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اثر جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین بر سالمت و فراسنجههای بیوشیمیایی
خون گوسالههای نر هلشتاین طی دوره پیش از شیرگیری
2
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین دارای بافت آردی بر وضعیت سالمت و فراسنجههای بیوشیمیایی خون
 کیلوگرم03/8±1/82  رأس گوساله تازه متولدشده (سه روزه) با میانگین وزنی03  در این آزمایش تعداد.گوسالههای نر هلشتاین طی دوره پیش از شیرگیری بود
 درصد یونجه خشک بر اساس ماده خشک13  جیره آغازین با: تیمارهای آزمایشی شامل.که بهطور تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شده بودند استفاده شد
 ترکیبات شیمیایی جیرههای آغازین. درصد سیالژ ذرت بودند13  جیره آغازین با پنج درصد یونجه خشک و پنج درصد سیالژ ذرت و جیره آغازین با،)(شاهد
 غلظت آلبومین خون گوسالههایی که. درصد سیالژ ذرت کمترین بود13 در همه تیمارها یکسان بود اما محتوای ماده خشک در گروه شاهد بیشترین و در گروه
 احتمال ابتال به اسهال و پنومونی در.)P≥ 3/30(  درصد سیالژ ذرت بود13 با جیره حاوی پنج درصد سیالژ تغذیه شدند بیشتر از گوسالههای گروه شاهد و
 تفاوتی میان تیمارهای آزمایشی در دفعات وقوع اسهال.) و شانس کمتری هم برای درمان داشتندP≥ 3/30( گوسالههای گروه شاهد از سایر تیمارها زیادتر بود
و پنومونی و شمار روزهای درگیری با این بیماریها مشاهده نشد اما گوسالههای گروه شاهد در مقایسه با تیمارهای دیگر روزهای بیشتری مبتال به اسهال
 درصد سیالژ ذرت به گوسالههای نر هلشتاین در دوره پیش از شیرگیری سبب13  تغذیه جیرههای حاوی پنج یا، بر اساس نتایج حاصل.)P≥ 3/30( بودند
.بهبود سالمت گوسالهها شده و هزینههای دارو و درمان را کاهش میدهد
. منبع علوفه، سیستم ایمنی، درمان، پنومونی، اسهال:کلیدواژهها
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of replacing alfalfa hay (AH) with corn silage (CS) in the finely ground starter diet on
health status and blood biochemical parameters of male Holstein calves during pre-weaning period. Thirty (3-d old) newborn calves (40.2 ±
1.28 kg body weight) were assigned randomly to three experimental groups receiving starter diets containing 10% (on dry matter basis) AH
(Control), 5% AH and 5% CS, and 10% CS. The starter diets had the same nutrient composition but dry matter content was highest and
lowest in Control and 10% CS groups, respectively. Blood concentration of albumin was higher in calves fed 5% CS diet compared with
calves fed Control or 10% CS diets (P ≤ 0.05). Compared with calves on other treatments, calves on Control group were more susceptible to
develop diarrhea or pneumonia (P ≤ 0.05) and thereby had lower chance to be treated. No difference was observed among treatment groups
for frequency and medication days of diarrhea or pneumonia, but duration of diarrhea was higher in calves on Control group compared with
other treatments (P ≤ 0.05). Based on obtained results, feeding CS containing diets (5 or 10%) to male Holstein calves during the preweaning period may have a potential to improve calf health and to decrease costs related to drugs and medication.
Keywords: Diarrhea, Forage source, Immune system, Medication, Pneumonia.
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مقدمه

جیرههای آغازین دارای بافت آردی (دانه غالت با آسیاب

تغذیه گوسالهها طی دوره پیش از شیرگیری زمانیکه در

چکشی و با قطر منافذ  0میلیمتری آسیاب شدند) مصرف

جایگاههای انفرادی نگهداری میشوند بسیار پرهزینه

خوراک را احتماالً با کاهش گرد و خاک و یا با افزایش

است .در مزارع پرورش گاوهای شیری ،داشتن

خوشخوراکی جیره (از طریق افزایش رطوبت جیره)

گوسالههای سالم برای سودآوری بیشتر امری بسیار

افزایش داد [.]7

حیاتی میباشد که با مدیریت صحیح تغذیه در دوره پیش

اطالعات محدودی در مورد سطح و منبع علوفه

از شیرگیری میتوان به آن مهم دست یافت [ 18و .]10

(یونجه خشک در مقایسه با سیالژ ذرت) و تغییر در سطح

بههمین دلیل کمکردن قیمت خوراک بهازای هر واحد

رطوبت جیره های آغازین ناشی از تغییر در منبع علوفه و

رشد گوسالهها در این دوره با حفظ سالمت حیوان از

تأثیر آن بر وضعیت سالمت گوسالههای شیری در

اصلیترین اهداف برای هر تولیدکنندهای محسوب

دسترس است .از اینرو ،هدف این پژوهش ارزیابی اثر

میشود که این امر به میزان ماده خشک مصرفی بستگی

جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیرههای

دارد [ 7 ،1و  .]2بهمنظور افزایش مصرف ماده خشک در

آغازین دارای بافت آردی بر وضعیت سالمت گوسالههای

گوسالههای شیرخوار ،جیرههای آغازین با خوشخوراکی

شیری بود ،با این فرض که افزودن سیالژ ذرت به جیره

زیاد متوازن میشود [ 2 ،1و  .]13از اینرو ،تغذیه مناسب

آغازین گرد و خاک جیره را با افزایش سطح رطوبت

و روشهای صحیح تغذیهای در این دوره با حفظ

کاهش داده و سبب بهبود وضعیت سالمت خواهد شد.

سالمت ،کاهش هزینههای درمان و عملکرد رشد مناسب

برای آزمون این فرضیه ،شاخصهای سالمت و

گوسالهها برای سودآوری مزارع پرورشی از اهمیت

فراسنجههای بیوشیمیایی خون در گوسالههای نر هلشتاین

قابلتوجهی برخوردار است [.]8

در دوره پیش از شیرگیری اندازهگیری شدند.

حضور علوفه بهعنوان منبع الیافی مناسب در جیره
آغازین گوسالههای شیرخوار سبب توسعه عضالنی و بهبود

مواد و روشها

محیط شکمبه میشود [ ]1که از این طریق میتواند سبب

در این آزمایش تعداد  03رأس گوساله نر هلشتاین (از سه

بهبود عملکرد رشد گوساله با مصرف کافی جیره آغازین و

روزگی و با میانگین وزنی  03/8±1/82کیلوگرم) در قالب

وضعیت سالمت آن شود [ 1و  .]10یونجه خشک و سیالژ

طرح کامالً تصادفی استفاده شد و به سه گروه آزمایشی

ذرت بهعنوان منابع اولیه علوفه در جیره نشخوارکنندگان

( 13رأس گوساله نر هلشتاین در هر گروه آزمایشی)

محسوب میشوند که بهطور متداول در بیشتر مناطق جهان

تقسیم شدند .جیرههای آزمایشی شامل )1 :جیره آغازین

از جمله ایران مورد استفاده قرار میگیرند .اثر مثبت یونجه

دارای  13درصد یونجه خشک بر اساس ماده خشک

خشک [ 1و  ]13یا سیالژ ذرت [ ]7در افزایش مصرف

(تیمار  )8 ،)1جیره آغازین دارای  0درصد یونجه خشک

خوراک و افزایش وزن گوسالههای شیرخوار زمانی که با

و  0درصد سیالژ ذرت (تیمار  )8و  )0جیره آغازین

جیره آغازین دارای بافت آردی و به شکل جیره کامالً

دارای  13درصد سیالژ ذرت (تیمار  )0بودند (جدول .)1

مخلوط تغذیه شدهاند ،مشاهده شده است .تغذیه سیالژ ذرت

دانه غالت با آسیاب چکشی مجهز به توری  8میلیمتری

در مقایسه با یونجه خشک ( 10درصد ماده خشک جیره) در

آسیاب شدند .گوسالهها از شروع آزمایش دسترسی آزاد
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اثر جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین بر سالمت و فراسنجههای بیوشیمیایی خون گوسالههای نر هلشتاین طی دوره
پیش از شیرگیری

به آب سالم و خوراک تازه (در حد اشتها) داشتند.

ضایعاتی (شیر دوشیدهشده از گاوهای بیمارستانی که

جیرههای آزمایشی با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی

تحت درمان آنتیبیوتیکی بودند) درون سطل فلزی در دو

 NRCسال  8331متوازن شدند [.]9

نوبت (نه صبح و پنج عصر) تغذیه شدند .گوسالهها از 0
تا  00روزگی مقدار شش لیتر شیر در روز 00 ،تا 00

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیرههای

روزگی مقدار چهار لیتر شیر در روز و  07تا  09روزگی

آزمایشی (درصد در ماده خشک)

مقدار دو لیتر شیر در روز دریافت کردند .همه گوسالهها
در سن  03روزگی از شیر گرفته شدند.

جیره آزمایشی
 0درصد

 13درصد

سیالژ

سیالژ

یونجه خشک

13/3

0/3

-

سیالژ ذرت

-

0/3

13/3

شاهد

اجزا  /ترکیبات

طی دوره آزمایش ( 1تا  09روزگی) ،سالمت
گوسالهها روزانه توسط یک دامپزشک بدون آگاهی از نوع
جیرهها مورد بررسی قرار گرفت .روزانه دمای راستروده
بین ساعت یک تا دو بعدازظهر با دماسنج دیجیتالی

دانه ذرت

03/3

03/3

03/3

دانه جو

0/0

0/0

0/0

(

88/3

88/3

88/3

 )Ulm, Germanyاندازهگیری شد .نمره مدفوع ( =1طبیعی،

کنجاله سویا
مکمل ویتامینی و معدنی

1

FT 15/1; Beurer GmbH Soflinger Str. 218, 89077

3/2

3/2

3/2

 =8صاف و کمی شل =0 ،شل و آبکی =0 ،آبکی،

کربنات کلسیم

1/8

1/8

1/8

نمک

3/0

3/0

3/0

موکوسی و کمی خونی و  =0آبکی ،موکوسی و خونی) و
ظاهر عمومی ( =1سرحال و گوش به زنگ =8 ،گوشهای

ترکیبات شیمیایی

افتاده =0 ،سر و گوشهای افتاده =0 ،سر و گوشهای

ماده خشک

91/8

27/0

20/2

پروتئین خام

19/7

19/0

19/0

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

10/3

10/0

10/9

مبنای روش یک تا پنج نمرهای ارزیابی شدند [.]13

0/13

0/13

0/11

گوسالهها با تعداد روزهای با دمای راستروده  03درجه

انرژی قابل سوختوساز
(مگاکالری در کیلوگرم)

افتاده و بیحال و  =0کامالً بیحال) بهصورت روزانه بر

سانتیگراد و بیشتر ،نمره مدفوع سه و بیشتر و نمره

 .1مقدار در کیلوگرم مکمل :ویتامین  ،IU 970333 Aویتامین ،IU 703333 D

ظاهر عمومی دو و بیشتر تفکیک شدند و توسط

ویتامین  ،IU 1233 Eروی  100گرم ،منگنز  70گرم ،مس  02/0گرم ،سلنیوم
 19/0گرم ،آهن  12/0گرم ،کلسیم  2گرم ،و کبالت  1/0گرم.

دامپزشک برای اطمینان از تشخیص اسهال و پنومونی
ارزیابی شدند .گوسالههای مبتال به اسهال و پنومونی با

گوسالهها در طول دوره آزمایش در جایگاههای

روشهای استاندارد و با تجویز دامپزشک درمان شدند.

انفرادی با بستری پوشیدهشده از پوشال چوب نگهداری

برای درمان اسهال ،گوسالهها یک عدد در روز کپسول

شدند .گوسالهها با  0/0لیتر آغوز (سه و نیم لیتر طی دو

نئومایسین سولفات ( 033میلیگرمی؛ محصول شرکت

ساعت اول پس از تولد و دو لیتر هشت ساعت پس از

تولید داروهای دامی ،تهران -ایران) و چهار لیتر در روز

تغذیه نوبت اول) در روز اول زندگی تغذیه شدند .در روز

محلول الکترولیتی او آر اس (محصول شرکت سپید

دوم بعد تولد گوسالهها با چهار لیتر شیرآغوز در دو نوبت

دهدشت ،تهران -ایران) برای سه روز متوالی دریافت

(نه صبح و پنج عصر) تغذیه شدند .از روز سوم با شیر

کردند .گوسالههایی که به این روش درمان پاسخ ندادند
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سه روز بیشتر تحت درمان قرار میگرفتند .طی سه روز

بهروش اسپکتروفتومتری ( UNICCO, 2100زیستشیمی،

دوم درمان ،گوسالهها شش سیسی آموکسیسیلین (نام

تهران -ایران) با کیتهای تجاری پارس آزمون ،تهران-

تجاری  Betamox LAمحصول شرکت  Norbrookایرلند)

ایران؛ شماره کاتالوگ :پروتئین کل ( )1-033-382و

در روز اول و سوم و شش سیسی ملوکسیکام (نام

آلبومین ( )1-033-331مطابق با دستورالعمل تولیدکننده

تجاری  Rheumocamمحصول شرکت  Chanelleایرلند)

اندازهگیری شدند .غلظت گلوبولین با کم کردن آلبومین از

در دو روز اول بهصورت تزریقی دریافت کردند.

پروتئین کل محاسبه شد.

برای درمان پنومونی ،گوسالهها هشت سیسی

داده مربوط به فراسنجههای خونی با استفاده از

اکسیتتراسایکلین (نام تجاری  Tenaline 20% LAمحصول

نرمافزار آماری  ،)SAS 9.4( SASرویه  MIXEDبا تکرار

شرکت  Ceva Sante Animaleفرانسه) در روز اول و سوم،

در زمان برای رابطه  1تجزیه شدند.

شش سیسی فلورفنیکل (نام تجاری  F-nex 300محصول

رابطه )1

شرکت البراتورهای رازک ،کرج -ایران) برای سه روز متوالی

Yijklm = µ + Calfi + Dietj + Timek + (Diet × Time)jk
+ β (Xi – X) + Eijkl + eijklm
که در آن ،Yijklm ،متغیر وابسته؛  ،µمیانگین جامعه؛

شرکت البراتورهای رازک ،کرج -ایران) برای سه روز متوالی

 ،Calfiاثر تصادفی گوساله؛  ،Dietjاثر ثابت جیره؛ ،Timek

بهصورت تزریقی دریافت کردند .گوسالههایی که به این

اثر ثابت زمان؛  ،(Diet × Time)jkاثر ثابت برهمکنش جیره

روش درمان پاسخ ندادند پنج روز بیشتر درمان شدند .در

در زمان؛ ) ،β (Xi – Xمتغیر همبسته که در آن  βضریب

این پنج روز گوسالهها یک سیسی آمپیسیلین (نام تجاری

رگرسیون؛  ،Xiعامل همبسته و  ، Xمیانگین کلی عامل

 Ampivil 1gمحصول شرکت داروسازی دانا ،تبریز -ایران)

همبسته است؛  ،Eijklخطای نمونهبرداری و  ،eijklmخطای

هر  18ساعت برای سه روز اول و هر  80ساعت برای روز

آزمایش میباشد .مدلهای وقوع اسهال (نمره مدفوع  0و

چهارم و پنجم و پنج سیسی فلونکسین در سه روز اول

بیشتر) ،پنومونی ،درمان ،دمای راست روده ( 03درجه

بهصورت تزریقی دریافت کردند.

سانتیگراد و بیشتر) و ظاهر عمومی (نمره  8و بیشتر)

و پنج سیسی فلونکسین (نام تجاری  Flunex 5%محصول

نمونههای خون چهار ساعت پس از تغذیه جیرههای

با رگرسیون لجستیک و با استفاده از توزیع دو قطبی و

آزمایشی در صبح با لولههای ونوجکت دارای فعالکننده

رویه  GLIMMIXدر نرمافزار  SASآزمون شدند .فراوانی

لخته (مدل  REF 11030ساخت کشور ایتالیا) در روز

و طول مدت اسهال و پنومونی ،درمان و شمار روزهای

شروع آزمایش (روز سوم تولد ،برای ارزیابی وضعیت

با پنومونی ،اسهال ،دمای زیاد راست روده و ظاهر عمومی

انتقال غیرفعال با اندازهگیری پروتئین کل) و سپس هر 13

با توزیع پواسون و رویه  GENMODدر نرمافزار

روز یکبار طی دوره آزمایش جمعآوری شدند .نمونهها

آزمون شدند .سطح معنیداری  P ≤ 3/30و سطح تمایل

بالفاصله با دور 0333بهمدت  83دقیقه در دمای چهار

به معنیداری  3/30 > P ≥ 3/13در نظر گرفته شد.

SAS

درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند .یک و نیم سیسی
سرم به داخل میکروتیوبهای دو سیسی انتقال داده شد

نتایج و بحث

و بالفاصله در دمای منفی  83درجه سانتیگراد برای

در طول آزمایش مدل لجستیک برای دمای زیاد راست روده

آزمایشهای بعدی ذخیره شد .غلظت فراسنجههای خونی

( 03درجه سانتیگراد و بیشتر) ،ظاهر عمومی ( 8و بیشتر)،
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اثر جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین بر سالمت و فراسنجههای بیوشیمیایی خون گوسالههای نر هلشتاین طی دوره
پیش از شیرگیری

اسهال (نمره مدفوع  0و بیشتر) ،پنومونی و درمان در جدول

برای گروه  0درصد سیالژ ذرت و  P≥3/30برای گروه 13

 8نشان داده شد .جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت

درصد سیالژ ذرت) در مقایسه با گروه شاهد داشتند .بههمین

تأثیری بر افزایش دمای زیاد راست روده نداشت.

ترتیب ،گوسالههای گروه  0و  13درصد سیالژ ذرت شانس

گوسالههایی که از جیره حاوی پنج یا  13درصد سیالژ ذرت

بیشتری برای درمان اسهال ( )P≥3/30و پنومونی

تغذیه کردند شانس کمتری برای نشان دادن ظاهر عمومی 8

بهترتیب برای گروه  0و  13درصد سیالژ ذرت)
و  P≥3/30

و بیشتر ( ،)P≥3/30اسهال ( )P≥3/30و پنومونی

(P=3/32

(P=3/32

در مقایسه با گروه شاهد داشتند.

جدول  .1مدل لجستیک برای وقوع دمای باالی راست روده ( 34درجه سانتیگراد و بیشتر) ،ظاهر عمومی  1و بیشتر ،اسهال
(نمره مدفوع  3و بیشتر) ،پنومونی و درمان با جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین گوسالههای نر هلشتاین
فراسنجه و مقایسه

 SEM

ضریب

نسبت شانس

1

حدود اطمینان  90درصد

سطح معنیداری

دمای راست روده
پنج درصد در مقابل  13درصد سیالژ

3/0888

3/03

1/02

0/30 ،3/08

3/08

پنج درصد سیالژ در مقابل شاهد

-3/3070

3/00

3/90

1/98 ،3/00

3/20

 13درصد سیالژ در مقابل شاهد

-3/0297

3/09

3/07

1/02 ،3/03

3/08

ظاهر عمومی
پنج درصد در مقابل  13درصد سیالژ

3/3333

3/00

1/33

0/07 ،3/82

1/33

پنج درصد سیالژ در مقابل شاهد

-1/8018

3/01

3/82

3/72 ،3/13

3/31

 13درصد سیالژ در مقابل شاهد

-1/8018

3/01

3/82

3/72 ،3/13

3/31

وقوع اسهال
پنج درصد در مقابل  13درصد سیالژ

3/1031

3/82

1/17

8/30 ،3/07

3/07

پنج درصد سیالژ در مقابل شاهد

-3/0009

3/80

3/07

3/90 ،3/00

3/38

 13درصد سیالژ در مقابل شاهد

-3/7373

3/80

3/09

3/21 ،3/89

3/330

وقوع پنومونی
پنج درصد در مقابل  13درصد سیالژ

3/0970

3/73

8/33

2/37 ،3/03

3/08

پنج درصد سیالژ در مقابل شاهد

-3/2029

3/09

3/08

1/13 ،3/10

3/32

 13درصد سیالژ در مقابل شاهد

-1/0000

3/00

3/81

3/70 ،3/30

3/31

وقوع درمان
اسهال
پنج درصد در مقابل  13درصد سیالژ

-3/8308

3/82

3/21

1/00 ،3/00

3/07

پنج درصد سیالژ در مقابل شاهد

3/0009

3/80

1/78

8/79 ،1/30

3/38

 13درصد سیالژ در مقابل شاهد

3/7011

3/80

8/11

0/00 ،1/87

3/330

پنومونی
پنج درصد در مقابل  13درصد سیالژ

-3/0970

3/73

3/09

8/33 ،3/18

3/08

پنج درصد سیالژ در مقابل شاهد

3/2029

3/09

8/00

0/12 ،3/93

3/32

 13درصد سیالژ در مقابل شاهد

1/0000

3/00

0/70

10/02 ،1/00

3/31

 .1نسبت شانس احتمال ابتال به اسهال و پنومونی ،دمای زیاد راست روده ،ظاهر عمومی و درمان را برای جیرههای آزمایشی نشان میدهد .اگر نسبت شانس بزرگتر از
یک باشد ،احتمال وقوع یک گروه نسبت به گروه دیگر بیشتر است .اگر نسبت شانس کوچکتر از یک باشد ،احتمال وقوع یک گروه نسبت به گروه دیگر کمتر است.
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میثم کنعانی ،شهریار کارگر ،محمد جواد ضمیری ،سید مهدی قریشی

طول دوره ابتال و روزهای درمان برای پنومونی میان

رگرسیون پواسون برای شمار دفعات و روزهای با

گروههای آزمایشی تفاوتی با هم نداشت.

دمای زیاد راست روده ( 03درجه سانتیگراد و بیشتر)،
ظاهر عمومی  8و بیشتر ،اسهال (نمره مدفوع  0و

اثر بر همکنش جیره در زمان بر غلظت فراسنجههای

بیشتر) ،پنومونی و روزهای درمان برای اسهال و پنومونی

بیوشیمیایی خون معنیدار نبود .غلظت اولیه پروتئین کل

در جدول  0نشان داده شد .تفاوتی میان گروههای

خون بین گروهها تفاوتی نداشت ( 2/30گرم بر دسیلیتر؛

آزمایشی برای شمار روزهای با دمای زیاد راست روده و

جدول  .)0غلظت پروتئین کل و گلوبولین خون و نسبت

ظاهر عمومی  8و بیشتر وجود نداشت .طول دوره اسهال

آلبومین به گلوبولین در بین گروههای آزمایشی تفاوتی با

در گوسالههایی که از جیره  0یا  13درصد سیالژ ذرت

هم نداشت .غلظت آلبومین خون در گوسالههایی که از

تغذیه کردند در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت

جیره  0درصد سیالژ ذرت تغذیه کردند در مقایسه با

( .)P≥3/30اما شمار دفعات و روزهای درمان برای اسهال

گوسالههایی که از جیره شاهد و  13درصد سیالژ ذرت

میان گروهها تفاوتی نداشت .همچنین ،شمار دفعات و

تغذیه کردند ،بیشتر بود.

جدول  .3رگرسیون پواسون برای روزهای با دمای زیاد راست روده ( 34درجه سانتیگراد و بیشتر) ،ظاهر عمومی  1و بیشتر ،شمار
دفعات و طول مدت ابتال و درمان اسهال و پنومونی با جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین گوسالههای نر هلشتاین
جیره آزمایشی

فراسنجه

SEM

سطح معنیداری
3/10

شاهد

 0درصد سیالژ

 13درصد سیالژ

روزها با دمای زیاد راست روده

1/03

1/03

1/13

3/08

روزها با ظاهر عمومی  8و بیشتر

1/73

3/03

3/03

3/00

3/18

شمار دفعات

1/13

1/13

3/93

3/01

3/27

مدت ابتال (روز)

0/73a

8/93b

8/03b

3/12

3/31

مدت درمان (روز)

0/83

0/03

0/33

3/10

3/12

اسهال

پنومونی
شمار دفعات

3/03

3/83

3/13

3/39

3/78

مدت ابتال (روز)

1/03

3/03

3/03

3/08

3/80

مدت درمان (روز)

1/03

3/03

3/03

3/08

3/80

 :a-bتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥ 3/30

جدول  .3اثر جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت بر فراسنجههای خونی (گرم در دسیلیتر) گوسالههای نر هلشتاین
فراسنجه

جیره آزمایشی

SEM

شاهد

 0درصد سیالژ

 13درصد سیالژ

پروتئین کل اولیه

2/00

7/00

2/30

3/08

پروتئین کل

7/00

7/07

7/93

3/80

آلبومین

b

0/37

a

0/08

b

سطح معنیداری
جیره

زمان

جیره × زمان

3/00

-

-

3/00

3/00

3/70

0/10

3/30

3/331

3/01

3/09

گلوبولین

0/09

0/80

0/70

3/80

3/00

3/20

3/20

آلبومین به گلوبولین

1/09

1/08

1/82

3/17

3/00

3/02

3/90

 :a-bتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥ 3/30

دوره   12شماره   3پاییز 2318

313

اثر جایگزینی یونجه خشک با سیالژ ذرت در جیره آغازین بر سالمت و فراسنجههای بیوشیمیایی خون گوسالههای نر هلشتاین طی دوره
پیش از شیرگیری

احتمال ابتال به اسهال و پنومونی در گوسالههایی که از

سیستم ایمنی ،روزهای ابتال به اسهال کمتر شود.

جیره  0و  13درصد سیالژ ذرت تغذیه کردند در مقایسه با

بههرحال ،در پژوهش حاضر غلظت پروتئین کل و

گروه شاهد کمتر بود و شانس بیشتری برای درمان داشتند.

گلوبولین خون گوسالهها تحت تأثیر جیرههای آزمایشی

شانس کمتر درمان در گروه شاهد به این دلیل بود که

قرار نگرفت .توضیح دیگر این است که افزایش فراهمی

شماری از گوسالهها در این گروه به دو پروتکل درمانی

پتاسیم در شکمبه میتواند منجر به افزایش ظرفیت بافری

پاسخ ندادند و بنابر تشخیص دامپزشک گله درمان

شکمبه شده و از این طریق قوام مدفوع را افزایش دهد

بیشتری بر روی آنها صورت نگرفت و این در حالی بود

[ .]0افزون بر این ،رطوبت زیاد جیرههای دارای سیالژ

که شاخصهای سالمت برای این گوسالهها همچنان ثبت

ذرت میتواند سبب کاهش نرخ مصرف خوراک شود [.]0

میشد [.]0

از اینرو ،کاهش شمار روزهای اسهال در گوسالههای

تفاوتی میان گروههای آزمایشی برای شمار دفعات و

تغذیهشده با سیالژ ذرت میتواند منعکسکننده نرخ عبور

روزهای تحت درمان اسهال و پنومونی وجود نداشت،

(و نه مریضی) باشد [ .]0بههرحال ،پژوهشهای بیشتری

هرچند گوسالههایی که از جیره  0و  13درصد سیالژ

با تعداد زیاد گوساله در هر گروه برای اطمینان از این

ذرت تغذیه کردند روزهای ابتالیشان به اسهال کمتر بود.

مسأله مورد نیاز است .بهواسطه نرخ وقوع بیشتر اسهال و

شمار روزهای کمتر ابتال به اسهال با میزان رطوبت جیره

دوره طوالنیتر درمان ،گوسالههایی که از جیره شاهد

و افزایش نشانگرهای فعالیت سیستم ایمنی مانند غلظت

تغذیه کردند شانس زیادی برای دیدهشدن با نمره ظاهر

پروتئین کل و گلوبولین خون گوساله مرتبط دانسته شده

عمومی  8و بیشتر داشتند.

است [ 0و  .]0تغذیه علف تازه مرتعی و استفاده از مکمل

دلیل مشخصی برای غلظت زیاد آلبومین در

نمک برای پیشگیری از اسهال گوسالهها در دوره پیش از

گوسالههایی که از جیره  0درصد سیالژ ذرت تغذیه کردند

شیرگیری توصیه میشود [ .]0میزان جذب آب توسط

در مقایسه با گوسالههایی که از جیره شاهد و یا  13درصد

علوفه دسترسی و ظرفیت تبادل کاتیونها (برای نمونه

سیالژ ذرت تغذیه کردند ،وجود ندارد .اساساً غلظت زیاد

کلسیم ،منیزیم و پتاسیم) را افزایش میدهد [ .]10در

آلبومین با مصرف زیاد پروتئین یا شکستهشدن بیشتر

ایمنی سلولی کاتیونهای دو ظرفیتی (مانند کلسیم و

ماهیچههای اسکلتی مرتبط است [ .]11به هر حال ،در

منیزیم) نقش مهمی بهعنوان پیامرسان ثانویه در تنظیم

پژوهش حاضر نه پروتئین مصرفی و نه نیتروژن اورهای

مسیرهای سیگنالی داخل سلولی دارند .همچنین،

خون تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفتند (داده

کاتیونهای یک ظرفیتی (مانند سدیم و پتاسیم) که عمدتاً

نمایش داده نشده است).

پتانسیل غشا را تنظیم میکنند ،بهطور غیرمستقیم ورود

بر اساس نتایج این پژوهش ،تغذیه سیالژ ذرت به

کلسیم به داخل سلول و سیگنال ایمنی سلولی را کنترل

جای یونجه خشک به حفظ بیشتر سالمتی گوساله

میکنند [ .]0چون سیالژ ذرت رطوبت زیادی داشته و

کمک مینماید و هزینههای دارو و درمان را

غنی از پتاسیم است [ ]9احتمال آن میرود که پتاسیم

کاهش میدهد .بنابراین ،تغذیه سیالژ ذرت (پنج تا 13

زیادی برای جذب در گوسالههای تغذیهشده با جیره  0و

درصد) به گوسالهها از سنین اولیه پس از تولد توصیه

 13درصد سیالژ ذرت فراهم شده و در نتیجه تقویت

میشود.
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