دوره   18شماره   3پاییز 1395
صفحههای 461-475

تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر عملکرد رشد ،سالمتی ،فراسنجههای
تخمیری شکمبه ،خون و بازده اقتصادی گوسالههای هلشتاین
5

محمد حیدریان ،1جواد بیات کوهسار ،*2یوسف مصطفیلو ،3بالل صادقی 4و فرید مسلمیپور
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس – ایران
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس – ایران
 .4استادیار ،گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان – ایران
 ..5استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/26 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/25:

چكيده
به منظور مقادسه ت ثیر روشهای مختلو از شیرگیری بر مصرا خوراک ،شاخ

های رشد اسژکلتی ،فراسژنجههژای خژونی و بژازده

اقتصادی ،از  2۴رأس گوساله ماده هلشتادن در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده شد .گوسالهها پ

از تولد بهطور تصادفی به دکژی از

سه روش شیرگیری )۱ :براساس میزان ماده خشک مصرفی )2 ،براساس وزن و  )۳براساس سژن اختصژاص داده شژدند .انژدازهگیژری
میزان ماده خشک مصرفی و ثبت نمره مدفوی بهصورت روزانه ،وزنکشی گوساله بهصورت هفتگی و نمونهگیری خژون در سژنین ،2۱
 60 ،۴2و ۹0روزگی ۳ ،ساعت پ

از تغذده صبح ،انجام شد .بین روشهای شیرگیری از نظر میانگین سن شژیرگیری و مصژرا شژیر

اختالا معنیداری وجود داشت ( .)P<0/05کلیه تیمارها دارای میانگین افزاد
نهادی و شاخ

وزن روزانه ،میژانگین مصژرا خژوراک روزانژه ،وزن

های رشد اسکلتی مشابه بودند .در روز  ،۹0گوسالههای شیرگیری شده براساس مصرا خژوراک بژه طژور معنژیداری

غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبهای و غلظت نیتروژن اوره خون پادینتری داشتند ( .)P>0/05از نظر هزدنه شیر مصژرفی و هزدنژه کژل
(شیر  +خوراک) و هزدنه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزاد

وزن روزانه بین گروهها اختالا معنژیداری وجژود داشژت (،)P>0/05

بهطوری که شیرگیری بر اساس مصرا خوراک در مقادسه با شیرگیری براساس وزن و سژن سژبب صژرفهجژودی بژه ترتیژب  ۳0000و
 60000ردالی در هزدنه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزاد

وزن شد .بهطورکلی ،رشد و عملکرد مشابه به همراه کاه

در هزدنههژای

پرورش گوسالهها در بین روشهای مختلو شیرگیری نشان داد که شیرگیری براساس مصرا ماده خشک میتوانژد روش سژودمندی
باشد.
كلیدواژهها :بازده اقتصادی ،روش شیرگیری گوساله ،شاخ
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مقدمه

زودهنگام در صورت مددردت نامناسب ،ممکن است سبب

مراقبت از گوساله از تولژد تژا شژیرگیری از حسژاستژردن

کاه

رشد و رعو در سالمت گوسالهها شود.

مراحل پرورش است ،تغذده طوینی مدت گوساله با شیر دا

گوسالههادی را که بتوانند به مدت سه روز متوالی و هر

جادگزدن شیر از نظر اقتصادی بژرای دامژداران مقژرون بژه

روز میژژزان  6۸0تژژا  ۹00گژژرم کنسژژانتره آغژژازدن مصژژرا

صرفه نیست .تغذده بادد به نحوی باشد که دستگاه گوارش

نمادند ،میتوان شیرگیری نمود ] .[۱در مطالعهای تژاثیر زود

از شژیرگیری آمژاده

از شیرگیری بر رشد و عملکرد گوسژالة شژیری بررسژی و

سن اولژین

غلظژت

برای استفاده از خوراکهای جامد پ

شود و زمینه برای رشد مناسب گوساله ،کاه

نشان داده شد که زود از شیرگیری منجر به افزاد

سژن کشژتار

شکمبهای اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در سژنین پژادینتژر

گوساله نر فراهم شود ] .[2کل هزدنژه روزانژه هژر گوسژاله

میشود] .[۳در پاوهشی ددگر ،ت ثیر از شیر گرفتن در سژن

ماده در سه ماه اول زندگی از سادر مراحل رشژد آن بیشژتر

 2۸دژژا 56روزگژژی را بژژر غلظژژت گلژژوکز ،اجسژژام کتژژونی،

است ،اما با انجام برنامههای مددردتی خوب میتوان هزدنژه

اسیدهای چرب آزاد و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر پالسما

خوراک و کارگر موردنیاز برای پرورش گوسالههای نژوزاد

تغذدژه علوفژه خشژک

جفتگیری گوسالههژای مژاده و نیژز کژاه

را کاه

بررسی قرار دادند ] .[26با افژزاد

اجسام کتونی خون بژه سژرعت افژزاد

داد و تلفات آن را به کمتر از  5درصد رساند ].[2

اصژژویً دکژژی از برنامژژههژژای شژژیرگیری ،کژژاه

غلظت گلوکز خون با افزاد

دوره

گیژژری اسژژت .در شژژرادط نگهژژداری و تغذدژژهای دکسژژان،

دابد ] .[27تسردع در شیرگیری نسبت به تغذده طژوینی بژا

گوسالههای از شیرگیری شده در ۱7روزگی توسعه شژکمبه

شیر دا جادگزدن شیر دارای چنددن مزدژت مهژم اسژت)۱ :

سردعتری در مقادسه با گوسالههای ددرتر از شیرگیری شده

تعداد کارگر مورد نیاز برای مراقبت و پژرورش گوسژالههژا
پ

از شیرگیری مورد استفاده قرار مژیگیرنژد ،ارزانتژر از

داشتند ] .[22ت ثیر مصرا  ۳/۸لیتر شیر در دک دا دو وعده

میدابد )2 ،معمژویً غژذاهادی کژه

شیردهی در گوسالهها با دو سن متفاوت از شژیرگیری (2۸
دا 56روزگی) بررسی شد ] .[۱۴تغذده مصرا  ۳/۸لیتر شیر

شیر دا جادگزدن شیر هستند و  )۳گوسالههژادی کژه زود از

در دک وعده و از شیریگیری در 2۸روزگی نه تنهژا تژ ثیر

شیر گرفته میشوند ،اختالیت گوارشی کمتری دارند ].[22
شیرگیری زودهنگام سبب کاه

نامطلوبی بژر سژالمتی و عملکژرد گوسژاله نداشژت ،بلکژه

مدت زمان تغذده گوساله

گوسالهها از رشد و افزاد

از خوراک مادع شژده و چژون در ادژن مژدت ،گوسژالههژا

شد که گوسالههای از شژیرگیری شژده در سژنین پژادینتژر

بژژودن ادژژن دوره بسژژیار مفیژژد اسژژت .بژژه همژژین دلیژژل،

اختالفی از نظر میانگین افزاد

پرورشدهندگان سعی می کنند با تغییر متابولیسژم شژکمبه،
افزاد

وزن روزانژه قابژل قبژولی نیژز

برخوردار بودند .همچنین در بسیاری از مطالعات نشان داده

مستعد ابتال به اسهال و مشکالت گوارشی هستند ،کوتاهتژر

بازدهی خوراک ،افژزاد

دافته که

نشاندهنده سازگاری سردع گوسالهها با برنامه زود از شیر-

رشد ،عادت داده شود تا بددن وسیله هزدنه پرورش کژاه

پ

و بژا

میدابد .اسیدهای چژرب

کوتاه زنجیر پالسما با تغذده علوفه خشک افزاد

زودتر گوساله به خوردن مواد جامژد ،بژدون اثژر سژوح بژر

از شیرگیری کاه

سن گوسالههژا کژاه

زود از شیر گرفتن سردعتر کاه

شیرخوارگی می باشد ،بددنمنظور تالش میشود تژا هرچژه

دافتژه ،امژا میژزان

وزن روزانه ،مصژرا مژاده

خشک قبل دژا بعژد از شژیرگیری نداشژتند ] .[۱۹براسژاس

وزن و تکامژل سژردعتژر

تجربیات پرورشدهندگان برنامههای از شیرگیری متفژاوتی

دهنژد .شژیرگیری

در گاوداریهژا انجژام مژیگیژرد .در ادژران هنژوز راهکژار

شکمبه هزدنژههژای پژرورش را کژاه
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مشخصی جهت از شیرگیری وجود نداشته و هژر دامژداری

انفرادی که قبالً با شعله افکن کامالً ردعفونی و کو آن با

بر اساس تجربیات خود از روشهای مختلو از شژیرگیری

تراشه چوب مناسب پوشیده شژده بژود منتقژل و تژا روز ۹0

از تولژد ،سژن و دژا

از مصرا آغوز

پژ

از جمله براساس وزن مشژخ

پ

از تولد نگهداری شدند .گوسالهها پی

مصرا خوراک استفاده میکند .لذا ،هدا از انجام پاوه

وزنکشی و به صژورت تصژادفی بژه دکژی از سژه روش از

حارر ،مطالعه مقادسه ت ثیر روشهای مختلو از شیرگیری

شیرگیری )۱ :براساس میزان مصرا مژاده خشژک (مصژرا

هژای رشژد اسژکلتی و بژازده

روزانه  ۸00گرم ماده خشک خوراک آغازدن بژه مژدت سژه

بر عملکژرد رشژد ،شژاخ

اقتصادی در پرورش گوسالههای شیرخوار میباشد.

روز متژژوالی) )2 ،براسژژاس افژژزاد

کیلژژوگرم نسژژبت بژژه وزن تولژژد) و  )۳براسژژاس سژژن (تژژا

مواد و روشها

۹0روزگی) اختصاص داده شدند .گوسالههژا در مژدت دژک

تيمارها و جيرههاي آزمایشی
تحقیق حارر در مؤسسژه کشژاورزی و دامپژروری بسژتان
ادران واقع در شهرستان نظرآباد استان البژرز از شژهردور تژا

در فاصژله شژ

ساعت پ

از تولد با دو لیتر آغوز و سپ

ساعت پ

از تولد با دو لیتر ددگر تغذدژه شژدند و تژا سژن

۳روزگی تغذده با آغوز ادامه داشت .گوسالهها همیشه به آب

آبان  ۱۳۹۳انجام شد .تعداد  2۴راس گوساله ماده هلشتادن
در بدو تولد انتخاب و پ

وزن (افژژزاد

وزن ۳0

تازه و تمیز و خوراک آغازدن دسترسی داشتند (جدول .)۱

از شمارهگذاری به جادگاههژای

جدول  .1اجزای و تركیب شیمیایی مواد خوراكی كنسانتره آغازین آزمایش
درصد

مواد خوراکی

(براساس ماده خشک)

دانه جو آسیاب شده

۴0

دانه ذرت آسیاب شده

22/۸

کنجاله سودا

۳۴/2

دیکلسیم فسفات
مکمل معدنی  -ودتامین

0/5

۱

۱
0/5

نمک

۱

پودر صدا
تركیب شیمیایی
ماده خشک

۹0/۳

پروتئین خام

22/6

الیاا نامحلول در شودنده خنثی

۳۸/۴

الیاا نامحلول در شودنده اسیدی

۸/5

خاکستر

6/6

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)

2/۹

 - ۱ترکیب مکمل معدنی – ودتامینی (در کیلوگرم) :ودتامین

A

دک میلیون واحد بینالمللی ،ودتامین  ۱50 D3هزار واحد بین المللژی،

ودتامین  2000 Eواحد بینالمللی ،آنتیاکسیدان  0/۴گرم ،بی کربنات سددم  7۱گرم ،سولفات منیزدم  ۱۹گرم ،سولفات آهژن  ۳گژرم،
اکسید منگنز  2گرم ،سولفات روی ۳گرم ،سولفات م

 0/۳گرم و سولفات کلسیم  0/۱گرم
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شیر مصژرفی ،خژوراک مصژرفی ،قژوام مژدفوی و وزن
گوسالههژا ،شژاخ

ساعت پ

از تغذده صبح با استفاده از لوله مری در سژنین

هژای رشژد اسژکلتی ،فراسژنجههژای

 60 ،۳0و ۹0روزگژژی مژژادع شژژکمبه جمژژعآوری و  pHآن

تخمیری شکمبه ،فراسنجههای خونی و هزدنههای پژرورش

بالفاصژژله توسژژط pHمتژژر ددجیتژژال (مژژدل  ،6۹۱شژژرکت

از قبیل هزدنههژای خژوراک ،درمژان ،دامپزشژکی و سژادر

 )Metrohmثبت گرددد .برای تعیین غلظت ازت آمونیاکی،

صفات اندازهگیری شدند .همه گوسالهها روزانژه بژه میژزان

میزان  ۱0میلیلیتر از مادع شکمبه گرفته و بژا  ۱0میلژیلیتژر

 ۱0درصد وزن بدن شیر کامل طی دو وعده صبح ()0۴:00

اسید کلرددردک  0/2نرمال ،اسژیدی و در فردژزر بژا دمژای

و بعد از ظهر ( )۱6:00دردافت میکردند و میژزان مصژرا

 -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت ازت آمونیاکی

شیر هر گوساله به صورت روزانه تا زمان از شیرگیری ثبت

شکمبه با روش فنل  -هیپوکلرادت اندازهگیری شژد ] .[6در

شد .رأس ساعت هشت صبح هر روز خوراک تازه تژوزدن

سنین  60 ،۴2 ،2۱و ۹0روزگی ،سه ساعت پ

از تغذدژه،

شژژده و در اختیژژار گوسژژالههژژا قژژرار مژژیگرفژژت .خژژوراک

از سیاهرگ وداج خژونگیژری شژد و بژرای جلژوگیری از

از

انعقاد و آماده شدن برای سژانتردفوژ بژه لولژههژای حژاوی

توزدن کنار گذاشته شد .برای محاسبه درصد مژاده خشژک

 EDTAمنتقل شد .نمونهها در  ۳000دور در دقیقه به مدت

خوراک آغازدن و باقیمانده ،نمونه  ۱00گرمژی از خژوراک

 ۱0دقیقه سژانتردفوژ و پالسژما در ظژروا مخصژوص در

آغازدن و باقیمانده در آون با حرارت  60درجه به مدت 2۴

 -20درج ژه سژژانتیگژژراد نگهژژداری شژژدند .انژژدازهگیژژری

ساعت قرار داده میشد .سپ  ،زمان نمونهها از آون خارج

فراسنجههای خونی (گلوگز ،اوره و کلسترول) با استفاده از

با ترازودی بژا دقژت  0/0۱وزن و مژاده خشژک از

کیتهای مخصوص در آزمادشگاه دامپزشکی مبنا واقژع در

باقیمانده روز قبل نیز به طور روزانه جمژعآوری و پژ

و سپ

شهرستان کرج انجام شد.

کسر کردن وزن باقیمانده از وزن نمونه قژرار داده شژده در

دادهها برای وزن اولیه و نهادی بژدن ،میژانگین افژزاد

آون محاسبه شد .خوراک مصرفی روزانه از طردژق تفارژل
میزان خوراک باقیمانده از خوراک ردخته شده (براساس ماده

وزن بدن ،شاخ

خشک) برای هر گوساله در طی  2۴ساعت تعیین شد .قوام

قبل و بعد از شیرگیری ،میانگین روزهژای از شژیرگیری در

ظژاهری مژدفوی همژه روزه از طردژق چشژمی ارزدژابی و

قالب طرح کامالً تصادفی آنژالیز شژدند .دادههژادی کژه بژه

امتیازدهی به صورت - ۱ :مدفوی سفت - 2 ،مدفوی کمژی

صورت تکرار در زمژان جمژعآوری شژدند (افژزاد

وزن

شل (به صورت کپهای) و  - ۳مدفوی شل (جاری بژر روی

هفتگی ،میانگین نمره مدفوی هفتگژی pH ،شژکمبهای ،ازت

از

آمونیاکی و فراسنجههای خونی) ،مطابق با طژرح تکژرار در

تا آخر دوره

زمان از روده  MIXEDنرمافزار آمژاری ( SASنسژخه )۹/۱

به صورت هفتگی با استفاده از دک باسکول ددجیتالی انجام

برای مژدل  ۱تجزدژه و میژانگینهژا بژا اسژتفاده از آزمژون

زمین) انجام شد]  .[2۳وزنکشی گوسالهها بالفاصله پ
تولد ،در زمان ورود گوسالهها به طرح و سپ
شد .اندازهگیری شاخ

هژای رشژد اسژکلتی نظیژر قژد از

های رشد اسکلتی و مصرا ماده خشک

چنددامنهای دانکن مقادسه شدند:

جدوگاه ،قد از کپل ،اندازه دور سینه ،طول بدن ،فاصژله دو

()۱

استخوان هیپ ،فاصله دو استخوان پین و فاصژله اسژتخوان

در ادن رابطه µ ،میانگین Ti ،اثر تیمار Pj ،اثر زمانTPij ،

هیپ تا پین در روز تولد (روز  )۱و پ

از آن هر دو هفته

Yijk = µ + Ci + Pj + TPij+ eijk

اثر متقابل دوره با تیمار و  eijkخطای آزمادشی است.

تا روز  ۹0انجام شد .برای تعیین  pHمژادع شژکمبه ،چهژار
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نتایج و بحث

شده براساس سن در مقادسه بژا سژادر روشهژای شژیرگیری

تفاوت میانگین سن شیرگیری و مصژرا شژیر در سژه روش

تمادل به افزاد

معنیدار بود ( .)P<0/05گوسالههژای از شژیرگیری شژده بژر

ت ثیر منفی بر ادن صفت نداشت که بژا نتژادج تحقیژق حارژر

مبنای مصرا  ۸00گرم ماده خشک خوراک آغازدن بژه طژور

مطابقت داشت ] .[2۱تفاوت قابل مالحظهای بین گوساله های

میانگین در ۴0/25روزگی از شیر گرفتژه شژدند کژه اخژتالا

شیرگیری شده در سنین مختلو از نظر میانگین افژزاد

وزن

معنیداری با گوسالههای دو گروه ددگر داشت .بژه دنبژال آن،

روزانه و مصژرا مژاده خشژک وجژود نژدارد ] .[۱۱توسژعه

میانگین شیر مصرفی نیز در ادن گروه پادینتردن و در گروه از

دستگاه گوارش گوساله نژوزاد جهژت تبژددل شژدن بژه دژک

شیرگیری شده براساس سن بایتردن میزان بود ( .)P<0/05بژا

نشژژخوارکننده شژژامل فرآدنژژدهای گسژژترده آنژژاتومیکی و

ادن حال ،بین گوسالهها از نظر وزن نهادی اختالا معنیداری

فیزدولوژدکی میباشد ] .[5شژیرگیژری گوسژالههژا در سژنین

وجود نداشت ،هر چند گوسالههای شیرگیری شژده براسژاس

پادینتر منجر به افزاد

طول و عرض و تراکم بیشتر پرزهای

سن از نظر عددی وزن بایتری داشتند .از نظر میانگین افزاد

شکمبه در مقادسه با شیرگیری در سنین بایتر میشود ].[2۸

داشت .در تحقیق ددگری ،مصرا شیر کمتر

وزن روزانه نیز بین تیمارها اختالا معنیداری وجود نداشت،
اگرچه میانگین افزاد

وزن روزانه در گوسالههای شژیرگیری

جدول  . ۲تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر زمان از شیرگیری ،تغییرات وزن بدن و مصرف خوراک
روش از شیرگیری
متغیر

مصرا

میانگین
خطای

افزاد

خوراک

سن

وزن

P-value

استاندارد

۹0/67

0/۸۹۱

0>0/000۱

2۹0c

۴۴۴b

660a

7/۸۹

0>0/000۱

وزن آغاردن (کیلوگرم)

۳۸/6

۳6/۱2

۳7/۳7

۱/۳55

0/۴۴۱

وزن نهادی بدن (کیلوگرم)

۹6/5

۹۳/6

۱00/۹

۳/207

0/2۹۴

میانگین تغییرات وزن کل دوره (کیلوگرم)

57/۹

57/5

6۳/6

2/5۴

0/۱۹۸

6۴2

6۳۸

705

2۸

0/75

۱/۱۸7

۱/06۳

۱/0۸6

0/0۴۸

0/۱۸۳

۱/۸7a

۱/6۸ab

۱/5۴b

0/07۸

0/02۴

۴0/25c

میانگین سن شیرگیری (روز)
میانگین شیر مصرفی تا زمان شژیرگیری (لیتژر بژه ازای هژر
گوساله)

میانگین افزاد

وزن روزانه در کل دوره (گرم در روز)

میانگین خوراک مصرفی روزانژه در کژل دوره (کیلژوگرم در
روز)
* رردب تبددل خوراک کل دوره

b

55/5

*  -رردب تبددل خوراک بدون احتساب شیر مصرفی است.
 :a,b,cحروا نامشابه در هر سطر نشاندهنده اختالا آماری معنیدار بین میانگینها است (.)P>0/05
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از نظر رردب تبددل خوراک بژین روشهژای مختلژو

که با نتادج تحقیق حارر مطابقت داد ] .[2۱ادن عدم تژ ثیر

شیرگیری اختالا معنژیداری وجژود داشژت ( )P<0/05و

در شرادطی است که گوسالههای شیرگیری شژده براسژاس

گوسالههای شیرگیری شژده براسژاس سژن در مقادسژه بژا

سن تا سن ۹0روزگی همزمان از خوراک و شیر تغذده می-

گوسالههای شیرگیری شده براسژاس مصژرا خژوراک بژه

شدند .به هر حال ،مصرا شیر بیشژتر در روش شژیرگیری

طور معنیداری رردب تبددل خوراک پژادینتژری داشژتند.

شده براساس سن نتوانست ت ثیر معنیداری بر شاخ

های

گوسالههادی که زود از شیر گرفته میشوند ،رردب تبژددل

رشد اسکلتی داشته باشد.

وزن

تغییرات وزن بدن و مقژدار مصژرا خژوراک آغژازدن

را داشته باشند و دا بیشتر از گوسالههادی وزن بگیرند که تا

گوسالههای گروههای مختلو آزمادشی به صورت هفتگژی

سن شیرگیری با مادرشان میمانند ] .[۳0تغذده گوسژالههژا

در شکل  ۱نشان داده شده است .هیچ اخژتالا معنژیداری

با میزان شیر بیشتر میتواند مصرا خژوراک آغژازدن را در

بین گوسالهها از نظر وزن بدن وجود نداشت .طی چند روز

دهد ] .[۱5ادن به نوبه خژود

نخست ،با ادنکه گوسالهها بژه خژوراک آغژازدن دسترسژی

وزن در هنگژام شژیرگیری

داشتند ،ولی مصرا ماده خشک برای همه گوسالهها بسیار

گوسالهها شود ] .[۱6هر چند در ادن مطالعه ،گوسژالههژای

پادین (نزددک به صفر) بود .از نظر میانگین مصرا خوراک

شیرگیری شده براساس مصرا ماده خشک رردب تبژددل

آغازدن در بین گوسالههای شیرخوار تا هفته پنجم اختالا

خوراک بایتر و گوسالههای شیرگیری شده براسژاس سژن

معنیداری وجود نداشت ،اما از هفته پژنجم تژا هفتژه نهژم

رردب تبددل خوراک پادینتری داشتند که به نظر میرسژد

مصرا خوراک آغازدن در گوسالههای از شژیرگیری شژده

غذادی نسبتاً بهتری دارند و میتوانند حداکثر افژزاد

طی دوره شیرخوارگی کاه
ممکن اسژت منجژر بژه کژاه

به خاطر عدم محاسبه مژاده خشژک شژیر مصژرفی و تنهژا

براساس مصژرا خژوراک در مقادسژه بژا گوسژالههژای از

براساس مصرا مژاده خشژک خژوراک در تعیژین رژردب

شیرگیری شده براساس سن به طور معنیداری بژایتر بژود

تبددل خوراک در گوسالههای شیرگیری شده براساس سژن

( .)P<0/05میزان مصرا روزانه خژوراک آغژازدن در بژین

باشد .با ادن حال ،بادد ادن نکته را مورد توجه قرار داد کژه

گروهها تا روز از شیرگیری گوسژالههژای شژیرگیری شژده

گوسالههای شیرگیری شده براسژاس مصژرا خژوراک ،در

براساس مصرا خوراک مشابه بود ،امژا مصژرا خژوراک

مقادسه با دو گروه ددگر مصرا شیر پادینتری داشتند.
ت ثیر روشهای مختلو شیرگیری بر شاخ

آغازدن به طور قابژل مالحظژهای بالفاصژله پژ

های رشد

شیرگیری در گروههای  ۱و  2افزاد

اسکلتی (قد از جدوگاه ،قد از کپل ،دور سینه ،طژول بژدن،
فاصله دو استخوان هیپ ،فاصله دو استخوان پین و فاصژله
استخوان هیپ تا استخوان پین) گوسالههژای شژیرخوار در

از زمژان

چشژمگیژری دافژت.

از شیرگیری را میتوان بژا

افزاد

ماده خشک مصرفی پ

افزاد

در حجم دستگاه گوارش و تخمیر بیشژتر خژوراک

جامد توجیه نمود ].[2۱حذا شیر از جیژره مژیتوانژد بژه

دژژک 60 ،۳0 ،و ۹0روزگژژی در جژژدول  ۳نشژژان داده شژژده

عنوان محرک مصرا خوراک جامد عمل نموده و از ادنرو

است .بژین گوسژالههژای از شژیر گرفتژه شژده بژر اسژاس

سژژبب افژژزاد

روشهای مختلو اختالا معنیداری وجود نداشت .طبژق

نخست پ

نتادج ددگر تحقیقات ،رشد اسکلتی گوسالههای شیرخوار با

مصژژرا خژژوراک در مقادسژژه بژژا روزهژژای
از زادمان شود که در برخی از مطالعات حتژی

تا دو برابر هم گزارش شده است ].[2۴

مصرا سطوح مختلو شیر نمیتواند تحت ت ثیر قرار گیرد
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جدول  .3تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر شاخصهای رشد اسکلتی گوسالههای شیرخوار (سانتیمتر)
متغیر

قد از جدوگاه

قد از کپل

اندازه دور سینه

طول بدن

فاصله دو استخوان هیپ

فاصله دو استخوان پین

فاصله هیپ تا پین

از تولد

روز پ

روش از شیرگیری

میانگین

P-Value

سن

خطای استاندارد

۱

76/۱

75/۸

76/۱

0/۸6۳

0/۹۳۹

۳0

۸۱/0

۸0/۸

۸0/۹

0/725

0/۹70

60

۸5/۴

۸6/0

۸5/6

0/7۸5

0/۸5۳

۹0

۹0/۹

۹0/2

۹0/۸

0/۸۸5

0/۸70

تغییرات کل دوره

۱۴/۸

۱۴/5

۱۴/6

0/57۴

0/۹5۳

۱

7۴/۱

7۴/۱

7۳/6

0/۸00

0/۸7۸

۳0

7۹/۸

7۹/2

7۹/6

0/75۱

0/۸۸7

60

۸۳/۸

۸۴/۱

۸۳/۹

0/۸2۱

0/۹۴7

۹0

۸۹/۱

۸۸/6

۸۹/۸

0/۹76

0/720

تغییرات کل دوره

۱5/0

۱۴/5

۱6/۱

0/75۱

0/۳۱۳

۱

۸0/۱

7۸/۱

7۸/۹

۱/۱۳5

0/۴66

۳0

۸7/0

۸6/0

۸6/۱

۱/002

0/7۴7

60

۹7/۱

۹6/6

۹6/۹

۱/۳۱2

0/۹6۴

۹0

۱07/۹

۱07/۹

۱0۹/۸

۱/52۹

0/6۱۳

تغییرات کل دوره

27/۸

2۹/۸

۳0/۹

۱/۳۹۴

0/27۴

۱

۳7/6

۳7/6

۳6/۴

0/۴7۳

0/۱22

۳0

۴0/0

۳۹/7

۳۹/۳

0/۴00

0/۴۱۸

60

۴2/5

۴2/6

۴۳/۳

0/۴5۸

0/۴77

۹0

۴۹/۸

۴۸/۳

50/۱

0/65۴

0/۱2۴

تغییرات کل دوره

۱2/۱

۱0/6

۱۳/۸

0/56۸

0/00۳

۱

۱6/۹

۱7/۴

۱7/6

0/2۹5

0/2۱۱

۳0

۱۹/۸

۱۹/6

۱۹/۹

0/270

0/۸0۸

60

22/6

22/6

22/۴

0/2۳۹

0/6۹۹

۹0

2۴/۹

2۴/۸

25/0

0/۳۱2

0/۸52

تغییرات کل دوره

۸/0

7/۴

7/۴

0/۴06

0/۴67

۱

۱۹/۴

۱۹/6

۱۹/6

0/۳2۳

0/۸2۱

۳0

22/۴

22/0

22/۳

0/2۳6

0/5۳0

60

2۴/5

2۴/۴

2۴/۳

0/2۸2

0/۸2۳

۹0

26/۸

26/۹

27/۴

0/۳۱۱

0/۳۴۱

تغییرات کل دوره

7/۴

7/۳

7/۸

0/2۹7

0/۴7۸

۱

۱6/۹

۱6/۹

۱6/۹

0/۳۱۴

۱/00

۳0

20/۴

20/0

20/2

0/260

0/5۹۱

60

22/۹

22/۹

22/6

0/۳0۴

0/۸0۱

۹0

2۴/5

2۴/۸

2۴/۸

0/۳۱۸

0/۸۱5

تغییرات کل دوره

7/6

7/۹

7/۹

0/۳5۸

0/۸5۱

مصرا خوراک

وزن

افزاد
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شکل  .1تغییرات وزن بدن و مصرف خوراک آغازین گوسالهها در طول آزمایش

بددهی است که هرقدر مصژرا خژوراک جامژد کمتژر

رنج میبردند مربوط به گروه از شیرگیری شژده براسژاس

باشد ،سرعت توسعه و بلو شکمبه هم کندتر خواهد بژود

سن بود .در مطالعات قبلی از برخی وداگیهای مدفوی از

که میتواند زمان از شیرگیری گوسالهها را به ت خیر اندازد.

جمله قوام مدفوی به عنوان شاخصژی از شژدت و وقژوی

و عدم وجود

اسهال ] ،[۱2جمعیت باکتریهای کلیدی در نمونهها برای

اختالا معنیدار بین آنها به نظر میرسد تغذده گوسژالههژا

تعیین ورعیت سالمتی گوسالهها استفاده کژردهانژد ].[۱7

هزدنژه خژوراک

نمژژره ورژژعیت مژژدفوی بژژایتر نشژژانه وقژژوی اسژژهال در

با توجه به افزاد

وزن بدن در طول آزماد

با شیر تا سن ۹0روزگی موجژب افژزاد
میشود.

گوسالهها می باشد که در گروه شژیرگیری شژده براسژاس

نتادج حاصل از ت ثیر روش های مختلو شیرگیری بژر

مصرا خوراک پادین تر بود که ممکن است به دلیل قطژع

نمژژره ورژژعیت مژژدفوی گوسژژالههژژا نشژژان داد کژژه بژژین

زودهنگام مصرا شیر باشد.

گوسالههای گروه های مختلو اختالا معنیداری وجژود

میانگین  pHو غلظت ازت آمونیاکی شکمبه در جژدول

داشت ( .)P<0/05از ادن نظر ،گوسالههای شیرگیری شده

 ۴نشان داده شده است .هیچ اختالفی بژین گوسژالههژای از

براساس مصرا خوراک در مقادسژه بژا روش شژیرگیری

شیرگیری شژده براسژاس روشهژای مختلژو از نظژر pH

(بژه جژزح هفتژه چهژارم)

از نوسژان

براساس سن در طو ل آزمژاد

شکمبه مشاهده نشژد و نتژادج در کژل آزمژاد

دارای نمره ورعیت مژدفوی پژادینتژری بودند(شژکل .)2

کمتری برخوردار بودنژد pH .شژکمبه نیژز ماننژد جمعیژت

به طورکلی ،نتادج نمژره دهژی قژوام مژدفوی نشژان داد کژه

میکروبی شکمبه تحت ت ثیر سن و جیره قرار میگیژردpH .

از تولژد ،نمژره

از

گوسالهها در طی دو هفتژه نخسژت پژ

محتودات شکمبه هنگام از شیرگیری پادین است ،اما پ

ورعیت مژدفوی بژایتری داشژتند .ادژن نتژادج بژا تعژداد

آن محیط شکمبه با افزاد

گوسالههادی که از اسهال رنج میبردند ،مطابقژت داشژت.

مواد اولیه بژرای رشژد میکروارگانیسژمهژای تجزدژه کننژده

در مطالعه حارر ،بیشتردن تعداد گوسالههادی که از اسهال

سلولز pH ،شکمبه افزاد
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سن پاددارتر شده و با فراهمژی
میدابد ].[۹

تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر عملکرد رشد ،سالمتی ،فراسنجههای تخمیری شکمبه ،خون و بازده اقتصادی گوسالههای هلشتاین

شکل  .۲تأثیر روشهای مختلف از شیرگیری بر نمره وضعیت مدفوع گوسالهها در طول آزمایش

تغییرات اصلی در  pHشکمبه زمژانی ر مژیدهژد کژه

کنسانتره مانند ادن مطالعه ،به دلیل پادین بودن میزان الیژاا

حیوان در  ۴تا 7هفتگی شژروی بژه خژوردن مقژاددر نسژبتاً

که بتواند با افزاد

عمل نشخوار و جردان بژزاق ،ظرفیژت

زدادی از خوراک جامد میکند pH .پادین ممکن اسژت بژه

بافری را زداد کند و همچنین بژه دلیژل بژای بژودن نشاسژته

دلیل افزاد

تولید اسید یکتیک بیشتر بوده که میتواند سبب کاه

تولید اسید یکتیک در سنین پادین دا بژه دلیژل

سطح پادین تولید بزاق باشد ] .[25در جیرههای حاوی تنها

pH

شود.

جدول  .4تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر فراسنجههای تخمیری شکمبه

متغیر

روز پ

روش از شیرگیری

از تولد

مصرا خوراک

افزاد

میانگین خطای استاندارد

وزن

P-Value

سن

 pHشکمبه
۳0

5/26

5/7

5/۴

0/۱۸0

0/2۹۴

60

6/۴۳

5/۹

6/66

0/227

0/۱26

۹0

6/6

6/۸

6/66

0/۱۹۸

0/776

ازت آمونیاکی (میلیگرم در دسیلیتر)
۳0

۱۱/۹۳

۱2/۹۴

۱2/۸۴

۱/۱5۸

0/207

60

۹/2۴

۹/22

۹/۴۹

0/5۸5

0/222

۹0

6/۸۴b

7/۴7ab

۸/۳۹a

0/۳۹۹

0/02۸

 :a,b,cحروا نامشابه در هر سطر نشان دهنده اختالا آماری معنیدار بین میانگینها است (.)P>0/05
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خون با افزاد

بژژین گوسژژالههژژا از نظژژر غلظژژت ازت آمونیژژاکی مژژادع

سن مربوط بژه توسژعه کژارکرد شژکمبه و

شژژکمبه در سژژنین  ۳0و 60روزگژژی اخژژتالا معنژژیداری

احتمایً ناشی از کاه

مشاهده نشد ،اما در ۹0روزگژی غلظژت ازت آمونیژاکی در

توقو مصرا شیر و تغییر در قابلیت دسترسژی حاصژل از

گوسالههای شیرگیری شده براساس سن بهطور معنژیداری

تخمیر کربوهیدراتها در شکمبه میباشد ] .[۱0گوسالههژا

سن گوسالهها غلظت ازت

در دوره قبل از شژیرگیری بژا شژیر تغذدژه شژده و یکتژوز

بایتر بود ( .)P<0/05با افزاد

آمونیاکی در همه گروههژا رونژد کاهشژی داشژت .کژاه
غلظت ازت آمونیاکی شکمبه با افزاد

هادپرگالدسژمی غژذادی مژرتبط بژا

موجژژود در شژژیر را در روده کوچژژک بژژه آسژژانی جژژذب

سن گوسالههژا بژه

میکنند ،اما بعد از شژیرگیژری گلژوکز خژون طژی فرآدنژد

ادن دلیل است که در گوسالههای تازه متولد شژده ،شژکمبه

گلوکونئوژنزد

از پی سازهای گلوکز بهدست میآدد ].[۸

ناکارآمد بوده و تثبیت جمعیت میکروبی که قادر به تخمیژر

غلظت گلوکز پالسما در گاوهای بالغ  50تا  60میلژیگژرم

سن

در دسژژیلیتژژر اسژژت ] .[۱۸همچنژژین ،سژژطوح گلژژوکز

منابع کربوهیدراتی نشاستهای و فیبری باشد ،با افزاد

گوساله به صورت تژدردجی شژکل مژی گیژرد ] .[۳کژاه

نشخوارکنندگان جوان در سن سهماهگی به سطوح گلژوکز

غلظت ازت آمونیاکی شکمبه میتوانژد بژه تکثیژر جمعیژت

پالسما در حیوانات بالغ میرسد ].[۱0

ورود آن برای ساخت پژروتئین

با ادنکژه غلظژت نیتژروژن اورهای خژون در سژن  ۳0و

میکروبی شکمبه و افزاد

میکروبی نسبت داده شود ] .[7غلظت بایتر ازت آمونیژاکی

60روزگی در بین گوسژالههژا اخژتالا معنژیداری وجژود

در گوسالههای شیرگیری نشده در مقادسه بژا گوسژاله هژای

نداشت ،اما در سن ۹0روزگی غلظت نیتروژن اورهای خون

شیرگیری شده ،مشاهده شد ] .[۳بههر حال ،به نظر میرسد

گوسالههای از شیرگیری شده براساس سژن در مقادسژه بژا

مصرا ماده خشک،

گروه از شیرگیری شده براساس مصژرا خژوراک بژهطژور

سوبسترا و انرژی بیشتری در دسترس میکروارگانیسمهژای

معنی داری بایتر بود ( .)P>0/05بژرخالا غلظژت گلژوکز

شکمبه قرار گرفته و ازت آمونیاکی شژکمبه بژرای سژاخت

خون ،غلظت نیتروژن اورهای با افزاد

سن ،رونژد افزادشژی

پروتئین میکروبی استفاده شده باشد.

داشژژت .غلظژژت نیتژژروژن اورهای خژژون مژژیتوانژژد بژژرای

که با افزاد

سن گوسالهها و افزاد

ت ثیر روشهای مختلو شیرگیری بر غلظت فراسژنجه-

اندازهگیری بازدهی مصرا پروتئین جیژرهای اسژتفاده شژود.

های خونی گوسالهها در شکل  ۳نشان داده شده اسژت .در

نشخوارکنندگان بالغ برای ت مین پروتئین مورد نیژاز خژود از

ادن مطالعه ،بین گوسالههای از شژیر گرفتژه شژده براسژاس

تجزده پروتئین موجود در مواد خوراکی و دژا پژروتئین خژام

روشهای مختلو از نظر غلظت گلوگز اختالا معنیداری

میکروبی ساخته شده در شکمبه استفاده میکنند .بنژابرادن در

وجود داشت ( ،)P>0/05بهطوریکه گوسژالههژای از شژیر

گوسژژالههژژای جژژوان تغییژژرات بژژالقوه در سژژاخت پژژروتئین

گرفته شده براساس سن در مقادسه با گروههای ددگژر ،بژه

میکروبی شکمبه اتفاق میافتد .سطوح بایی نیتژروژن اورهای

طور معنی داری غلظت گلوگز بایتری داشژتند .بژا افژزاد

خون در هفتههای آخر ممکن است به مصرا بایی خوراک

سن گوسالهها ،غلظت گلوگز خون در کلیه گروههژا رونژد

و احتمای عملکرد کارآمدتر شکمبه مربوط باشد ].[20

کاهشی داشت .روند کاهشی غلظت گلوکز خون همسو بژا

با ادن حال ،غلظت بایتر نیتژروژن اورهای خژون را بژا

سن گوسالهها در ادن مطالعه در توافژق بژا مطالعژه

مصرا پروتئین خام ،درنتیجه تجزده بایتر خوراک

افزاد

برخی محققژین بژود ] ۴و  .[26کژاه

افزاد

آغازدن نیز مرتبط دانستند ].[۱۳

در غلظژت گلژوکز
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شکل  .3روشهای مختلف شیرگیری بر غلظت فراسنجههای خونی گوسالههای شیرخوار

با ادنکژه غلظژت نیتژروژن اورهای خژون در سژن  ۳0و

میکروبی شکمبه اتفاق میافتد .سطوح بایی نیتروژن اوره-

60روزگی در بین گوسژالههژا اخژتالا معنژیداری وجژود

ای خون در هفتههای آخر ممکن است بژه مصژرا بژایی

نداشت ،اما در سن ۹0روزگی غلظت نیتروژن اورهای خون

خوراک و احتمای عملکرد کارآمدتر شژکمبه مربژوط باشژد

گوسالههای از شیرگیری شده براساس سژن در مقادسژه بژا

] .[20با ادن حال ،غلظت بایتر نیتروژن اورهای خون را بژا

گروه از شیرگیری شده براساس مصژرا خژوراک بژهطژور

افزاد

مصرا پروتئین خام ،درنتیجه تجزده بایتر خوراک

معنی داری بایتر بود ( .)P>0/05بژرخالا غلظژت گلژوکز

آغازدن نیز مژرتبط دانسژتند ] .[۱۳ادژن تفژاوت در سژطوح

سن ،روند افزادشی

نیتروژن اورهای خون را میتوان به دلیل توسعه و عملکژرد

داشت .غلظت نیتروژن اورهای خون میتواند بژرای انژدازه

کارآمدتر شکمبه همراه بژا افژزاد

مصژرا مژاده خشژک

گیری بژازدهی مصژرا پژروتئین جیژرهای اسژتفاده شژود.

مرتبط دانست ] .[20با ادن حژال ،در گژزارش متفژاوتی در

نشخوارکنندگان بالغ برای ت مین پروتئین مورد نیاز خژود از

مورد سطح نیتروژن اورهای خون گوسالههای از شژیرگیری

تجزده پروتئین موجود در مواد خوراکی و دا پروتئین خژام

شده در سژنین  6 ،5 ،۴ ،۳و ۸هفتگژی نشژان داده شژد کژه

خون ،غلظت نیتروژن اورهای با افزاد

سن شیرگیری تژ ثیری بژر غلظژت نیتژروژن اورهای

میکروبی ساخته شده در شکمبه استفاده میکننژد .بنژابرادن

کاه

در گوسالههای جوان تغییرات بژالقوه در سژاخت پژروتئین

خون نداشت ].[۱۹
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از نظر غلظت کژل کلسژترول خژون بژین گوسژالههژا

شژژده براسژژاس مصژژرا مژژاده خشژژک پژژادینتژژردن و در

اختالا معنیداری وجود داشت ( )P>0/05و گوسالههژای

گوسالههای شیرگیری شده براساس سن بایتردن مقدار بود

شیرگیری شده براساس مصرا مژاده خژوراک پژادینتژردن

( .)P>0/05بین گوسالهها از نظر میانگین خوراک مصژرفی

سژن

روزانه و هزدنژه خژوراک مصژرفی در کژل دوره آزمادشژی

گوسالهها غلظت کلسترول خون رونژد کاهشژی داشژت کژه

اختالا معنیداری وجود نداشت .با ادن حال ،هزدنژه شژیر

برای گوسالههای شیرگیری شده براساس مصرا خوراک بژا

مصرفی و هزدنه کل (شیر  +خوراک) با توجه به زمانهژای

شیب تندتری صورت گرفت .غلظت کل کلسترول خژون بژا

مختلو شیرگیری ،اختالا معنیداری بین تیمارهژا وجژود

نشان داد .اگرچه غلظژتهژای

داشت ( .)P>0/05هزدنژه خژوراک ،بژه ازای هژر کیلژوگرم

کلسترول از روز 60ام بژرای گوسژالههژای شژیرگیری شژده

افزاد

وزن روزانه در بژین تیمارهژا اخژتالا معنژیداری

براساس سن بایتر بود ،اما ادژن اخژتالاهژا معنژیدار نبژود.

داشت ( .)P>0/05در ادن مطالعه ،گوسژالههژای شژیرگیری

سژن آنهژا

وزن با هژم

غلظت کلسترول (بهجزح روز  )2۱را داشتند .با افزاد

پیشرفت زمان آزماد

کاه

غلظتهای پادین کلسترول در گوسالهها با افزاد
ممکن است مربوط به کاه

شده براساس روشهای مختلو از نظر افزاد

اختالفی نداشتند .به عبارت ددگر ،گوسژالههژای شژیرگیری

تغذده شیر باشد ].[۱۳

ت ثیر روشهای مختلو شیرگیری بر میژانگین خژوراک

شده براساس سن در مقادسه با گوسالههای شیرگیری شژده

مصرفی ،میژانگین شژیر مصژرفی و هزدنژه خژوراک و شژیر

براساس مصرا خوراک رمن مصرا شیر بیشتر عملکژرد

مصرفی در جدول  5نشان داده شده اسژت .میژانگین شژیر

قابل مالحظهای نداشتند و تنها سبب افزاد

هزدنژه تغذدژه

مصرفی (تا زمان از شیرگیری) نیز در گوسالههای شیرگیری

شدند.

جدول  .5سن شیرگیری ،مصرف شیر و خوراک و هزینههای شیر مصرفی و خوراک مصرفی
روش از شیرگیری
مورد

مصرا

میانگین
خطای
سن

استاندارد

2۹0/0c

۴۴۴/0b

660/0a

7/۸۹

0>0/000۱

میانگین خوراک مصرفی کل دوره (گرم)

۱۱۸7/۳

۱06۳/۴

۱0۸6/۸

۴۸/۴۹

0>0/000۱

هزدنه خوراک مصرفی کل دوره (هزار ردال)

۱۹۴5/0

۱7۴6/7

۱7۸7/6

7۸/6۴

0/۱77

هزدنه شیر مصرفی کل دوره (هزار ردال)

۳۴۸0/0c

5۳2۸/0b

7۹20/0a

۹۴/70

0/055۴

هزدنه شیر و خوراک مصرفی کل دوره (هزار ردال)

5۴25/0c

707۴/7b

۹707/6a

۹۹/57

0/0۴70

۹۳/7c

۱2۳/۱b

۱5۳/0a

۱6/۹6

0/0۳05

خوراک
میانگین شیر مصرفی تا زمان شیرگیری (لیتر بژه ازای هژر
گوساله)

هزدنه خوراک به ازای هر کیلژوگرم افژزاد
(هزار ردال)

وزن روزانژه

افزاد

وزن

P-Value

قیمت هر کیلو شیر بر مبنای خردد از دامداری  ۱200تومان و قیمت هر کیلو خوراک  ۱600تومان محاسبه شد.
 :a,b,cحروا نامشابه در هر سطر نشان دهنده اختالا آماری معنیدار بین میانگینها است (.)P>0/05
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تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر عملکرد رشد ،سالمتی ،فراسنجههای تخمیری شکمبه ،خون و بازده اقتصادی گوسالههای هلشتاین

بیماریهای شادع در گوسژالههژا ،طژول دوره درمژان و

رعادت نکات بهداشتی ،مددردت شرادط جادگاه و ورعیت

هزدنه درمان در جدول  6نشان داده شده است .گوسالههای

ادمنی گوسالهها بستگی دارد و به میزان مصرا روزانه شیر

شیرگیری شده براساس مصژرا مژاده خشژک ،از بیمژاری

دا جادگزدن شیر ارتباطی نژدارد .در پژرورش گوسژالههژای

اسهال ،پنومونی و نفه کمتری رنج میبردند و به دنبژال آن

شیری ،وقوی بیماریها در طول مژدت زمژان از شژیرگیری

هزدنههای دامپزشکی ،دارودی و طول دوره درمژان در آنهژا

بسیار بحرانی است ] .[2۹گوسالهها در ادن سژنین ردسژک

حارر با نتادج برخژی

بایتری برای ابتالح به بیماریهای تنفسی و اسهال درنتیجژه

پادینتر بود .نتادج حاصل از پاوه

مصرا شیر دارند ].[2۹

مطالعات مخالو بود ] .[20شیوی بایی اسژهال معمژویً بژه

جدول  .6تأثیر روشهای مختلف شیرگیری بر شیوع بیماریها ،هزینه و طول دوره درمان

فراسنجه

روش از شیرگیری
سن

افزاد

وزن

میانگین

مصرا خوراک

خطای استاندارد

P-Value

اسهال

0/75b

۱/25ab

2/۱۳ a

0/۳26

0/022

پنومونی

0/25

0/25

0/۱۳

0/۱۸7

0/۸62

0

0/۱۳

0/۳۸

0/22۸

0/5070

طول دوره درمان (روز)

۳/00b

5/۱۳ab

۸/۱۳a

۱/527

0/0۱۸5

هزدنه درمان (هزار ردال)

2۳00b

۳۸00ab

7000a

۱52/70۳

0/0۴0۸

نفه

 :a,b,cحروا نامشابه در هر سطر نشاندهنده اختالا آماری معنیدار بین میانگینها است (.)P>0/05

نتيجهگيري کلی

به طور سژالیانه محاسژبه شژود ،سژود قابژل تژوجهی عادژد

نتادج تحقیژق حارژر نشژان داد کژه سژازوکار مژددردتی از

دامداری خواهد شد.

شیرگیری میتواند ت ثیر به سزادی در کاه

هزدنهها شژامل

هزدنههای مصژرا خژوراک ،شژیر و درمژان داشژته باشژد.

تشكر و قدردانی

باتوجه به ادنکه در شژرادط عملژی ،شژیرگیری گوسژالههژا

بژژددنوسژژیله از همکژژاری پرسژژنل مؤسسژژه کشژژاورزی و

براساس روشهای مختلو (سن ،وزن و مصرا خژوراک)

دامپروری بستان ادران قدردانی میگردد.

انجام مژیگیژرد ،از شژیرگیری براسژاس مصژرا خژوراک
منابع

میتواند روش مناسبتری باشد .بژه طژورکلی ،باتوجژه بژه

.۱

نتادج ادن مطالعه ،از شیرگیری براساس سن رژمن کژاه

فتحژژی م ح ،رداسژژی ا و الژژهرسژژانی ی ( )۱۳۸7ت ژ ثیر

در مصرا شیر و وقوی

اسژژتفاده از مژژواد طعژژمدهنژژده بژژر عملکژژرد و سژژن از

بیماری را به دنبال دارد ،چنانچه صرفهجودی به عمل آمژده

شیرگیری گوسالههای هلشتادن .گزارش نهژادی طژرح

در نتیجه ادن روش شیرگیری برای تمام گوسالههای شیری

پاوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

سن شیرگیری و به دنبال آن کاه
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