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  ه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیریااثر تراکم دام در جایگ
  3 و فرهاد کاروان2، بهنام صارمی1عباسعلی ناصریان

  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -1
 گروه علوم دامی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی -2

  ه نمونه، گرگانکارشناس علوم دامی، مزرع -3
  

  چکیده
تراکم % 100 در اوایل شیردهی با استفاده از تیمارهای  به منظور تعیین اثر تراکم دام بر شاخص های راحتی گاو شیردهآزمایشی

 و طی سه شاخص های خوردن، آشامیدن، خوابیدن و ایستادن در چهار روز متوالی. تراکم دام در جایگاه باز انجام شد% 120و) شاهد(
تراکم اختالف معنی داری نشان % 120 تراکم و 100نتایج نشان داد، میزان خوابیدن و ایستادن در .  راس هر ساعت تعیین گردیدرهدو
علی رغم کاهش معنی دار در درصد گاوهای در حال  . قرار نگرفت تیمارهاثیرأهمچنین تولید شیر و ماده خشک مصرفی تحت ت. نداد

همچنین میزان مصرف . مشاهده نشدثیر معنی داری وی تولید شیر و مصرف خوراک تأتراکم بر ر% 120، تیمار)>05/0P(غذا خوردن 
 23نتایج نشان داد، بیشترین میزان خوابیدن گاو در طی ساعات ). >05/0P(تراکم به طور معنی داری افزایش یافت % 120آب در تیمار 

به طور کلی در . ذا بعد از شیردوشی و هماهنگ با آشامیدن آب رخ داده استبیشترین میزان خوردن غ.  صبح اتفاق افتاده است5شب تا 
جایگاههای گاوهای شیرده را  می توان ظرفیت  هنگامی که جیره بصورت کامال مخلوط داده شودنگرش گسترده تر، شاید بتوان گفت

  . درصد افزایش داد بدون اینکه تاثیر نا مطلوبی بر عملکرد داشته باشد20تا 
  
  

  دمهمق
 شده اتور قابل توجهی افزایش یافته است و باعث تغییر در نیازهای حیوانمیزان تولید گاوهای شیری طی چند دهه گذشته به ط

 اندازهعالوه بر تامین احتیاجات مواد مغذی به مقدار کافی و به طور متوازن، شرایط جایگاه باید طوری آماده شود که حیوان به . است
 بررسی های گسترده ای برای یافتن شاخص های راحتی گاو در جایگاه انجام شده است که منجر به ارایه. )5)  کافی استراحت کند

 میل حیوان به داخل که به صورت )CCI 1( شاخص راحتی حیوان  اول،.استال و باز شده استبرخی شاخص ها در جایگاه های فری 
تعداد گاو خوابیده در جایگاه انفرادی به کل نسبت  و آن عبارت از گرفته می شود نظر در) Stall(گاه انفرادی شدن و خوابیدن در جای

 در جایگاه انفرادی به  است که شامل گاوهای خوابیده)2SUI (دوم، شاخص استفاده از جایگاه انفرادی. دام موجود در بهاربند است
ی ایستاده در جایگاه دام ها که از تقسیم )3SSI (ی ایستاده در جایگاه انفرادیدام ها سوم، .کل گاوهایی که در جایگاه غذا نمی خورند

 در  از آنجاییکه گاوهای دچار لنگش زمان بیشتری را.)3)  ،)2)  به دست  می آیدانفرادی به کل گاوهای مولد موجود در بهاربند 
همانطور . )3)   بیشتر خواهد بود، جایگاه به دلیل فراوانی بیشتر گاوهای مبتال به لنگش درSSIجایگاه انفرادی می ایستند، بنابراین کمیت 

ملی که باعث کاهش میزان یکی از عوا. که مشاهده می شود مبنای کلیه این شاخص ها کمیت خوابیدن و ایستادن دام ها در جایگاه است
تراکم باالی گاو در جایگاه سبب افزایش رقابت برای دسترسی . استراحت دام در جایگاه می گردد، میزان تراکم گاو در جایگاه ها است

                                                 
1- Cow comfort index 
2- Stall use index 
3- Stall standing index 
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ان هدف از انجام این آزمایش، بررسی تراکم به عنو. به آخور و آبشخور خواهد شد و شاخص های راحتی دام را دچار اختالل می کند
  .یکی از شاخص های موثر بر استراحت دام در جایگاه باز بود

  

  مواد و روش ها
 راس گاو شیری در استان گلستان 500 در واحد پرورش گاو شیری مزرعه نمونه با ظرفیت 1387این آزمایش در فروردین سال 

وهای آزمایشی گا.  راس گاو شیری بود90 ظرفیت باهای تراکم دام در جایگاه % 120تراکم و % 100تیمارهای آزمایش شامل . انجام شد
 به نحوی که  آبشخور و سایر تاسیسات کامال شبیه هم بودنند،که از نظر فضای آخورتقسیم شدند  ) متر32×60ابعاد ( در دو جایگاه باز
با دهی ردر اوایل شی) متراک% 120( راس گاو شیری 108و در جایگاه دیگر ) تراکم% 100( راس گاو شیری 90تعداد در یک جایگاه 

.  بود53/2متوسط شکم در دو گروه .  قرار داده شد)کیلوگرم( 38±3 و تولید )روز( 86±5 متوسط روزهای شیردهی :مشخصات
تنظیم شد که در ) NRC 2001( مصرفی به صورت جیره کامال مخلوط و بر اساس احتیاجات گاو شیری در اوایل شیردهی خوراک

شد و از مقدار مصرف کل کم می  روز بعد وزن می خوراک،باقیمانده . عد از ظهر هر روز به گاوها داده می شد ب13 صبح و 8دو وعده 
شاخص های .  بعد از ظهر انجام می شد19 صبح و 11 صبح، 3شیردوشی در سه وعده . شد تا مقدار مصرف هر گروه مشخص شود

 دوره با فاصله 3 طی س هر ساعترأ، ) ساعت شبانه روز24در (روز متوالی در چهار  )خوردن، آشامیدن، خوابیدن و ایستادن(استراحت 
 در قالب یک 1/9 ویرایش SAS با استفاده از نرم افزار اعداد به دست آمده. ول مربوطه ثبت می شدا و در جد می گردید تعیین روز،4

  .مورد مقایسه قرار گرفت) >05/0P(ده از آزمون چند دامنه ای دانکن امیانگین ها با استف. مورد تجریه قرار گرفتند طرح کامال تصادفی
  

  نتایج و بحث
اختالف ) تراکم% 120(و تیمار آزمایشی )  تراکم100( در گروه شاهد  و ایستادن نشان می دهد، میزان خوابیدن1همانطور که جدول 

 تحقیقات نشان داده که کاهش در .گردیدمشاهده بت به شاهد  نساما فقط افزایش عددی در میزان این دو شاخص .نشان ندادمعنی داری 
میزان استراحت گاو سبب افزایش غلطت کرتیزول در خون می گردد و این یک فرآیند استرس زا است و سبب کاهش تولید شیر 

اهش در میزان گردش هورمون رشد و در نهایت همچنین مشاهده شده است که عدم استراحت کافی گاو سبب ک. )5) د شد خواه
به عالوه نشان داده شده است که . )1) در حیوانات در حال رشد و جوان نیز سبب اختالل در رشد خواهد شد . کاهش شیر می گردد

اما نتایج در این آزمایش . )4)  درصد بیشتر است 28ط هنگامیکه گاوها بیشتر در حال خوابیدن هستند، جریان خون به پستان به طور متوس
همچنین،  .تولید شیر و ماده خشک مصرفی دام ها نداشتدر مدت زمان ایستادن گاوها تاثیر معنی داری بر عددی نشان داد که افزایش 

تراکم بر % 120که تیمار ) 1جدول (، نتایج نشان دادند )>05/0P (علی رغم کاهش معنی دار در درصد گاوهای در حال غذا خوردن
تراکم به طور % 120 مصرف آب در تیمار  همچنین کمیت فراوانی.روی تولید شیر و مصرف خوراک تاثیر معنی داری نداشته است

  ).>05/0P(معنی داری افزایش یافت 
 در ساعات مختلف شبانه 1ت های رفتاری گاوها در شکل  ساعت، کمی24به منظور بررسی چگونگی توزیع رفتارهای گاو در طول 

بیشترین میزان خوردن غذا بعد از .  صبح اتفاق افتاده است5 شب تا 23بیشترین میزان خوابیدن گاو در طی ساعات . روز رسم شده است
  . )3) این نتایج همسو با نتایج سایر محققین است . شیردوشی و هماهنگ با آشامیدن آب رخ داده است

به طور کلی شاید بتوان نتیجه گرفت، هنگامیکه جیره دام ها به صورت کامال مخلوط است و همواره خوراک در آخور وجود 
با فضای آخور ثابت، اگرچه باعث افزایش عددی در زمان ایستادن و کاهش معنی دار فعالیت % 120داشته باشد، افزایش تراکم به 
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بنابراین در نگرش گسترده تر، شاید بتوان گفت که می توان ظرفیت . دن می شود، تاثیر معنی داری بر عملکرد حیوان نداردخور
  . درصد افزایش داد بدون اینکه تاثیر نا مطلوبی بر عملکرد داشته باشد20 را تا جایگاههای گاو شیرده

   

   در اصطبل بازدو سطح تراکم در گاوهای شیرده در اوایل شیردهیمقایسه میانگین مصرف غذا، تولید شیر و رفتار  1جدول 
  اندازه گیری ها  تراکم در اصطبل باز

 SEM  2 درصد20+ شاهد   1)شاهد(به تعداد دهانه آخور 

  34/1  30/36  26/36  )کیلوگرم در روز(میانگین تولید شیر 
متوسط غذای مصرفی به ازاء هر رأس گاو 

  )زکیلوگرم ماده خشک در رو(
2/23  1/23  51/0  

  389/1  00/43  03/40  (%)خوابیدن 
  079/1  46/27  07/26  (%)ایستادن 
  a03/30 b12/25  164/1  (%)خوردن 

  a87/3  b42/4  329/0  (%)آشامیدن 
   آخور دهانه درصد به جمعیت گاو شیرده بدون تغییر در تعداد20افزودن  -2  س گاو شیرده رأ90 آخور و 90تعداد -1
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