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 چكيده

 بژازده  و خژونی  یهژا  فراسژنجه  های رشد اسژکلتی، ری بر مصرا خوراک، شاخ های مختلو از شیرگییر روشت ثمقادسه  منظور  به
تصادفی به دکژی از   طور بهها پ  از تولد تصادفی استفاده شد. گوساله کامالًدر قالب طرح  هلشتادن ماده رأس گوساله 2۴از  اقتصادی،

 گیژری انژدازه . اختصژاص داده شژدند   سژن  ساسبرا( ۳ و وزن براساس( 2 خشک مصرفی، ماده میزان براساس (۱سه روش شیرگیری: 
 ،2۱ سژنین  در خژون  گیرینمونه و هفتگیصورت  به گوساله کشیروزانه، وزنصورت  به مدفوی نمره ثبت و مصرفی خشک میزان ماده

شژیر   مصژرا  و شژیرگیری  سن میانگین نظر از شیرگیری هایروش بین. شد انجام صبح، تغذده از پ  ساعت ۳ گی،روز۹0و  60 ،۴2
 وزن روزانژه،  خژوراک  مصژرا  میژانگین  روزانه، وزن افزاد  میانگین دارای تیمارها کلیه(. P >05/0) داشت وجود داریاختالا معنی

 داریمعنژی  طژور  بژه  خژوراک  مصرا براساس شده شیرگیری هایگوساله ،۹0 روز در. بودند مشابه اسکلتی رشد هایشاخ  و نهادی
 کژل  هزدنژه  و مصژرفی  شیر هزدنه نظر از(. P<05/0) داشتند تریپادین خون اوره نیتروژن غلظت و ایشکمبه آمونیاکی نیتروژن غلظت

 ،(P<05/0) داشژت  وجژود  داریمعنژی  اختالا هاگروه بین روزانه وزن افزاد  کیلوگرم هر ازای به خوراک هزدنه و( خوراک+ شیر )
 و ۳0000 ترتیژب  بژه  جژودی صژرفه  سژبب  سژن  و وزن براساس یرگیریش با مقادسه در خوراک مصرا اساس بر شیرگیری که طوری  به

 هژای در هزدنه کاه  همراه به مشابه عملکرد و رشد طورکلی، به. شد وزن افزاد  کیلوگرم هر ازای به خوراک هزدنه در ردالی 60000
 سژودمندی  روش توانژد می شکخ ماده مصرا براساس گیریشیر که داد نشان شیرگیری مختلو هایروش بین در هاگوساله پرورش
 باشد.

 های خونیفراسنجه عملکرد، های رشد اسکلتی،شاخ شیرگیری گوساله،  روشبازده اقتصادی،  ها: واژه كلید
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 مقدمه

 تژردن از حسژاس  شژیرگیری  تژا  تولژد  از گوساله از مراقبت

 دا شیر با گوساله مدت طوینی تغذده ،است پرورش مراحل

 بژه  مقژرون  بژرای دامژداران   تصادیاق نظر از شیر جادگزدن

 گوارش دستگاه که به نحوی باشد بادد تغذده نیست. صرفه

 آمژاده  از شژیرگیری  پ  جامد هایاز خوراک استفاده برای

 اولژین  سن کاه  ،گوساله مناسب رشد برای زمینه شود و

 کشژتار  سژن  کژاه   نیژز  و مژاده  هژای گوساله گیریجفت

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

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

 هزدنژه  توانمی خوب مددردتی یهابرنامه انجام با است، اما

 نژوزاد  هایگوساله پرورش برای موردنیاز کارگر و خوراک

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

 دوره کژژاه ، ای شژژیرگیریهژژبرنامژژه از دکژژی  اصژژویً

 هرچژه  تژا  شودمی تالش منظور بددن، باشد می شیرخوارگی

 بژر  سژوح  اثژر  بژدون ، جامژد  مواد خوردن به گوساله زودتر

 کژاه   پرورش هزدنه وسیله بددن تا شود داده عادت، رشد

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

( ۱ :اسژت دژت مهژم   چنددن مزدارای شیر  دگزدنشیر دا جا

هژا   مراقبت و پژرورش گوسژاله   برایتعداد کارگر مورد نیاز 

معمژویً غژذاهادی کژه     (2 ابد،د از شیرگیری کاه  می پ 

تژر از   ارزان ،دنژ گیراز شیرگیری مورد استفاده قرار مژی  پ 

هژادی کژه زود از    گوساله (۳هستند و شیر  دگزدنشیر دا جا

 .]22[ رشی کمتری دارنداختالیت گوا ،شوند شیر گرفته می

کاه  مدت زمان تغذده گوساله سبب شیرگیری زودهنگام 

 هژا در ادژن مژدت، گوسژاله    چژون از خوراک مادع شژده و  

تژر  به اسهال و مشکالت گوارشی هستند، کوتاه مستعد ابتال

 ،بژژه همژژین دلیژژل اسژژت. بژژودن ادژژن دوره بسژژیار مفیژژد  

م شژکمبه،  متابولیسژ  با تغییر کنند سعی میدهندگان پرورش

تژر  تکامژل سژردع   و افژزاد  وزن ، افزاد  بازدهی خوراک

 را کژاه  دهنژد. شژیرگیری   هژای پژرورش   هزدنژه  شکمبه

 سبب است ممکن، نامناسب مددردت در صورت زودهنگام

 شود. هاگوساله سالمت در رعو و رشد کاه 

متوالی و هر  روز سه مدتبه  بتوانند که هادی راگوساله

 مصژژرا آغژژازدن کنسژژانتره گژژرم ۹00 تژژا 6۸0 میژژزان روز

ای تژاثیر زود   در مطالعه .]۱[ گیری نمودشیر توانمی نمادند،

شژیری بررسژی و     ةاز شیرگیری بر رشد و عملکرد گوسژال 

نشان داده شد که زود از شیرگیری منجر به افزاد  غلظژت  

تژر   ای اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در سژنین پژادین   شکمبه

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

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

اسیدهای چرب آزاد و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر پالسما 

. با افژزاد  تغذدژه علوفژه خشژک     ]26[بررسی قرار دادند 

اجسام کتونی خون بژه سژرعت افژزاد  دافتژه، امژا میژزان       

هژا کژاه  و بژا    لهغلظت گلوکز خون با افزاد  سن گوسا

دابد. اسیدهای چژرب  تر کاه  میزود از شیر گرفتن سردع

کوتاه زنجیر پالسما با تغذده علوفه خشک افزاد  دافته که 

-ها با برنامه زود از شیردهنده سازگاری سردع گوسالهنشان

ای دکسژژان، گیژژری اسژژت. در شژژرادط نگهژژداری و تغذدژژه

ی توسعه شژکمبه  روزگ۱7های از شیرگیری شده در گوساله

های ددرتر از شیرگیری شده تری در مقادسه با گوسالهسردع

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

 2۸ها با دو سن متفاوت از شژیرگیری ) شیردهی در گوساله

لیتر شیر  ۸/۳. تغذده مصرا ]۱۴[روزگی( بررسی شد 56دا 

وزگی نه تنهژا تژ ثیر   ر2۸گیری در در دک وعده و از شیری

نامطلوبی بژر سژالمتی و عملکژرد گوسژاله نداشژت، بلکژه       

از رشد و افزاد  وزن روزانژه قابژل قبژولی نیژز      هاگوساله

همچنین در بسیاری از مطالعات نشان داده برخوردار بودند. 

تژر   های از شژیرگیری شژده در سژنین پژادین     شد که گوساله

روزانه، مصژرا مژاده   اختالفی از نظر میانگین افزاد  وزن 

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

های از شیرگیری متفژاوتی  دهندگان برنامه تجربیات پرورش

 راهکژار  هنژوز  ادژران  گیژرد. در هژا انجژام مژی   در گاوداری
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 دامژداری  هژر  و نداشته وجود شیرگیری از جهت  مشخصی

رگیری شژی  از مختلو هایروش از خود تجربیات اساس بر

 دژا  و سژن ، تولژد  از پژ   مشژخ   براساس وزن جمله از

لذا، هدا از انجام پاوه   کند. می استفاده مصرا خوراک

 یریرگیمختلو از ش هایحارر، مطالعه مقادسه ت ثیر روش

و بژازده   یرشژد اسژکلت   یهژا  شژاخ   ،بر عملکژرد رشژد  

 باشد. می رخواریش یها گوسالهدر پرورش  یاقتصاد
 

 هامواد و روش

 آزمایشی  يها جيره و يمارهات

تحقیق حارر در مؤسسژه کشژاورزی و دامپژروری بسژتان     

ادران واقع در شهرستان نظرآباد استان البژرز از شژهردور تژا    

 هلشتادن گوساله ماده راس 2۴ انجام شد. تعداد ۱۳۹۳آبان 

 هژای  هبه جادگاگذاری در بدو تولد انتخاب و پ  از شماره

و کو آن با  ردعفونی ه افکن کامالًبا شعل انفرادی که قبالً

 ۹0تراشه چوب مناسب پوشیده شژده بژود منتقژل و تژا روز     

ها پی  از مصرا آغوز . گوسالهپ  از تولد نگهداری شدند

صژورت تصژادفی بژه دکژی از سژه روش از       کشی و به وزن

مصژرا  ) خشژک  مژاده  مصرا میزان ( براساس۱شیرگیری: 

 سژه  مژدت  بژه  آغازدن خشک خوراک ماده گرم ۸00 روزانه

 ۳0وزن   د)افژژزا وزنافژژزاد  براسژژاس ( 2، (متژژوالی روز

تژژا ) سژژن ( براسژژاس۳و  تولژژد(نسژژبت بژژه وزن  لژژوگرمیک

هژا در مژدت دژک    اختصاص داده شدند. گوساله (روزگی۹0 

ساعت پ  از تولد با دو لیتر آغوز و سپ  در فاصژله شژ    

ا سژن  ساعت پ  از تولد با دو لیتر ددگر تغذدژه شژدند و تژ   

 آب به همیشه هاروزگی تغذده با آغوز ادامه داشت. گوساله۳

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

 

 آزمایشآغازین و تركیب شیمیایی مواد خوراكی كنسانتره  ی. اجزا1جدول 

 مواد خوراکی
 درصد

 (ماده خشک)براساس 

 ۴0 شده آسیاب دانه جو

 ۸/22 دانه ذرت آسیاب شده

 2/۳۴  اکنجاله سود

 5/0                            کلسیم فسفات دی

 ۱    ۱ودتامین  - مکمل معدنی

 5/0 نمک

 ۱ پودر صدا        

  ب شیمیایییترك

 ۳/۹0 ماده خشک

 6/22 پروتئین خام

 ۴/۳۸ نامحلول در شودنده خنثی الیاا

 5/۸ نامحلول در شودنده اسیدی الیاا

 6/6 خاکستر
 ۹/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم(

 ،یالمللژ  نیب واحد هزار D3 ۱50 نیتامدو ،یالملل نیب واحد ونیلیم کد A نیتامدو(: کیلوگرم در) ینیتامدو – یمعدن مکمل بیترک - ۱

 گژرم،  ۳ آهژن  سولفات گرم، ۱۹ مدزینم سولفات گرم، 7۱ مدسد کربنات یب، گرم ۴/0 اکسیدانیآنت ،یالملل نیب واحد E 2000 نیتامدو

 گرم ۱/0 میکلس سولفات و گرم ۳/0 م  سولفات ،گرم ۳یرو سولفات گرم، 2 منگنز دیاکس
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 وزن و مژدفوی  قژوام  مصژرفی،  شیر مصژرفی، خژوراک  

هژای  هژای رشژد اسژکلتی، فراسژنجه    هژا، شژاخ   گوساله

های پژرورش  های خونی و هزدنهتخمیری شکمبه، فراسنجه

 هژای خژوراک، درمژان، دامپزشژکی و سژادر     هاز قبیل هزدن

ها روزانژه بژه میژزان    همه گوساله شدند. گیریاندازه صفات

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

کردند و میژزان مصژرا   میدردافت  (۱6:00) ظهر از بعد و

صورت روزانه تا زمان از شیرگیری ثبت  شیر هر گوساله به

 تژوزدن  تازه خوراک روز هر ت صبحهش ساعت رأس شد.

 خژژوراک. گرفژژتمژژی قژژرار هژژاگوسژژاله اختیژژار و در شژژده

 از پژ   و آوریجمژع  روزانه طور به نیز قبل روز باقیمانده

 خشژک  مژاده  درصد برای محاسبه .شد گذاشته کنار توزدن

 از خژوراک  گرمژی  ۱00 نمونه آغازدن و باقیمانده، خوراک

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

 خارج آون از هانمونه زمان سپ ،. شدداده می قرار ساعت

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

 در شژده  داده قژرار  نمونه وزن از باقیمانده وزن کردن کسر

 تفارژل  طردژق  از روزانه مصرفی خوراک .شد محاسبه آون

 ماده )براساس شده ردخته خوراک از باقیمانده خوراک میزان

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

 ارزدژابی و  چشژمی  طردژق  از روزه همژه  مژدفوی  ظژاهری 

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

 روی بژر  )جاری شل مدفوی - ۳ ای( وکپه صورت )به شل

اصله پ  از ها بالفکشی گوساله . وزن]2۳[ انجام شد زمین(

 دوره ها به طرح و سپ  تا آخرتولد، در زمان ورود گوساله

به صورت هفتگی با استفاده از دک باسکول ددجیتالی انجام 

هژای رشژد اسژکلتی نظیژر قژد از      گیری شاخ شد. اندازه

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

اصژله اسژتخوان   استخوان هیپ، فاصله دو استخوان پین و ف

( و پ  از آن هر دو هفته ۱هیپ تا پین در روز تولد )روز 

 چهژار  شژکمبه،  مژادع  pH تعیین انجام شد. برای ۹0تا روز 

 سژنین  در مری لوله از استفاده با صبح تغذده از پ  ساعت

 آن pH و آوری جمژژع شژژکمبه مژژادع روزگژژی۹0و  60 ،۳0

 تشژژرک ،6۹۱ مژژدل) ددجیتژژال متژژرpH توسژژط بالفاصژژله

Metrohm )غلظت ازت آمونیاکی، تعیین برای. گرددد ثبت 

 لیتژر میلژی  ۱0بژا   و گرفته شکمبه مادع از لیترمیلی ۱0 میزان

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

 ازت آمونیاکی غلظت. شد نگهداری گرادسانتی درجه -20

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

ه، دژ از تغذ پ ساعت  سه، گیروز۹0و  60، ۴2، 2۱ سنین

جلژوگیری از   بژرای و  گیژری شژد  خژون از سیاهرگ وداج 

 حژاوی  هژای انعقاد و آماده شدن برای سژانتردفوژ بژه لولژه   

EDTA مدت به دقیقه در دور ۳000 در هانمونه شد.  منتقل 

 در مخصژوص  ظژروا  در پالسژما  و سژانتردفوژ  دقیقه ۱0

گیژژری انژژدازه .شژژدند نگهژژداری گژژرادسژژانتی هدرجژژ -20

 از استفاده های خونی )گلوگز، اوره و کلسترول( بافراسنجه

دامپزشکی مبنا واقژع در  آزمادشگاه  در مخصوص هایکیت

 شهرستان کرج انجام شد.

، میژانگین افژزاد    بژدن برای وزن اولیه و نهادی  ها داده

خشک  رشد اسکلتی و مصرا ماده هایشاخ  ،وزن بدن

در قبل و بعد از شیرگیری، میانگین روزهژای از شژیرگیری   

هژادی کژه بژه     داده شژدند. تصادفی آنژالیز   طرح کامالً قالب

)افژزاد  وزن   شژدند آوری جمژع در زمژان   تکرارصورت 

ای، ازت  شژکمبه  pH، مدفوی هفتگژی  نمرههفتگی، میانگین 

مطابق با طژرح تکژرار در    ،خونی(های فراسنجه و آمونیاکی

( ۱/۹)نسژخه   SAS آمژاری  افزار نرم MIXEDزمان از روده 

 آزمژون  از هژا بژا اسژتفاده   میژانگین  تجزدژه و  ۱برای مژدل  

 مقادسه شدند: دانکن ایچنددامنه

(۱) Yijk = µ + Ci + Pj + TPij+ eijk 

 TPij زمان،اثر  Pj، اثر تیمار Ti ،میانگین   µدر ادن رابطه،

  است. خطای آزمادشی eijkر و اثر متقابل دوره با تیما
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 نتایج و بحث

تفاوت میانگین سن شیرگیری و مصژرا شژیر در سژه روش    

هژای از شژیرگیری شژده بژر     گوساله (.P >05/0)دار بود معنی

گرم ماده خشک خوراک آغازدن بژه طژور    ۸00مبنای مصرا 

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

ی دو گروه ددگر داشت. بژه دنبژال آن،   هاداری با گوسالهمعنی

تردن و در گروه از میانگین شیر مصرفی نیز در ادن گروه پادین

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

داری ها از نظر وزن نهادی اختالا معنیادن حال، بین گوساله

های شیرگیری شژده براسژاس    وجود نداشت، هر چند گوساله

 افزاد  از نظر عددی وزن بایتری داشتند. از نظر میانگینسن 

 نداشت، وجود  داری معنی اختالا تیمارها نیز بین روزانه وزن

شژیرگیری   هایگوساله در روزانه وزن افزاد  میانگین اگرچه

 هژای شژیرگیری  سژادر روش  بژا  مقادسه در سن براساس شده

ا شیر کمتر . در تحقیق ددگری، مصر تمادل به افزاد  داشت

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

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

از نظر میانگین افژزاد  وزن   مختلو گیری شده در سنینشیر

 سژعه تو .]۱۱[ روزانه و مصژرا مژاده خشژک وجژود نژدارد     

 کدژ بژه  شژدن   لدجهژت تبژد   دستگاه گوارش گوساله نژوزاد 

و  یکیآنژژاتوم گسژژتردههای نژژددنشژژخوارکننده شژژامل فرآ 

هژا در سژنین   گیژری گوسژاله  شژیر  .]5[باشد  یم یکدولوژدزیف

تر منجر به افزاد  طول و عرض و تراکم بیشتر پرزهای پادین

 . ]2۸[شود شکمبه در مقادسه با شیرگیری در سنین بایتر می

 

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

P-value 

 میانگین

 خطای

 استاندارد

 روش از شیرگیری

 متغیر
 سن

 افزاد 

 وزن

 مصرا

 خوراک

000۱/0>0 ۸۹۱/0 a67/۹0 b5/55 c25/۴0 )میانگین سن شیرگیری )روز 

000۱/0>0 ۸۹/7 a660 b۴۴۴ c2۹0 
بژه ازای هژر    )لیتژر  میانگین شیر مصرفی تا زمان شژیرگیری 

 گوساله(

 وزن آغاردن )کیلوگرم( 6/۳۸ ۱2/۳6 ۳7/۳7 ۳55/۱ ۴۴۱/0

 وزن نهادی بدن )کیلوگرم( 5/۹6 6/۹۳ ۹/۱00 207/۳ 2۹۴/0

 میانگین تغییرات وزن کل دوره )کیلوگرم( ۹/57 5/57 6/6۳ 5۴/2 ۱۹۸/0

 م در روز(میانگین افزاد  وزن روزانه در کل دوره )گر 6۴2 6۳۸ 705 2۸ 75/0

۱۸۳/0 0۴۸/0 0۸6/۱ 06۳/۱ ۱۸7/۱ 
میانگین خوراک مصرفی روزانژه در کژل دوره )کیلژوگرم در    

 روز( 

02۴/0 07۸/0 b5۴/۱ ab6۸/۱ a۸7/۱ *  رردب تبددل خوراک کل دوره 

 رردب تبددل خوراک بدون احتساب شیر مصرفی است. -* 

a,b,c :ها است دار بین میانگیناری معنیدهنده اختالا آم حروا نامشابه در هر سطر نشان(05/0>P.) 
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هژای مختلژو   از نظر رردب تبددل خوراک بژین روش 

و  (P >05/0)داری وجژود داشژت   شیرگیری اختالا معنژی 

 بژا  مقادسژه  در سژن  براسژاس  شیرگیری شژده  هایگوساله

 خژوراک بژه   مصژرا  براسژاس  شیرگیری شده هایگوساله

داشژتند.   تژری دینپژا  خوراک تبددل رردب داریمعنی طور

رردب تبژددل   ،شوندهادی که زود از شیر گرفته میگوساله

وزن افژزاد   توانند حداکثر  غذادی نسبتاً بهتری دارند و می

که تا  گیرندبهادی وزن  دا بیشتر از گوساله داشته باشند ورا 

هژا  . تغذده گوسژاله ]۳0[مانند  سن شیرگیری با مادرشان می

تواند مصرا خژوراک آغژازدن را در   با میزان شیر بیشتر می

. ادن به نوبه خژود  ]۱5[طی دوره شیرخوارگی کاه  دهد 

ممکن اسژت منجژر بژه کژاه  وزن در هنگژام شژیرگیری       

هژای  . هر چند در ادن مطالعه، گوسژاله ]۱6[ها شود گوساله

شیرگیری شده براساس مصرا ماده خشک رردب تبژددل  

براسژاس سژن    های شیرگیری شدهخوراک بایتر و گوساله

رسژد  تری داشتند که به نظر میرردب تبددل خوراک پادین

به خاطر عدم محاسبه مژاده خشژک شژیر مصژرفی و تنهژا      

براساس مصرا مژاده خشژک خژوراک در تعیژین رژردب      

های شیرگیری شده براساس سژن  تبددل خوراک در گوساله

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

های شیرگیری شده براسژاس مصژرا خژوراک، در     الهگوس

 تری داشتند. مقادسه با دو گروه ددگر مصرا شیر پادین

های رشد گیری بر شاخ های مختلو شیرت ثیر روش

اسکلتی )قد از جدوگاه، قد از کپل، دور سینه، طژول بژدن،   

فاصله دو استخوان هیپ، فاصله دو استخوان پین و فاصژله  

هژای شژیرخوار در   ستخوان پین( گوسالهاستخوان هیپ تا ا

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

هژای از شژیر گرفتژه شژده بژر اسژاس       است. بژین گوسژاله  

وجود نداشت. طبژق   داریمعنی های مختلو اختالا روش

های شیرخوار با نتادج ددگر تحقیقات، رشد اسکلتی گوساله

ت ت ثیر قرار گیرد تواند تحمصرا سطوح مختلو شیر نمی

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

های شیرگیری شژده براسژاس   در شرادطی است که گوساله

-زمان از خوراک و شیر تغذده می روزگی هم۹0سن تا سن 

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

های شاخ داری بر شده براساس سن نتوانست ت ثیر معنی

 رشد اسکلتی داشته باشد.

تغییرات وزن بدن و مقژدار مصژرا خژوراک آغژازدن     

های مختلو آزمادشی به صورت هفتگژی  های گروهگوساله

 داریمعنژی  اخژتالا  است. هیچ نشان داده شده ۱در شکل 

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

دسترسژی  ک آغژازدن  خژورا ها بژه  با ادنکه گوساله ،نخست

ها بسیار مصرا ماده خشک برای همه گوسالهولی  ،داشتند

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

های شیرخوار تا هفته پنجم اختالا آغازدن در بین گوساله

داری وجود نداشت، اما از هفته پژنجم تژا هفتژه نهژم     معنی

از شژیرگیری شژده    هایمصرا خوراک آغازدن در گوساله

 از هژای براساس مصژرا خژوراک در مقادسژه بژا گوسژاله     

داری بژایتر بژود   براساس سن به طور معنی شده شیرگیری

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

هژای شژیرگیری شژده    ها تا روز از شیرگیری گوسژاله گروه

براساس مصرا خوراک مشابه بود، امژا مصژرا خژوراک    

ای بالفاصژله پژ  از زمژان    دن به طور قابژل مالحظژه  آغاز

گیژری دافژت.   افزاد  چشژم  2و  ۱های شیرگیری در گروه

توان بژا  افزاد  ماده خشک مصرفی پ  از شیرگیری را می

افزاد  در حجم دستگاه گوارش و تخمیر بیشژتر خژوراک   

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

رو  وراک جامد عمل نموده و از ادنعنوان محرک مصرا خ

سژژبب افژژزاد  مصژژرا خژژوراک در مقادسژژه بژژا روزهژژای 

نخست پ  از زادمان شود که در برخی از مطالعات حتژی  

 .]2۴[تا دو برابر هم گزارش شده است 
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 متر( های شیرخوار )سانتیهای رشد اسکلتی گوسالههای مختلف شیرگیری بر شاخصثیر روشأ. ت3جدول 

P-Value 
 میانگین

 خطای استاندارد
 روش از شیرگیری

 متغیر روز پ  از تولد
 مصرا خوراک افزاد  وزن سن

۹۳۹/0 ۸6۳/0 ۱/76 ۸/75 ۱/76 ۱ 

 قد از جدوگاه

۹70/0 725/0 ۹/۸0 ۸/۸0 0/۸۱ ۳0 

۸5۳/0 7۸5/0 6/۸5 0/۸6 ۴/۸5 60 

۸70/0 ۸۸5/0 ۸/۹0 2/۹0 ۹/۹0 ۹0 

 تغییرات کل دوره ۸/۱۴ 5/۱۴ 6/۱۴ 57۴/0 ۹5۳/0

۸7۸/0 ۸00/0 6/7۳ ۱/7۴ ۱/7۴ ۱ 

 قد از کپل

۸۸7/0 75۱/0 6/7۹ 2/7۹ ۸/7۹ ۳0 

۹۴7/0 ۸2۱/0 ۹/۸۳ ۱/۸۴ ۸/۸۳ 60 

720/0 ۹76/0 ۸/۸۹ 6/۸۸ ۱/۸۹ ۹0 

 تغییرات کل دوره 0/۱5 5/۱۴ ۱/۱6 75۱/0 ۳۱۳/0

۴66/0 ۱۳5/۱ ۹/7۸ ۱/7۸ ۱/۸0 ۱ 

 اندازه دور سینه

7۴7/0 002/۱ ۱/۸6 0/۸6 0/۸7 ۳0 

۹6۴/0 ۳۱2/۱ ۹/۹6 6/۹6 ۱/۹7 60 

6۱۳/0 52۹/۱ ۸/۱0۹ ۹/۱07 ۹/۱07 ۹0 

 تغییرات کل دوره ۸/27 ۸/2۹ ۹/۳0 ۳۹۴/۱ 27۴/0

۱22/0 ۴7۳/0 ۴/۳6 6/۳7 6/۳7 ۱ 

 طول بدن

۴۱۸/0 ۴00/0 ۳/۳۹ 7/۳۹ 0/۴0 ۳0 

۴77/0 ۴5۸/0 ۳/۴۳ 6/۴2 5/۴2 60 

۱2۴/0 65۴/0 ۱/50 ۳/۴۸ ۸/۴۹ ۹0 

 تغییرات کل دوره ۱/۱2 6/۱0 ۸/۱۳ 56۸/0 00۳/0

2۱۱/0 2۹5/0 6/۱7 ۴/۱7 ۹/۱6 ۱ 

 فاصله دو استخوان هیپ

۸0۸/0 270/0 ۹/۱۹ 6/۱۹ ۸/۱۹ ۳0 

6۹۹/0 2۳۹/0 ۴/22 6/22 6/22 60 

۸52/0 ۳۱2/0 0/25 ۸/2۴ ۹/2۴ ۹0 

 تغییرات کل دوره 0/۸ ۴/7 ۴/7 ۴06/0 ۴67/0

۸2۱/0 ۳2۳/0 6/۱۹ 6/۱۹ ۴/۱۹ ۱ 

 استخوان پین دو فاصله

5۳0/0 2۳6/0 ۳/22 0/22 ۴/22 ۳0 

۸2۳/0 2۸2/0 ۳/2۴ ۴/2۴ 5/2۴ 60 

۳۴۱/0 ۳۱۱/0 ۴/27 ۹/26 ۸/26 ۹0 

 تغییرات کل دوره ۴/7 ۳/7 ۸/7 2۹7/0 ۴7۸/0

00/۱ ۳۱۴/0 ۹/۱6 ۹/۱6 ۹/۱6 ۱ 

 فاصله هیپ تا پین

5۹۱/0 260/0 2/20 0/20 ۴/20 ۳0 

۸0۱/0 ۳0۴/0 6/22 ۹/22 ۹/22 60 

۸۱5/0 ۳۱۸/0 ۸/2۴ ۸/2۴ 5/2۴ ۹0 

 تغییرات کل دوره 6/7 ۹/7 ۹/7 ۳5۸/0 ۸5۱/0
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 شیها در طول آزماگوسالهو مصرف خوراک آغازین رات وزن بدن یی. تغ1شکل 

 

بددهی است که هرقدر مصژرا خژوراک جامژد کمتژر     

باشد، سرعت توسعه و بلو  شکمبه هم کندتر خواهد بژود  

ها را به ت خیر اندازد. تواند زمان از شیرگیری گوسالهکه می

با توجه به افزاد  وزن بدن در طول آزماد  و عدم وجود 

هژا  رسد تغذده گوسژاله دار بین آنها به نظر میاختالا معنی

ک روزگی موجژب افژزاد  هزدنژه خژورا    ۹0با شیر تا سن 

 شود. می

های مختلو شیرگیری بژر  نتادج حاصل از ت ثیر روش

داد کژژه بژژین  هژژا نشژژاننمژژره ورژژعیت مژژدفوی گوسژژاله

داری وجژود  های مختلو اختالا معنیهای گروه گوساله

گیری شده های شیراز ادن نظر، گوساله (.P >05/0)داشت 

براساس مصرا خوراک در مقادسژه بژا روش شژیرگیری    

ل آزمژاد  )بژه جژزح هفتژه چهژارم(      براساس سن در طو

. (2)شژکل  تژری بودند دارای نمره ورعیت مژدفوی پژادین  

 کژه  داد نشژان  مژدفوی  قژوام  دهژی  نمژره  طورکلی، نتادج به

نمژره   نخسژت پژ  از تولژد،    هفتژه  دو طی در هاگوساله

 تعژداد  بژا  نتژادج  ادژن . داشژتند  ورعیت مژدفوی بژایتری  

 .داشژت  مطابقژت  بردند،می رنج اسهال از که یدهاگوساله

 اسهال از که هادیبیشتردن تعداد گوساله ،حارر مطالعه در

 شژده براسژاس   شیرگیری از گروه به مربوط بردندمی رنج

 از مدفوی هایوداگی برخی از قبلی مطالعات در .بود سن

وقژوی   و شژدت  از شاخصژی  عنوان به مدفوی قوام جمله

 برای هانمونه در کلیدی هایباکتری جمعیت ،]۱2[ اسهال

 .]۱7[انژد  کژرده  ها استفادهگوساله سالمتی ورعیت تعیین

نمژژره ورژژعیت مژژدفوی بژژایتر نشژژانه وقژژوی اسژژهال در  

باشد که در گروه شژیرگیری شژده براسژاس    ها می گوساله

تر بود که ممکن است به دلیل قطژع  مصرا خوراک پادین

 باشد.زودهنگام مصرا شیر 

شکمبه در جژدول  و غلظت ازت آمونیاکی  pHمیانگین 

هژای از  گوسژاله  بژین  اختالفی هیچنشان داده شده است.  ۴

 pHاز نظژر   هژای مختلژو  شیرگیری شژده براسژاس روش  

از نوسژان   آزمژاد  نتژادج در کژل    نشژد و  مشاهده شکمبه

شژکمبه نیژز ماننژد جمعیژت     pH  کمتری برخوردار بودنژد. 

 pHگیژرد.  میکروبی شکمبه تحت ت ثیر سن و جیره قرار می

 از پ  اما است، پادین شیرگیری از هنگام شکمبه حتوداتم

 با فراهمژی  و شده پاددارتر سن افزاد  با شکمبه آن محیط

 کننژده  تجزدژه  هژای میکروارگانیسژم  رشژد  بژرای  اولیه مواد

 .]۹[ دابدمی شکمبه افزاد  pH سلولز،



 هلشتاین هایگوساله اقتصادی ، خون و بازده های تخمیری شکمبه، فراسنجهیسالمت، رشد عملکرد بر های مختلف شیرگیریتأثیر روش

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 
469 

 
 شیها در طول آزما گوسالهبر نمره وضعیت مدفوع  های مختلف از شیرگیریتأثیر روش. ۲شکل 

 

 کژه  دهژد مژی  ر  زمژانی  شکمبه pH در اصلی تغییرات

 نسژبتاً  مقژاددر  خژوردن  بژه  شژروی  هفتگی7 تا ۴ در حیوان

 بژه  اسژت  ممکن پادین pH کند.می جامد خوراک از زدادی

 بژه دلیژل   دا پادین سنین در یکتیک اسید تولید افزاد  دلیل

 تنها های حاویجیره در. ]25[ باشد بزاق لیدتو پادین سطح

 پادین بودن میزان الیژاا  دلیل به کنسانتره مانند ادن مطالعه،

 ظرفیژت  بژزاق،  جردان و نشخوار عمل افزاد  با بتواند که

 نشاسژته  بژای بژودن   دلیژل  بژه  همچنین و کند زداد را بافری

  pH تواند سبب کاه بوده که می بیشتر یکتیک اسید تولید

 شود.
 

 های تخمیری شکمبهشیرگیری بر فراسنجه فهای مختلثیر روشأ. ت4جدول 

 متغیر         روز پ  از تولد
 روش از شیرگیری

 P-Value میانگین خطای استاندارد
 سن افزاد  وزن مصرا خوراک

pH شکمبه      

۳0 26/5 7/5 ۴/5 ۱۸0/0 2۹۴/0 

60 ۴۳/6 ۹/5 66/6 227/0 ۱26/0 

۹0 6/6 ۸/6 66/6 ۱۹۸/0 776/0 

      لیتر( گرم در دسی ازت آمونیاکی )میلی

۳0 ۹۳/۱۱ ۹۴/۱2 ۸۴/۱2 ۱5۸/۱ 207/0 

60 2۴/۹ 22/۹ ۴۹/۹ 5۸5/0 222/0 

۹0 ۸۴/6 b ۴7/7 ab ۳۹/۸ a ۳۹۹/0  02۸/0  

a,b,c :ها است دار بین میانگینحروا نامشابه در هر سطر نشان دهنده اختالا آماری معنی(05/0>P.) 
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ازت آمونیژژاکی مژژادع  غلظژژت هژژا از نظژژربژژین گوسژژاله

داری اخژژتالا معنژژی روزگژژی60و  ۳0سژژنین در  شژژکمبه

غلظژت ازت آمونیژاکی در   روزگژی  ۹0، اما در مشاهده نشد

داری  طور معنژی  بههای شیرگیری شده براساس سن گوساله

ازت  غلظت هاگوساله . با افزاد  سن(P >05/0) بایتر بود

هژا رونژد کاهشژی داشژت. کژاه       در همه گروه کیآمونیا

 هژا بژه  غلظت ازت آمونیاکی شکمبه با افزاد  سن گوساله

 شژکمبه  شژده،  متولد تازه هایگوساله در است که دلیل ادن

میکروبی که قادر به تخمیژر   جمعیت تثبیت و بوده ناکارآمد

 سن افزاد  با ای و فیبری باشد،منابع کربوهیدراتی نشاسته

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

 تکثیژر جمعیژت   توانژد بژه  شکمبه می ازت آمونیاکی غلظت

 پژروتئین  ساخت برای آن ورود افزاد  و شکمبه میکروبی

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

 هژای  گوسژاله  بژا  مقادسه در نشده گیریشیر هایدر گوساله

رسد به نظر می حال، هر به. ]۳[شاهده شد م شده، گیریشیر

 خشک، ها و افزاد  مصرا مادهکه با افزاد  سن گوساله

 هژای در دسترس میکروارگانیسم بیشتری انرژی و سوبسترا

شژکمبه بژرای سژاخت     ازت آمونیاکی و قرار گرفته شکمبه

 پروتئین میکروبی استفاده شده باشد.

-فراسژنجه  های مختلو شیرگیری بر غلظتت ثیر روش

 در. اسژت  شده داده نشان ۳ شکل ها درگوساله های خونی

های از شژیر گرفتژه شژده براسژاس     گوساله بین ادن مطالعه،

 داریمعنی اختالا گلوگز های مختلو از نظر غلظتروش

هژای از شژیر   که گوسژاله  طوری به ،(P <05/0)وجود داشت 

 بژه  ،های ددگژر گروه با مقادسه گرفته شده براساس سن در

 افژزاد   بژا  بایتری داشژتند.  گلوگز غلظت داری معنی طور

رونژد   هژا در کلیه گروه غلظت گلوگز خون، هاگوساله سن

روند کاهشی غلظت گلوکز خون همسو بژا   .داشت کاهشی

ها در ادن مطالعه در توافژق بژا مطالعژه    افزاد  سن گوساله

کژاه  در غلظژت گلژوکز    . ]26و  ۴[برخی محققژین بژود   

  سن مربوط بژه توسژعه کژارکرد شژکمبه و     دافزاخون با 

مژرتبط بژا    دیغژذا  یسژم دگالرپداز کاه  ها یناش احتمایً

حاصژل از   یت دسترسژ یر در قابلییر و تغیتوقو مصرا ش

هژا  . گوساله]۱0[باشد میها در شکمبه دراتهیر کربویتخم

 یکتژوز ه شژده و  دژ ر تغذیبژا شژ   یریرگیدر دوره قبل از شژ 

جژژذب  یر روده کوچژژک بژژه آسژژان درا ر یموجژژود در شژژ

نژد  آدفر یطژ خژون  گلژوکز   یریژ گریکنند، اما بعد از شژ  یم

. ]۸[ ددآیدست م هگلوکز ب یسازها  یاز پ  دگلوکونئوژنز

گژرم  یلژ یم 60تا  50بالغ  یغلظت گلوکز پالسما در گاوها

وح گلژژوکز همچنژژین، سژژط . ]۱۸[تژژر اسژژت  یلیدر دسژژ

گلژوکز   سطوحبه  یماهگ نشخوارکنندگان جوان در سن سه

 .]۱0[ رسدیوانات بالغ میحدر پالسما 

و  ۳0خژون در سژن    اینیتژروژن اوره  با ادنکژه غلظژت  

 داری وجژود معنژی  هژا اخژتالا  گوسژاله  بین روزگی در60

ای خون روزگی غلظت نیتروژن اوره۹0سن  نداشت، اما در

 بژا  مقادسژه  های از شیرگیری شده براساس سژن در گوساله

 طژور  بژه  ده براساس مصژرا خژوراک  از شیرگیری ش گروه

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

 رونژد افزادشژی  ، سن افزاد  ای بانیتروژن اوره غلظت خون،

توانژژد بژژرای ای خژژون مژژینیتژژروژن اوره غلظژژت داشژژت.

 ای اسژتفاده شژود.  گیری بازدهی مصرا پروتئین جیژره  اندازه

 از خژود  مورد نیژاز  پروتئین مینت  برای بالغ نشخوارکنندگان

 خژام  پژروتئین  دژا  و خوراکی مواد در موجود پروتئین تجزده

 در بنژابرادن  .کنندمی شکمبه استفاده در شده ساخته میکروبی

 پژژروتئین سژژاخت در بژژالقوه تغییژژرات جژژوان هژژایگوسژژاله

ای نیتژروژن اوره  بایی سطوح. افتدمی اتفاق شکمبه میکروبی

 خوراک بایی مصرا به است آخر ممکن هایهفته خون در

 .]20[ باشد مربوط شکمبه کارآمدتر عملکرد احتمای و

 بژا  ای خژون را نیتژروژن اوره  بایتر غلظت حال، ادن با

خوراک  بایتر تجزده درنتیجه خام، پروتئین مصرا افزاد 

 .]۱۳[دانستند  نیز مرتبط آغازدن
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 های شیرخوار گوساله های خونیهای مختلف شیرگیری بر غلظت فراسنجه. روش3شکل 

 

و  ۳0خژون در سژن    اینیتژروژن اوره  با ادنکژه غلظژت  

 داری وجژود معنژی  هژا اخژتالا  گوسژاله  بین روزگی در60

ای خون روزگی غلظت نیتروژن اوره۹0سن  نداشت، اما در

 بژا  مقادسژه  در های از شیرگیری شده براساس سژن گوساله

 طژور  بژه  از شیرگیری شده براساس مصژرا خژوراک   گروه

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

 روند افزادشی، سن افزاد  ای بانیتروژن اوره غلظت خون،

تواند بژرای انژدازه  ای خون مینیتروژن اوره غلظت داشت.

 شژود.  ای اسژتفاده گیری بژازدهی مصژرا پژروتئین جیژره    

 از خژود  مورد نیاز پروتئین ت مین برای بالغ نشخوارکنندگان

 خژام  پروتئین دا و خوراکی مواد در موجود پروتئین تجزده

 بنژابرادن  .کننژد می شکمبه استفاده در شده ساخته میکروبی

 پژروتئین  سژاخت  در بژالقوه  تغییرات جوان هایگوساله در

-نیتروژن اوره بایی سطوح. افتدمی اتفاق شکمبه میکروبی

 بژایی  مصژرا  بژه  است های آخر ممکنهفته ای خون در

 باشژد  مربژوط  شژکمبه  کارآمدتر عملکرد احتمای و خوراک

 بژا  ای خون رانیتروژن اوره بایتر غلظت حال، ادن با. ]20[

خوراک  بایتر تجزده درنتیجه خام، پروتئین مصرا افزاد 

ت در سژطوح  ادژن تفژاو   .]۱۳[دانسژتند   نیز مژرتبط  آغازدن

توان به دلیل توسعه و عملکژرد  ای خون را مینیتروژن اوره

کارآمدتر شکمبه همراه بژا افژزاد  مصژرا مژاده خشژک      

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

شژیرگیری   از هایای خون گوسالهنیتروژن اوره سطح مورد

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

ای نیتژروژن اوره  غلظژت  بژر  تژ ثیری  شیرگیری سن کاه 

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

هژای  و گوساله (P <05/0)داری وجود داشت اختالا معنی

تژردن  شیرگیری شده براساس مصرا مژاده خژوراک پژادین   

 ( را داشتند. با افزاد  سژن 2۱جزح روز  غلظت کلسترول )به

ها غلظت کلسترول خون رونژد کاهشژی داشژت کژه     گوساله

های شیرگیری شده براساس مصرا خوراک بژا  برای گوساله

 بژا  کل کلسترول خژون  شیب تندتری صورت گرفت. غلظت

 هژای غلظژت  اگرچه. داد نشان کاه  آزماد  زمان پیشرفت

هژای شژیرگیری شژده    گوسژاله  بژرای  ام60 روز از کلسترول

 .نبژود  دارمعنژی  هژا اخژتالا  ادژن  اما، بود بایتر براساس سن

 آنهژا  سژن  افزاد  با هاگوساله در کلسترول پادین هایغلظت

 .]۱۳[باشد  شیر تغذده کاه  به ممکن است مربوط

 خژوراک  های مختلو شیرگیری بر میژانگین ت ثیر روش

مصژرفی و هزدنژه خژوراک و شژیر      مصرفی، میژانگین شژیر  

اسژت. میژانگین شژیر    نشان داده شده  5مصرفی در جدول 

های شیرگیری مصرفی )تا زمان از شیرگیری( نیز در گوساله

تژژردن و در شژژده براسژژاس مصژژرا مژژاده خشژژک پژژادین  

های شیرگیری شده براساس سن بایتردن مقدار بود  گوساله

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

 ادشژی آزم دوره کژل  در مصژرفی  خژوراک  روزانه و هزدنژه 

 شژیر  هزدنژه  با ادن حال،. نداشت وجود داریمعنی اختالا

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

 وجژود  هژا تیمار بین داریمعنی اختالا ،شیرگیری مختلو

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

 داریمعنژی  بژین تیمارهژا اخژتالا    در روزانه وزن افزاد 

هژای شژیرگیری   در ادن مطالعه، گوسژاله  (.P<05/0)شت دا

های مختلو از نظر افزاد  وزن با هژم  شده براساس روش

هژای شژیرگیری   اختالفی نداشتند. به عبارت ددگر، گوسژاله 

های شیرگیری شژده  شده براساس سن در مقادسه با گوساله

براساس مصرا خوراک رمن مصرا شیر بیشتر عملکژرد  

نداشتند و تنها سبب افزاد  هزدنژه تغذدژه   ای قابل مالحظه

 شدند.

 

 های شیر مصرفی و خوراک مصرفی. سن شیرگیری، مصرف شیر و خوراک و هزینه5جدول 

P-Value 

 میانگین

خطای 

 استاندارد

 روش از شیرگیری

 مورد

 افزاد  وزن سن
مصرا 

 خوراک

000۱/0>0  ۸۹/7  0/660 a 0/۴۴۴ b 0/2۹0 c 
بژه ازای هژر    زمان شیرگیری )لیترمیانگین شیر مصرفی تا 

 گوساله(

000۱/0>0  ۴۹/۴۸  ۸/۱0۸6  ۴/۱06۳  ۳/۱۱۸7  میانگین خوراک مصرفی کل دوره )گرم( 

۱77/0  6۴/7۸  6/۱7۸7  7/۱7۴6  0/۱۹۴5  (هزار ردالهزدنه خوراک مصرفی کل دوره ) 

055۴/0  70/۹۴  0/7۹20 a 0/5۳2۸ b 0/۳۴۸0 c ( هزار ردالهزدنه شیر مصرفی کل دوره) 

0۴70/0  57/۹۹  6/۹707 a 7/707۴ b 0/5۴25 c ( هزار ردالهزدنه  شیر و خوراک مصرفی کل دوره) 

0۳05/0  ۹6/۱6  0/۱5۳ a ۱/۱2۳ b 7/۹۳ c 
هزدنه خوراک به ازای هر کیلژوگرم افژزاد  وزن روزانژه    

 (هزار ردال)

 تومان محاسبه شد. ۱600تومان و قیمت هر کیلو خوراک  ۱200قیمت هر کیلو شیر بر مبنای خردد از دامداری 

a,b,cدار بین میانگین: حروا نامشابه در هر سطر نشان دهنده اختالا آماری معنی( 05/0ها است>P.) 
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هژا، طژول دوره درمژان و    های شادع در گوسژاله بیماری

های نشان داده شده است. گوساله 6هزدنه درمان در جدول 

شیرگیری شده براساس مصژرا مژاده خشژک، از بیمژاری     

بردند و به دنبژال آن  اسهال، پنومونی و نفه کمتری رنج می

های دامپزشکی، دارودی و طول دوره درمژان در آنهژا   هزدنه

تر بود. نتادج حاصل از پاوه  حارر با نتادج برخژی  پادین

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

 یتورع و جادگاه شرادط مددردت ،بهداشتی نکات رعادت

 روزانه شیر مصرا میزان بستگی دارد و به هاگوساله ادمنی

هژای  ارتباطی نژدارد. در پژرورش گوسژاله    شیر جادگزدن دا

ها در طول مژدت زمژان از شژیرگیری    شیری، وقوی بیماری

ها در ادن سژنین ردسژک   . گوساله]2۹[بسیار بحرانی است 

تیجژه  های تنفسی و اسهال درنبایتری برای ابتالح به بیماری

 .]2۹[مصرا شیر دارند 

 

 ها، هزینه و طول دوره درمانهای مختلف شیرگیری بر شیوع بیماری. تأثیر روش6جدول 

P-Value 
 میانگین

 خطای استاندارد

 روش از شیرگیری
 فراسنجه

 خوراک مصرا وزن افزاد  سن     

022/0  ۳26/0  ۱۳/2  a 25/۱ ab 75/0 b  اسهال 

۸62/0  ۱۸7/0  ۱۳/0  25/0  25/0  پنومونی  

5070/0  22۸/0  ۳۸/0  ۱۳/0  نفه  0 

0۱۸5/0  527/۱  ۱۳/۸ a ۱۳/5 ab 00/۳ b )طول دوره درمان )روز 

0۴0۸/0  70۳/۱52  7000a ۳۸00ab 2۳00b )هزدنه درمان )هزار ردال 
a,b,c :دار بین میانگیندهنده اختالا آماری معنی حروا نامشابه در هر سطر نشان( 05/0ها است>P.) 

 

 گيري کلینتيجه

نتادج تحقیژق حارژر نشژان داد کژه سژازوکار مژددردتی از       

ها شژامل  سزادی در کاه  هزدنه تواند ت ثیر بهشیرگیری می

های مصژرا خژوراک، شژیر و درمژان داشژته باشژد.       هزدنه

هژا  باتوجه به ادنکه در شژرادط عملژی، شژیرگیری گوسژاله    

 های مختلو )سن، وزن و مصرا خژوراک( براساس روش

گیژرد، از شژیرگیری براسژاس مصژرا خژوراک      انجام مژی 

طژورکلی، باتوجژه بژه     تری باشد. بژه تواند روش مناسب می

نتادج ادن مطالعه، از شیرگیری براساس سن رژمن کژاه    

گیری و به دنبال آن کاه  در مصرا شیر و وقوی سن شیر

آمژده   عمل به جودیبیماری را به دنبال دارد، چنانچه صرفه

 شیری های گوساله ادن روش شیرگیری برای تمامدر نتیجه 

شژود، سژود قابژل تژوجهی عادژد       سژالیانه محاسژبه   به طور

 دامداری خواهد شد. 
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