با حدود       
 مگاکالري انرژي قابل متابوليسم و شير         ۶۱/۰ليتر، حاوي   

 درصد ماده خشک در      ۱/۱۱جانشين مايع استفاده شده با       
.  مگاکالري انرژي قابل متابوليسم بود       ۴۶/۰هر ليتر حاوي     

همانطور که مالحظه مي شود ميزان انرژي موجود در شير           
از طرف  .  دجانشين مورد استفاده از شير کامل گاو کمتر بو         

 ميزان   مالحظه مي شود،    ٤ همانطور كه در جدول        ديگر
 و  باشد مصرف خوراک آغازين در اين مرحله سني کم مي           

بين هيچ يك از تيمارها تفاوت قابل مالحظه اي مشاهده             
بنابراين، افزايش وزن ايجاد شده در اين مقطع          .  نمي شود 

صل سني از شير کامل گاو يا شير جانشين مورد استفاده حا          
  ليتر شير جانشين مصرفي در روز      ٥  ميزان انرژي .  شده است 

بر اساس جدول    )   مگاکالري انرژي قابل متابوليسم       ۳/۲(
 گرم افزايش    ۲۰۰براي حدود    )  NRC)  ۲۰۰۱احتياجات  

 انرژي همين مقدار شير کامل گاو       .  وزن روزانه کافي است    
بر اساس جدول    ) مگاکالري انرژي قابل متابوليسم       ۰۵/۳(
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 گرم افزايش    ۴۵۰براي حدود    )  NRC)  ۲۰۰۱ات  احتياج
 افزايش  البته الزم به ذکر است    .  وزن در روز کافي  مي باشد      

 که  ۲  گروهوزن روزانه در اين مقطع زماني حتي در مورد            
باالتر از ميزاني   )   گرم در روز   ۲۲۱(کمترين مقدار را داشته     

 تغذيه  ي براي گوساله ها    ۲۰۰۲ در سال     دوناواناست که   
 اينکه ميزان   توجه به  شير جانشين بدست آورده، با        شده با 

در هر دو شير جانشين       )  ۲۰(%و چربي    )  ۲۲(%پروتئين  
توان ناشي از تفاوت     دليل اين تفاوت را مي    .  مشابه مي باشد  

ترکيبات شير جانشين مورد استفاده و مقدار شير خورانده           
 اين مقدار همچنين از مقاديري       .شده به گوساله ها دانست     

aش مربوط به شير جانشين در          يآزمادو   در    کويگليکه  
)  گرم در روز    ۲۳۱(b  ۲۰۰۲و)   گرم در روز      ۲۶۷  (۲۰۰۲

در اينجا تفاوت موجود را مي توان       .  بدست آورده بيشتر است   
به تفاوت ترکيب شير جانشين مورد استفاده در دو آزمايش           

 . موجود مربوط دانست
وزگي در   ر ۳۰ تا   ۱۵جبران افزايش وزن در مقطع سني       

 را مي توان به مصرف بيشتر جيره آغازين نسبت             ۲گروه  
 مالحظه مي شود که، مصرف جيره آغازين         ۴در جدول   .داد

 ۷/۱۹۹(در گوساله هايي که با روش دوم تغذيه شده اند               
 گرم در   ۷/۱۶۶(  بيشتر از گوساله هاي شاهد       )  گرم در روز  

ي دار  مي باشد، هر چند اين تفاوت از نظر آماري معن            )  روز
 . نبوده است

 روزگي افزايش وزن روزانه      ۳۰ تا    ۱۵در مقطع سني     
  کمتر بود   ۲ و ۱ نسبت به دو روش      ۴ و ۳روشهاي شيردهي   

)۰۵/۰P<  .(        ليتر شير يا شير        ۲/۵با مصرف در حدود 
 مگاکالري در روز و گروه      ۷/۲      جانشين در روز، گروه سوم    

  مگاکالري در روز  انرژي قابل            ۲/۳چهارم در حدود       
. متابوليسم از طريق شير يا شير جانشين دريافت داشته اند          
با توجه به اينکه کنسانتره مصرفي در اين گروهها به ترتيب           

 گرم در روز بوده است، کل انرژي دريافتي         ۵/۱۳۲ و   ۲/۱۷۱
 مگاکالري  ٥/۳ و   ۳ مگاکالري براي گروه     ٣/۳در اين گروهها،    

. مي باشد   ۴انرژي قابل متابوليسم در روز براي گروه              
ه مي شود اين ميزان انرژي دريافتي بر         ظهمانطور که مالح  

 ۴۵۰بايد افزايش وزن حدود      )  NRC)  ۲۰۰۱طبق جداول   
تنها توجيه اين مسئله عادت       .  گرم در روز را فراهم آورد       

. نکردن سيستم گوارش گوساله به خوراک جديد مي باشد          
در واقع براي هر خوراک جديد مدت زماني الزم است که              
گوساله و دستگاه گوارش آن به غذا و شرايط جديد عادت             

اين مسئله بعنوان يک فاکتور تنش زا باعث مي شود           .  کند  
در يک مقطع زماني درصدي از عملکرد گوساله از دست              

 ۶۰ تا    ۴۵    ميانگين افزايش وزن روزانه در مقطع        .  برود
  ۱۹۹۶در سال     کويگلي و همکاران   از مقداري که      روزگي

 براي گوساله هاي تغذيه شده با شير           ) در روز   گرم ۷۵۱(
ر مي باشد که اين تفاوت      يشتجانشين  مشابه بدست آورد ب     

 را ميتوان به تفاوت جيره آغازين در اين آزمايشها نسبت داد          
 .البته ترکيبات دو شير مورد استفاده نيز متفاوت مي باشند

ميزان مصرف جيره آغازين در هر يک از تيمارها در دو            
.  نشان داده شده است       ۴  جدولدر   مختلف سني   عمقط

چنانچه مالحظه مي شود ميانگين مصرف روزانه جيره              
وجود  تفاوت معني دار        روشهاآغازين بين هيچ يک از          

 با اين وجود در ماه اول ميزان مصرف روزانه جيره            .  نداشت
 ۵را به ترتيب از     شير جانشين    که   ۳ و ۲  روشآغازين در دو    

در .  از دو تيمار ديگر استيشترت کردند ب روزگي درياف۱٣و 
 واقع کمتر بودن انرژي شير جانشين نسبت به شير گاو باعث

مي شود گوساله کمبود انرژي خود را با مصرف باالتر جيره            
مصرف زودتر و بيشتر جيره        .  )٢٩  (کندجبران  آغازين  

آغازين يکي از اهداف مصرف شير جانشين مي باشد زيرا             
اهد شد رشد شکمبه زودتر انجام گرفته و        اين امر موجب خو   

در ماه دوم    .  )٨و۳  (امکان زود از شير گيري فراهم شود         
ها از نظر    گروهزندگي و همچنين در کل دوره نيز بين              

با اين وجود در اين      .  آماري تفاوت معني دار مشاهده نشد      
 گروهترين ميزان مصرف روزانه مربوط به        يشبمقاطع زماني   

. ند روزگي در يافت کرد    ۱٣نشين را از     که شير جا    بود سوم
مقدار مصرف خوراک آغازين در کل دوره کمتر از ميزاني             

 در مورد گوساله هاي       ۱۹۸۳است که کامپوس در سال         
 ).  گرم در روز۵۶۳(تغذيه شده با شير جانشين گزارش کرد 

 مصرف  در مورد    مالحظه مي شود،     ۵در جدول   چنانچه  
فاوت معني دار مشاهده     ها ت روشآب در بين هيچ يک از          

 شاهد در دو ماه ميزان مصرف       گروهاما به هر حال       .شود نمي
با توجه به اهميت آب در رشد و تکامل          .  اشتآب کمتري د  

هاي استفاده  گروه چنين به نظر مي رسد که          ،)۳  (شکمبه
کننده از شير جانشين با مصرف بيشتر آب شرايط                   

 فراهم مي    روارگانيسمهاي شکمبه کمناسبتري را براي مي     
 زود از شير گيري در اين         احتماالً، امکان کنند، در نتيجه     
 .  استشاهد گروهگروهها بيشتر از 
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گوساله ها در ) گرم در روز(افزايش وزن روزانه  ‐۳جدول
 .)روز(مقاطع مختلف سني

  روش   شيردهي
۱ SEM شاهد ۵ ۱۳ ۲۰  روز

۸/۳۱ a۴۷۷ a۴۰۹ b۲۲۱ a۴۵۴ ۱۵‐ ۴ 
۳/۲۴ b۲۷۵ b۳۲۵ ab۳۸۷ a۴۷۵ ۳۰‐ ۱۵ 
۷۴/۳۲ ۴۴۸ ۵۰۰ ۴۷۵ ۴۶۶ ۴۵‐۳۰ 
۲/۶۴ ۸۷۰ ۸۵۵ ۸۰۴ ۹۵۰ ۶۰‐ ۴۵ 
کل دورهميانگين  ۵۹۶ ۴۹۰ ۵۲۳ ۵۱۷ ۸/۲۲

 اشتباه معيار بين ميانگينها .   ۱
حروف غير مشابه نشاندهنده معني دار بودن تفاوت بين چهار روش            .  ۲

 ).P > ۰۵/۰(شير دادن مي باشد 
 

 از   مدفوع  امتياز مي شود در مورد   همانطور که مالحظه    
 يتفاوت معني دار  روشها   بين هيچ يک از      لحاظ روان بودن  

 دريافت کننده شير      گوساله هاي    اما در    .  شدمشاهده ن 
 مدفوع باالتر است که نشان دهنده        متيازجانشين ميانگين ا  

 دراين گروهها    يا آبکي شدن مدفوع    باالتر بودن موارد اسهال   
ه يکسان بودن شرايط تنها دليل را           با توجه ب   .  مي باشد

 بعضي  زيرا.  توان به نوع پروتئين شير جانشين نسبت داد        مي
از پروتئينهاي غير شيري در شيرهاي جانشين ممکن است          
بسته شدن ناودان مري را به طور کامل تحريک نکنند، اين            
مسئله عالوه بر اينکه منجر به هضم و جذب موثر کمتري              

تخمير شير  .  ر شير به شکمبه مي شود      منجر به فرا   ،مي شود 
 ).٢۰( ا شود  هتواند منجر به اسهال در گوساله در شکمبه مي

به طور کلي همانطور که در نتايج مشخص است استفاده 
شروع .  روزگي باالترين عملکرد را دارد۱۳از شير جانشين از 

مصرف شير جانشين در اوايل زندگي گوساله يا بعد از                

 از شير خوارگي، تا حدي رشد را دريک         زمان زيادي   گذشت
البته الزم به ياد آوري است در    .مقطع از زندگي کند مي کند     
مشخصات و ترکيبات آن توجه       مصرف شير جانشين بايد به    

 .کرد زيادي
 

گوساله ها در مقاطع ) گرم در روز( مصرف جيره آغازين ‐٤جدول
 .)روز(مختلف سني

  روش   شيردهي
۱ SEM ۲۰ ۱۳ ۵ روز شاهد 

٦/٤٢ ٣/٣٩ ٣/٥٣ ٣/٣٩ ٤/٦ ۱۵‐ ۴ 
٧/١٦٦ ٧/١٩٩ ٢/١٧١ ٥/١٣٢ ٩/٢٣ ۳۰‐ ۱۵ 
٢٦٠ ٧/٢٧٠ ٣/٣٣٥ ٢٤٩ ٧/٣٧ ۴۵‐۳۰ 
٦/٧٢٦ ٧/٩٠٦ ٣/١١٤٧ ٣/٩٩١ ٤/١٦٨ ۶۰‐ ۴۵ 
۹/۲۴ ۷/۴۰۶ ۷/۴۹۹ ۸/۴۲۵ ۰/۴۲۴ کل دورهميانگين 

 اشتباه معيار بين ميانگينها . ۱
 

اله ها در مقاطع مختلف گوس) ليتر در روز( آب مصرف ‐۵ جدول
 .)روز(سني

  روش   شيردهي
۱ SEM  روز شاهد ۵ ۱۳ ۲۰

۰۰۵/۰ ۸/۰ ۷/۰ ۹/۰ ۸/۰ ۱۵‐ ۴ 
۰۶/۰ ۹/۳ ۳/۳ ۴/۳ ۳/۳ ۳۰‐ ۱۵ 
۰۶/۰ ۶/۳ ۲/۴ ۹/۳ ۶/۳ ۴۵‐۳۰ 
۰۹/۰ ۲/۴ ۵ ۴/۴ ¾ ۶۰‐ ۴۵ 
 کل دورهميانگين  ۰/۳ ۲/۳ ۳/۳ ۱/۳ ۰۳/۰

 اشتباه معيار بين ميانگينها . ۱
 
  شيردهي مختلفروشهاي  مدفوع در امتياز ميانگين ‐۶ جدول

  روش شيردهي
۱ SEM ۲۰ ۱۳ ۵ شاهد  

  مدفوعامتياز ۲۹/۱ ۳۵/۱ ۳۷/۱ ۳۴/۱ ۰۳/۰
)ميانگين روزها(

 SEM: اشتباه معيار بين ميانگينها . ۱
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