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مقدمه :مرحله سوم زايمان كه همان خروج جفت وپرده هاى جنينى است،درگاوبه طور عمده ٣٠دقيقه تا  ٨ساعت،طول ميكشد.باقى ماندن ان براى مدت
بيشتر از  ٢٤ساعت را جفت ماندگى ميگويند.جفت ماندگى ميزان توليد شيررا كاهش ميدهد.همچنين منجر به افزايش نرخ تليقيح به ازاى بارورى ،كاهش
نرخ بارورى و افزايش روزهاى باز ميشود .اين بيمارى ،خطر ابتﻼ به كتوز ،ورم پستان ،متريت واندومتريت را نيز بيشتر ميكند .روش كار :در اين پژوهش
با جست و جو در پايگاه هاى اينترنتى،schoar Google ،Sid.irبا استفاده از كليد واژه هاى جفت ماندگى،متريت،بارورى تعدادى مقاله بدست امده
كه با توجه به عنوان چكيده،سال انتشار،تعدادى در پژوهش استفاده شده است .بحث :جفت ماندگى بر اثر جدانشدن كوتيلدون از كارانكول هاى رحم
رخ ميدهد.خارج نمودن جفت به صورت دستى اثرات مخربى به سيستم توليد مثلى دام وارد ميكند،به همين علت از روش هاى مختلف دارويى استفاده
ميشود ،نتايج مواد گوناگون برروى اين ضايعه بررسى شده است مانند مصرف ويتامينEو سلنيوم،كه باعث كاهش نرخ وقوع جفت ماندگى،متريت و
كيست هاى تخمدانى و افزايش بارورى بعد از اولين تلقيح شد..درپژوهشى تليسه هايى كه پس از زايمان پروستاگﻼندين دريافت كردند نسبت به انهايى
كه اكسى توسين دريافت كردند،بطورمعنى دارى زمان دفع جفت كاهش يافت ولى بروگلوكنات كلسيم اثر معنى دارى بر روى جفت ماندگى،متريت
واندومتريت ندارد.يا همچنين وجود افﻼتوكسين در جيره ميتواند باعث بروز جفت ماندگى در گله هاى شيرى شود .نتيجه گيرى :جفت ماندگى باعث
اسيب فراورانى به دستگاه توليد مثلى گاو و به تناسب ان ضررات اقتصادى بسيارى به دامدار ميشود،ازاين رو بايستى روش هاى موثرى را در پيشگيرى
،كنترل ودرمان ان بكار برد.
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تاثير افرودنى پروبيوتيكى و محرك رشد شكمب هاى بر شاخصهاى رشد اسكلتى گوساله هاى شيرخوار

٢٠٢

فاطمه عزيزى نسب ،١جواد بيات كوهسار ،٢فرزاد قنبرى ،٢رضا راهچمنى ،٢غﻼمعلى هﻼكو
 .١دانشجوى كارشناسى ارشد گروه علوم دامى -دانشگاه گنبد كاووس
 .٢استاديار گروه علوم دامى  -دانشگاه گنبد كاووس
 .٣كارشناس ارشد -سازمان جهاد كشاورزى
مقدمه :امروزه از شيوه هاى گوناگونى در تغذيه گوساله هاى نوزاد سود برده ميشود .يكى از اهداف پرورش دهندگان ،كاهش دوره شيرخوارگى ميباشد،
بدين منظور تﻼش مى شود تا هرچه زودتر گوساله به خوردن مواد جامد ،بدون اثر سوء بر رشد ،عادت داده شود تا بدين وسيله هزينه پرورش كاهش يابد؛
زيرا شير يك ماده غدايى گران قيمت است .اما اين شيوه هاى متفاوت در كميت مواد خوراكى تاثيرات متفاوتى بر روى رشد و توسعه دستگاه گوارش
دارد و باعث تغيير مسير تامين انرژى از حيوانات تك معدهاى به نشخواركنندگان ميگردد و بر روند و سرعت و تثبيت تخمير در گوساله ها تاثير ميگذارد.
استراتژى مديريت پرورش گوساله كه سبب كاهش سن از شيرگيرى شود ،باعث كاهش هزينه پرورش ،مرگ و مير و وقوع و شيوع بيمارىها ميشود.
هدف از انجام اين مطالعه ،تاثير استفاده از افزودنى پروبيوتيكى و محرك رشد شكمب هاى بر عملكرد شاخصهاى رشد اسكلتى گوساله هاى شيرخوار
بود .مواد و روشها  :تعداد  ٢٤راس گوساله هلشتاين در بدو تولد انتخاب ،وزنكشى و پس از شماره گذارى به يكى از تيمارهاى  (١:شاهد )بدون افزودنى(،
 (٢گوسالههاى دريافت كننده پروبيوتيك به شكل مايع و  (٣گوسالههاى دريافتكننده محرك رشد شكمبه و  (٤به شكل جامد اختصاص داده شدند.
پروبيوتيك )٢گرم به ازاء هر گوساله( به داخل شير حل و به گوسالهها خورانده شد .اندازه گيرى شاخص هاى رشد اسكلتى شامل دور سينه با قرار دادن
متر نوارى در اطراف قفسه سينه درست پشت پاهاى جلو و تيغه شانه ،طول بدن ،ارتفاع از جدوگاه و فاصله دو استخوان هيپ در روزهاى آغازين،٢١ ،
 ٤٢و  ٦٣انجام شد .داده ها مطابق با طرح تكرار در زمان از رويه  MIXEDو با استفاده از نرمافزار  SASبر پايه طرح كامﻼ تصادفى تجزيه و تحليل
شدند .نتايج و بحث  :نتايج نشان داد كه بين تيمارهاى مختلف از نظر شاخص هاى رشد اسكلتى اختﻼف معنى دارى وجود داشت )  .(>٠p/٠٥از اين
نظر گوساله هاى دريافت كننده پروبيوتيك و محرك رشد )تيمار  (٤به طور معنى دارى ارتفاع از جدوگاه و دور سينه باﻻترى داشتند و تيمار شاهد پايين
ترين مقادير را داشت .به نظر مى رسد كه علت تاثير پروبيوتيك و محرك رشد در اين مطالعه بر شاخص هاى رشد اسكلتى به دليل تاثير آنها بر ميزان
مصرف ماده خشك باشد؛ چرا كه مصرف ماده خشك مى تواند حمايت كننده رشد شاخص هاى اسكلتى در گوسالهها باشد.
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