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Introduction1: In most dairy farms, calves are housed individually during the milk-feeding period and will 

only introduce to social groups after weaning. Individual housing can help keep calves healthy by reducing disease 
transmission and incidence behavioral problems such as cross-sucking as well as providing individual feeding and 
health-care of the calf. Nevertheless, individual rearing systems through lack of social contact can compromise the 
welfare of the calf. Calves are social animals, thus keeping calves in groups can promote more normal social 
behavior. Also, social housing results in decreased labor costs associated with calf rearing, increased solid feed 
intake, weight gains, and less fear of novel social situations. Despite all the performance and behavioral advantages 
in calves with social housing compared to individually housing, there are concerns about the close relationship 
between calves and the risk of disease transmission. It has been reported a higher frequency of diarrhea in socially 
housed calves compared with individually housed calves at week 3. Thereby the risk of morbidity and mortality 
can be reduced if calves are grouped after 3 weeks of age onwards. Also, no considerable differences were 
observed for social behaviors between calves housed together from birth compared with those housed together 
from 3 week of life. Research is needed to establish best practices to rear the calves whilst improving the welfare, 
health, and growth of dairy calves. Therefore the aim of this experiment was to investigate the effect of individual 
or group housing (from 4 weeks) on performance, blood parameters, ruminal fermentation, behavior, and health 
of dairy calves.  

Materials and Methods: A total of 32 Holstein calves were separated from their dams immediately after birth, 
weighed, and placed in individual pens. Then at 28 ± 2 d, calves were randomly assigned to either an individual 
pen (n = 16 calves, 1.5×2 m2) or group pen (4 calves/pen, n = 16 calves, 3×4 m2). All calves were offered a step-
up/step-down method of milk feeding (4, 6, 8, 6, 4, and 2 L/d) and weaned at d 63. The study finished when calves 
reached 90 d of age. Feed intake was determined daily. Calves were weighed at birth, 28, 63, and 90 d of the age. 
Body measurements including body length, body girth, withers height, heart girth, hip height, and hip width of the 
calves were measured at the start and end of the study. Blood samples were collected at d 4 before and d 4 after 
weaning for measurement of glucose, cholesterol, and BUN concentration. Behavior parameters (playing, cross-
sucking, grooming, and non-nutritive oral behavior) were monitored by visual observations of all calves at the 60 
and 89 d of age for a period of 24 h. Calf health was checked every day for fecal scoring, general appearance 
scoring, and respiratory scoring. Also, diarrhea and pneumonia diagnoses and treatment of calves were recorded. 
On 50 and 80 d of age, ruminal fluid samples were collected from male calves for the measurement of pH and 
analysis of volatile fatty acids. 

Results and Discussion: There was no significant difference between housing for starter intake, total dry 
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matter intake, and ADG during pre-weaning, post-weaning, and the total period of the study. Also, BW (birth, 28, 
63, and 90 d) and skeletal growth (initial and final of the study) were not affected by housing. We observed no 
housing effect on glucose and BUN plasma, however, cholesterol concentration was greater in individual calves 
than group calves at pre- and post-weaning, which is probably related to the greater stress of individual calves than 
group calves during weaning. Ruminal pH, total VFA concentration, the concentration of acetate, propionate, 
butyrate, iso-butyrate, isovalerate, valerate, and acetate to propionate ratio in ruminal fluid were similar between 
treatments. There was no difference between treatments for the frequency and number of days with general 
appearance (score ≥2), diarrhea (score ≥3), and pneumonia, as well as medicated days for both diarrhea and 
pneumonia during the pre-weaning, post-weaning, and total period of the experiment, indicating that calves, in 
general, were healthy. These results are probably attributed to good management of colostrum feeding, bedding, 
hygiene, regular health monitoring and disease diagnosis, and small group size. In the current study, non-nutritive 
oral behaviors were greater in individual calves than group calves during pre-weaning. However, cross-sucking, 
grooming, and playing activities were greater in group calves than individual calves during pre-weaning. During 
post-weaning, behaviors were not affected by housing. Behavioral results show that group housing improves the 
welfare of calves at weaning.  

Conclusion: In general, the results showed that type of housing (group or individual) did not affect 
performance, rumen fermentation, and health of calves. While group housing can lead to improving the welfare of 
calves (increase the play and grooming, and decrease the non-nutritive oral behaviors).We suggested that calves 
can be grouped in good health if housing is properly managed. 
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های خون ، تخمیر . تأثیر پرورش گروه  و انفرادی بر عملکرد، فراسممم   (1041) م.، اکبریان تفاق و  ،م.، علیخان  ،ا. احمدی، ف.، قاسمممم ،

 .313-331 ،(3)10، های علوم دام  ایرانپژوهشهای شیری. شکمب ، رفتار و سالمت گوسال 

 

 چکیده

 و اسکلت ، خون، رفتار، تخمیر شکمب های شیرخوار در جایگاه انفرادی یا گروه  بر عملکرد، رشد مقایس  نگهداری گوسال  ،هدف از این مطالع 
 0مترمربع،  3×  0های گروه  )( جایگاه2مترمربع( و یا  5/1×  2های انفرادی )( جایگاه1های پرورش یافت  در سالمت بود. تیمارها شامل گوسال 
روزگ  و رشد اسکلت  در ابتدا و انتهای دوره ثبت شدند. نمون   04، و 33، 22کش  در زمان تولد، روزان ، وزن ورطب گوسال /جایگاه( بود. مصرف خوراک 

روزگ   20و  34ساعت در روزهای  20های آوری و رفتارها در دورهروزگ  جمع 24و  54روز قبل و بعد از شیرگیری و مایع شکمب  در روزهای  چهارخون 
داری نداشت. دفعات و طول مدت بیماری اسهال های مختلف تفاوت مع  و رشد اسکلت  در دوره ، افزایش وزن روزان ، وزن بدنراکثبت شد. مصرف خو

شکمب  در بین تیمارها تفاوت  نداشت. سطح گلوکز و نیتروژن اوره خون نیز در بین  pHها، تولید اسیدهای چرب فرار و و پ ومون ، کل درمان بیماری
، های گروه  در قبل و بعد از شیرگیری بیشتر بود. رفتارهای بازیهای انفرادی در مقایس  با گوسال سطح کلسترول در گوسال  ، ول متفاوت نبودتیمارها 

ر بود. در پس تهای انفرادی در قبل از شیرگیری بیشای در گوسال های گروه  و سایر رفتارهای دهان  غیر تغذی تیمار کردن، و مکیدن متقابل در گوسال 
زوده گام  ب دیگروهنتایج نشان داد ک   ،کل  طورب داری در رفتارها مشاهده نشد. تفاوت مع   ،صورت گروه  بودندب ها از شیرگیری ک  تمام گوسال 

م  ر  ول  ،و بعد از شیرگیری نداشت ها در قبلهای انفرادی اثری بر عملکرد، تخمیر شکمب ، و سالمت گوسال ها در مقایس  با پرورش در جایگاهگوسال 
 ها در دوره قبل از شیرگیری شد. ای( گوسال های بازی و تیمار کردن و کاهش رفتارهای دهان  غیر تغذی ب  بهبود رفاه )افزایش فعالیت

 

 .جایگاهفردی، گروه ،گوسال  ها،  عملکرد، ،رفاه: های کلیدیواژه
 

 1مقدمه

 شیر اب تغذی  دوره طول در هاگوسال  شیری، هایگاوداری بیشتر در
 فقط و ) 2014et alHotzel ,.( یاب دهای انفرادی پرورش م در جایگاه
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 ادیشوند. جایگاه انفرم  معرف  اجتماع  هایگروه شیرگیری ب  از پس
کیدن م مان د رفتاری مشکالت بروز و بیماری انتقال کاهش با تواندم 

 نماند سالم ب  نظارت بهتر بر خوراک و بهداشت، همچ ین و متقابل

https://ijasr.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/ijasr.2021.71006.1030


 4144پاییز  3، شماره 41علوم دامی ایران جلد نشریه پژوهشهای     723

) et alSvensson ; ., 2002et alChua ,. ک د کمک هاگوسال 

 اطارتب عدم طریق از انفرادی پرورش هایسیستم وجود، این با. 2003(
 پذیری ، انعطاف) 2015et alCosta ,.( گوسال  رفاه توان دم  اجتماع 
طر را ب  خ جدید گوسال  برای ک ار آمدن با شرایط توانای  و رفتاری
 .) 2016et alPempek ,.( بی دازد
 کاهش ب  م  ر اجتماع  جایگاه جایگاه انفرادی، با مقایس  در
) et alHotzel ,. گوسال  پرورش با مرتبط کار نیروی هایهزی  

) Jensen ; ., 2014et alCobb جامد خوراک مصرف ، افزایش2014(

)DeVries, 2016Cushon and -Miller ., 2015;et alافزایش ، 
 علوف  مصرف و ) 2015et alJensen  ., 2014;et alCobb ,.( وزن

)., 2006et alHepola (  همکاران و کاستا. شودم ., et alCosta (

زوده گام  پرورش با گروه  جایگاه مزایای ک  کردند گزارش 2015(
 تپک  و ،حال این با. شودم  مشاهده اجتماع  جایگاه ها درگوسال 
 ای تولد ه گام اجتماع  جایگاه ک  دریافت د )Tapki, 2007( همکاران

 افزایش مصرف خوراک در مقایس  با جایگاه انفرادی باعث هفتگ  س 
 هایهمچ ین گزارش شده است ک  گوسال . شودگیری م و وزن
 و رفتار ) 2004et alBabu ,.( زمان بیشتری را صرف نشخوار گروه 
و  ک  دم  ) 2012et alVieira  ., 1998;et alJensen ,.( اکتشاف 
 ده دم  نشان جدید اجتماع  هایموقعیت ب  نسبت کمتری ترس

et Whalin  ., 2014;and Larsen Jensen ., 2012;et alVieira (

)., 2018al .ذی تغ رفتار تا دهدم  اجازه هاگوسال  ب  اجتماع  ارتباطات 
) et alCosta  ., 2010;et alVieira ,. ک  د تقلید هارا از سایر گوسال 

)Cushon and DeVries, 2016-Miller 2015;جایگاه مفید . اثرات 
 چ دین. استشده  شیرگیری نیز گزارش از پس رفتار و رشد بر اجتماع 
 آمیزموفقیت م  ر ب  رقابت اجتماع  جایگاه ک  است داده نشان مطالع 

)., 2012et alDuve (، افزایش وزن  خوراک آغازین، مصرف افزایش
 در پس کردن نشخوار و جویدن خوردن، صرف شده برای زمان روزان ،

 .) 2019et alLiu ,.( شودشیرگیری م  از
 رد اجتماع  هایگوسال  رفتاری و عملکردی مزایای تمام رغمعل 
 نبی نزدیک رابط  مورد در نگران  های انفرادی،گوسال  با مقایس 
 ک  ) 2014et alHotzel ,.( دارد وجود بیماری انتقال خطر و هاگوسال 
 ها استکردن گوسال  ب دیگروه در تأخیر اصل  عوامل از یک 

)., 2003et alSvensson ( اول هفت  س  ط  در گروه  های. گوسال 
  فس ت هایبیماری ب  ابتال خطر انفرادی هایگوسال  از بیشتر زندگ 

) et alLiu ,. دیگر . مطالع ) 2016et alCurtis ,.( دارند را اسهال و

 اب مقایس  در دو تای  هایگوسال  در را اسهال بیشتر شیوع 2019(
 بعد هایدر هفت  امّا ،کرد گزارش سوم هفت  در انفرادی هایگوسال 

 بدن  ایم  سیستم زندگ ، اول هفت  چ د ط  در. تفاوت  مشاهده نشد
 در بدن ایم   سیستم اساس  اجزای تمام چ  اگر و است بلوغ حال در
 ک  زمان  تا سازنده اجزای از بسیاری دارد، وجود نوزادان در تولد بدو

 دندارن کارای  باش د، نداشت  سن هفت  چهار تا دو حداقل هاگوسال 

)., 2008et alChase ( .،عدب ب  هفتگ  س  از هاگوسال  اگر ب ابراین 
 اهشک را میر و مرگ و بیماری ب  ابتال خطر توانم  شوند، ب دیگروه
 نبی اجتماع  رفتارهای برای توجه  قابل تفاوت هیچ همچ ین،. داد

 اب مقایس  در اندگرفت  قرار هم ک ار در تولد بدو از ک  های گوسال 
 نشده مشاهده اند، گرفت  قرار هم ک ار در هفتگ  س  از ک  های گوسال 
 . ) 2012et alDuve ,.( است

ها و فواید نگهداری رغم اطالع از کاهش هزی  در ایران، عل 
های دلیل ترس از شیوع بیماریب ها در جایگاه گروه ، دامدارها گوسال 

ها ط  دوره قبل از شیرگیری، تمایل  برای واگیردار در گوسال 
- پس از شیرگیری گوسالعمدتاً ها ندارند و زوده گام گوسال  دیب گروه

یستم ای از سک  د. ب  دانش ما، مقایس ها را ب  جایگاه گروه  م تقل م 
پرورش انفرادی و گروه  در ایران ان ام نشده است. ب ابراین، هدف از 

ون ، های خان ام این آزمایش مقایس  عملکرد، تخمیر شکمب ، فراس   
ود. هفتگ ( ب چهارهای گروه  )از های انفرادی و گوسال رفتار گوسال و 

 هفتگ  بدون چهارها از کردن گوسال  ب دیگروهفرض ما این بود ک  
 شود.  ها ماثر م ف  بر سالمت، م  ر ب  بهبود عملکرد و رفتار گوسال 

 

 هامواد و روش

 13رأس گوسال  هلشتاین ) 32این طرح پژوهش  با استفاده از 
یمار ت دوگوسال  ماده( در قالب آزمایش کامال تصادف  با  13گوسال  نر و 

رأس گوسال  برای هر تیمار( در گاوداری ص عت  فضیل واقع در  13)
م ظور اطمی ان از وضعیت انتقال غیرفعال ایم   ب اصفهان اجرا شد. 

 ای هگوسال  های دو تیمار، فقطیق مصرف آغوز در گوسال کاف  از طر
 این در ،بودند لیتر دس  در گرم 5/5 <سرم  پروتئین سطح دارای ک 

 5/01 ± 1/2ها بر اساس وزن تولد ) گوسال  .شدند استفاده مطالع 
ا تا سن هکیلوگرم( ب  تیمارهای آزمایش  اختصاص یافت د. تمام گوسال 

( نگهداری مترمربع 5/1×  2های انفرادی )ابعاد هفتگ  در جایگاه چهار
، رأس  چهارهای گروه  )ها ب  جایگاه، نیم  از گوسال 22 ± 2و در روز 
-( گوسال 1( م تقل شدند. ب ابراین، تیمارها شامل مترمربع 3×  0ابعاد 

های پرورش ( گوسال 2های انفرادی و های پرورش یافت  در جایگاه
 ها گوسال شیرخوارگ ، دوره طول های گروه  بودند. درفت  در جایگاهیا
 شیر با سطل از استفاده با برابر غذای  وعده دو در و روز در بار دو

- صورت افزایشب  شیرده  برنام . شدند تغذی  پاستوریزه ضایعات
ها در دوره شیرخوارگ  گوسال . لیتر/روز( بود 2، و 0، 3، 2، 3، 0کاهش  )

ها لیتر در روز مصرف کردند. تمام  گوسال  2/3میانگین حدود  طورب 
روزگ  بود. از  04روزگ  از شیر گرفت  شدند و انتهای آزمایش  33در 
ها ب  خوراک آغازین و آب تازه دسترس  آزاد روزگ  گوسال  چهار

ها روزگ (، تمام گوسال  34داشت د. یک هفت  پس از شیرگیری )
 متر(. بستر 0× متر  3ازای هر جایگاه، ب گوسال   چهارد )شدن ب دیگروه
 هر و بود شده پوشیده اره خاک با طرح انتهای تا ابتدا از هاجایگاه تمام
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 شدند. تعویض کامالً ساعت 02
 مقدار و شده ارائ  خوراک مقادیر توزین با آغازین خوراک مصرف

 در هاگوسال  هم  برای خوراک مصرف. شد روزان  تعیین آخور پس
 خشک ماده. شد گزارش( پن هر در گوسال  چهار میانگین) پن سطح

 شیر و آغازین خوراک مصرف  خشک ماده م موع از کل مصرف 
 روزگ  22 ،(طرح شروع) تولد سن در هاگوسال . آمد دستب 
( آزمایش انتهای) روزگ  04 و ،(شیرگیری) روزگ  33 ،(ب دیگروه)

 و )گرم در روز( روزان  وزن افزایش میانگین بدن، وزن. شدند کش وزن
 کلت اس رشد. شد گزارش و گیریاندازه انفرادی صورتب  اسکلت  رشد

 دور جدوگاه، ارتفاع هیپ، ارتفاع هیپ، عرض بدن، طول) هاگوسال 
و با روش توصیف شده توسط  طرح انتهای و ابتدا در( شکم دور و سی  

 نتعیی م ظورب  .شد گیریاندازه ) 2007et alKhan ,.( خان و همکاران
 تگ هف صورتب  آغازین خوراک هاینمون  خوراک، شیمیای  ترکیبات
 درج  35 آون در خوراک هاینمون  خشک ماده مقدار. شدند آوریجمع
 ابآسی از استفاده با سپس و شد تعیین ساعت 02 مدتب  گرادسانت 
شدند.  آسیاب( Arthur Thomas Co. Philadelphia, PA) ویل 
فیبر  و )AOAC, 2002( خاکستر، چرب  خام، پروتیین برای هانمون 

 و ت زی  مورد ) 1991et alVan Soest ,.( نامحلول در شوی ده خ ث 
 زو و وسطت شده اصالح روش از استفاده با نشاست . گرفت د قرار تحلیل

 شامل مصرف  گیری شد. خوراکاندازه ) 2016et alZhu ,.( همکاران
 درصد 3/31 ،(جو درصد 10 و ذرت درصد 3/32) غل  درصد 3/53

 1 کرب ات، کلسیم درصد 5/1 گ دم، سبوس درصد 2/1 سویا، ک  ال 
 مخلوط درصد 2اکسید،  م یزیم درصد 3/4 کرب ات،ب  سدیم درصد
ترکیب شیمیای  خوراک شامل  .بود کاه درصد 5معدن ، و  و ویتامی  

الیاف  درصد 20پروتئین،  درصد 0/24ماده خشک،  درصد 0/03
خاکستر،  درصد 13/2چرب ،  درصد 43/2نامحلول در شوی ده خ ث ، 

یسم بل متابولمگاکالری بر کیلوگرم انرژی قا 4/3نشاست  و  درصد 3/30
 بود.

 حدود شیرگیری، از پس روز چهار و قبل روز چهار خون هاینمون 
 مدتب  هانمون  سپس شد. آوریجمع صبح تغذی  از پس ساعت چهار
 سانتریفیوژ گرادسانت  درج  چهار دمای در 3444 دور با و دقیق  15

-غلظت. شد نگهداری -24 دمای در بعدی تحلیل و ت زی  برای و شدند

 ایهکیت از استفاده با خون اوره نیتروژن گلوکز، کلسترول، و های
 ینبیوشیمیای  تعی خودکار آناالیزر شرکت پارس آزمون توسط ت اری
 . شدند

 ن جداگا صورتب  هاگوسال  هم  مستقیم مشاهده رفتار با هایداده
 34 روزهای بار در دقیق  یک پ جو با فاصل   ساعت  20 دوره یک ط 
رفتارها توسط س  نفر آموزش دیده و از فاصل  . شد ثبت روزگ  20 و
گون  مزاحمت  برای  ک  هیچیطورب ها ثبت شد، متری از جایگاه س 

ر م ظور سهولت دب گرها ای اد نشود. همچ ین ها توسط مشاهدهگوسال 
با اسپری رنگ   هاآنهای گروه ، بخش  از بدن ثبت رفتار گوسال 

ر شد. رفتارهای ثبت شده شامل جویدن )م موع خوردن و داعالمت
 توقف و دویدن زدن، لگد قدرت، پر اشیاء، پریدن با نشخوار(، بازی )بازی

ا هگوسال  ایستادن اجتماع  ک  شامل جهت، و بازی تغییر و سریع
 بازی صورتب یکدیگر  گردن یا و سر زدن ب  ضرب  روبروی هم و

 سایر یا و خود بدن از بخش  کردن )لیسیدن گون (، گرومی گ یا تیمار
 بدن زا بخش  متقابل )مکیدن ساکی گ یا مکیدن ها(، کراسگوسال 
 یسل و ای )مکیدنتغذی  غیر دهان  دیگر(، و سایر رفتارهای گوسال 
 و بستر؛ مواد خوردن خوراک؛ جز ب پن، ساختارهای از هرگون  زدن

 توسط عبدالفتاح و همکاراندهان( بود ک   از بیرون زبان چرخاندن
)., 2018et alAbdelfattah ( و لروست و همکاران et Leruste (

)., 2014al شروع از بعد ساعت چهار شکمب  تعریف شدند. مایعات 
از  روزگ  24 و 54 در پمپ و معده لول  یک با صبحگاه  تغذی 
 pH نمون ، گرفتن از پس بالفاصل . شد های نر گرفت سال گو

 یک با بیتتث برای شکمب  مایع از لیترمیل  چهار سپس. شد گیریاندازه
 اسیدهای. شد ذخیره و اسیدی درصد 25 متافسفریک اسید لیترمیل 
  .شد گیریاندازه س  ج  دستگاه از استفاده با فرار چرب

 لک در صبحگاه  تغذی  از قبل روز هر هاگوسال  وضعیت سالمت
  تحقیقات تیم اعضای از یک  و مزرع  دامپزشک توسط آزمایش دوره

 گذارینمره مدفوع، ده نمره شامل سالمت بررس . شد بررس 
 همکاران و ه ریش توصیفات اساس بر ت فس  امتیاز و ظاهری وضعیت

)., 2003et al Heinrichs( دادتع ع وانب  غیرطبیع  مدفوع نمره. بود 
 طبیع  غیر ت فس  و ظاهری وضعیت ،3 ≤ مدفوع نمره با روزهای

 اسهال تشخیص. شدند ب دیطبق  2 ≤ نمره با روزهای تعداد ع وانب 
 مراحل زا دامپزشکان توسط شده تأیید هایگوسال  معال   و پ ومون  و

 .و در طول ان ام آزمایش ثبت شد کردم  تبعیت دامداری در استاندارد
 

 هاتجزیه و تحلیل داده

با استفاده از روی   هاآنها، نرمال بودن قبل از آنالیز داده
UNIVARIATE اساس های مصرف خوراک بربررس  شد. داده 

( MIXEDبا استفاده از روی  مختلط ) پن هر در گوسال  چهار میانگین
( آنالیز شد. اثرات جایگاه، ج سیت، زمان 0/0ورژن (  SASافزاردر نرم

 ع وان اثرب ع وان اثرات ثابت و پن ب زمان × و اثر متقابل جایگاه 
 هان د رفتارهای و متقابل مکیدن تصادف  در نظر گرفت  شد. رفتار

 بدیلت تحلیل و ت زی  از قبل و نداشت د نرمال توزیع ایغیرتغذی 
  ها با استفاده از آزمون توک  بررسیانگینمقایس  م .شدند لگاریتم 
تمایل ب   P <45/4> 14/4و سطح  یدار مع  >45/4Pسطح شد و 
های مربوط ب  وزن بدن، افزایش وزن داده در نظر گرفت  شد. یدار مع 

در  صورت انفرادیب بدن، رشد اسکلت ، خون، رفتار، و تخمیر شکمب  
گیری و ثبت شد. مدل مورد استفاده برای این پارامترها هر گوسال  اندازه

م ظور مستقل در نظر گرفتن ب مشاب  مدل باال بدون اثر زمان بود. 
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 اثر ع وانب  جایگاه در شده گذاریالن  پن ها در هر پن، اثرگوسال 
 های اسهال،بیماری زمان مدت و فراوان  .شد گرفت  نظر در تصادف 
، اسکور 3 ≤ با اسکور روزهای تعداد و ی درمانکل روزها پ ومون ،

 GLIMMIX روش از استفاده با پواسون توزیع با 2 ≤ت فس  و ظاهری 

SAS گرفت قرار بررس  مورد.    
 

 نتایج و بحث

نتایج مربوط ب  مصرف خوراک آغازین، مصرف ماده خشک، 
 های قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره وافزایش وزن روزان  در دوره

، و 1روزگ  در جدول  04، 33، 22های تولد، وزن بدن در دوره
ارائ  شده است. نتایج  2پارامترهای مربوط ب  رشد اسکلت  در جدول 

دهد ک  مصرف خوراک آغازین، مصرف کل ماده خشک، نشان م 
های ها در دورهافزایش وزن روزان ، وزن بدن، و رشد اسکلت  گوسال 

و اثر متقابل جایگاه در زمان قرار نگرفت د  جایگاه تأثیرمختلف تحت 
(14/4<P نتایج مربوط ب  مصرف خوراک و افزایش وزن روزان  در .)

موافق  ) 2002et alChua ,.( مطالع  حاضر با نتایج چوا و همکاران
 و بوشکووا و همکاران ) 2019et alLiu ,.( بود. لیو و همکاران

)., 2021et alBuckova ( رد تفاوت  ،شیرگیری از قبل دوره طول در 
 بین و وزن بدن افزایش وزن روزان  خوراک آغازین، مصرف میزان
 ریگول  و-نکردند. برنال مشاهده های اجتماع  و انفرادیگوسال 
 ماده مصرف ک  دریافت د )2012et alRigoli -Bernal ,.( همکاران
 از دبع انفرادی هایگوسال  با مقایس  در گروه  هایگوسال  در خشک
 های گوسال در بیشتر گیریوزن ب  م  ر ک  بود، بیشتر روزگ  01

 با دوتای  صورتب  هاگوسال  نگهداری ترتیب، همین ب . شد گروه 
) et alJensen ,. است بوده همراه جامد خوراک مصرف افزایش

 فتگ ه س  یا تولد بدو از ک  های گوسال  داد نشان مطالع  . یک2015(
  ب نسبت بیشتری جامد خوراک شدند، نگهداری دوتای  صورتب 

 ،دیگر مطالع  . در)Tapki, 2007( کردند مصرف انفرادی هایگوسال 
 در زندگ  اول هفت  از هاگوسال  دوتای  پرورش ک  شد داده نشان
 ب    رم هفتگ  شش در شده جفت یا و انفرادی هایگوسال  با مقایس 
. ) 2015et alCosta ,.( شد گیریوزن و خوراک مصرف افزایش

 گروه  صورتب  زندگ  اوایل در ک  های گزارش شده است گوسال 
 همچ ین جامد، خوراک مصرف افزایش برعالوه شدند،م  نگهداری
 ت دداش شیرگیری از و اختالط ب  کمتری نسبت رفتاری هایواک ش

)., 2012et alVieira  ., 2002;et alChua (در افزایش . محققان 
 ماع اجت هایگوسال  بیشتر گیریوزن ،نتی   در و جامد خوراک مصرف

 اجتماع  تسهیل و ) 2004et alBabu ,.( اجتماع  یادگیری ب  را
)., 2010et alVieira ( دان د. م  مربوط 

خون  )گلوکز، نیتروژن اوره خون و های فراس    3جدول 
ها را چهار روز قبل و چهار روز بعد از شیرگیری نشان کلسترول( گوسال 

دهد ک  سطح گلوکز و نیتروژن اوره خون دهد. نتایج نشان م م 
های انفرادی و گروه  در قبل و بعد از شیرگیری تفاوت  نداشت گوسال 

(14/4<Pتره .) 2006 ,.(همکاران  وet alTerre (  سطح در نیز تفاوت 
طح س .نکردند مشاهده انفرادی و گروه  هایگوسال  و اوره خون گلوکز

در  های گروه های انفرادی در مقایس  با گوسال کلسترول در گوسال 
( =43/4P لیتر؛گرم/دس میل  112در مقایس  با  133قبل از شیرگیری )

 لیتر؛گرم/دس میل  3/25در مقایس  با  143از شیرگیری ) و بعد
40/4P=یهااحتماالً گوسال  دهدم  نشان نتی   ( بیشتر بود. این 

 رگیرد شیرگیری از بعد و قبل در گروه  هایگوسال  ب  نسبت انفرادی
 تأمین ورم ظب  ت ش دوره ط  است شده مشاهده. بودند متابولیک  ت ش

 ویژهب  رمس لیپید سطوح در بدن هایبافت باالی متابولیک  تقاضای
-م  افزایش سرم کلسترول سطح و شودم  ای اد دگرگون  کلسترول

 یپوفیز،ه غده آدرنوکورتیکال محور تحریک دلیلب  ت ش دوره ط . یابد
 و نفرین اپ  نور نفرین، اپ  کورتیزول، همچون های هورمون ترشح

 لیپوالیتیک ماهیتاً هاهورمون این. یابدم  افزایش رشد هایهورمون
 برای دکب و چرب  بافت چرب  ذخایر شدن موبیلیزه ب  م  ر و هست د
)Vinay Agarwal ,شوند م  هابافت انرژی باالی احتیاجات تأمین

)1997.  
ها در جدول مایع شکمب  گوسال  pHتولید اسیدهای چرب فرار و 

و تولید اسیدهای چرب فرار  pHارائ  شده است. نتایج نشان داد ک   0
شکمب  )استات، پروپیونات، بوتیرات، ایزو بوتیرات، والرات، ایزو والرات، 

 24و  54کل اسیدهای چرب فرار، و نسبت استات ب  پروپیونات( در 
مطالع  در مورد (. P>/14داری نداشت )روزگ  بین تیمارها تفاوت مع  

اثر جایگاه انفرادی و اجتماع  بر وضعیت تخمیر شکمب  وجود ندارد و 
تواند ب  یکسان بودن ترکیبات خوراک آغازین این نتی   احتماالً م 

های ها در دورهتیمارها و عدم تفاوت در مصرف خوراک جامد گوسال 
 .)2016et al Mena-Suarez ,.(مختلف مربوط شود 
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 های شیری در قبل و بعد از شیرگیریاثرات جایگاه انفرادی و گروه  بر مصرف خوراک آغازین، مصرف ماده خشک، وزن بدن، و افزایش وزن روزان  گوسال  -1جدول 

Table 1- Effects of individual or group housing on starter intake, dry matter intake (DMI), body weight (BW), and average 

daily gain (ADG) in dairy calves during pre- and postweaning 

 
 تیمارها

Treatments 1SEM 

P-value 

 
 انفرادی

Individual 

 گروه 
Group 

 تیمار

Treat  

 هفت 

week 

 هفت  ×تیمار 

Treat × week 

 آغازین )گرم/روز(مصرف خوراک 

Starter intake (g/d) 
      

 قبل از شیرگیری 

Preweaning  
257 262 33.3 0.35 <0.01 0.26 

 بعد از شیرگیری 
Postweaning  

2345 2607 99.6 0.11 <0.01 0.38 

 کل دوره

Total period 
900 984 41.0 0.20 <0.01 0.26 

  مصرف ماده خشک )گرم/روز(

)g/d(2 DMI 
      

 قبل از شیرگیری

Preweaning 
1044 1049 33.3 0.82 <0.01 0.59 

 بعد از شیرگیری

Postweaning 
2345 2607 99.6 0.11 <0.01 0.38 

  کل دوره

Total period  
1444 1528 41.0 0.20 <0.01 0.51 

 افزایش وزن روزان  )گرم/روز(

ADG (g/d) 
      

 قبل از شیرگیری

Preweaning  
585 630 29.1 0.31 <0.01 0.97 

 بعد از شیرگیری

Postweaning 
1104 927 83.5 0.15 - - 

  کل دوره

Total period 
758 729 37.1 0.99 <0.01 0.10 

 وزن بدن )کیلوگرم(

BW (kg) 
      

  تولد

Birth 
41.2 40.6 0.45 0.39 - - 

 روزگ  22

28 d 
51.5 52.8 0.88 0.34 - - 

 روزگ  33

63 d 
77.8 81.7 1.74 0.12 - - 

 روزگ  04

90 d 
100 101 2.63 0.90 - - 

 میانگین خطای استاندارد 1
 .مصرف ماده خشک شامل م موع مصرف خوراک آغازین و شیر بر اساس ماده خشک بود2

 Standard error of the mean 1 
Dry matter intake included the total consumption of starter and milk based on DM. 2 
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 های شیری در ابتدا و انتهای آزمایشاثرات جایگاه انفرادی و گروه  بر رشد اسکلت  گوسال  -2جدول 

Table 2- Effects of individual or group housing on structural growth of dairy 

calves during initial (birth) and final (90 d) of the study 

 (متر )سانت اسکلت  رشد

Structural Growth (cm) 

 تیمارها

Treatments 1SEM P-value 
 انفرادی

Individual 

 گروه 

Group 

 دور سی  

Heart girth 
    

 ابتدای دوره

Initial 
80.6 79.6 0.55 0.24 

 دورهانتهای 

Final  
107 107 1.05 0.94 

 عمق بدن

Body barrel 
    

 ابتدای دوره

Initial 
81.1 81.6 0.54 0.50 

 انتهای دوره

Final 
132 131 1.66 0.47 

 طول بدن

Body length 
    

 ابتدای دوره

Initial 
47.4 47.8 0.22 0.17 

 انتهای دوره

Final 
64.2 65.5 0.73 0.20 

 ارتفاع هیپ

Hip height 
    

 ابتدای دوره

Initial 
81.4 80.8 0.63 0.50 

 انتهای دوره

Final 
98.3 97.5 1.40 0.65 

 عرض هیپ

Hip width 
     

 ابتدای دوره

Initial 
17.6 17.4 0.19 0.50 

 انتهای دوره

Final 
23.2 24.0 0.43 0.26 

 ارتفاع جدوگاه

Wither height 
    

 ابتدای دوره

Initial 
80.1 78.8 0.61 0.16 

 انتهای دوره

Final 
95.1 93.4 1.07 0.27 

 میانگین خطای استاندارد 1

Standard error of the mean 1 

  
های مربوط ب  رفتارش اس  در قبل و بعد از شیرگیری در جدول داده

ر شیرگیری تحت تأثیارائ  شده است. رفتار جویدن در قبل و بعد از  5
جایگاه قرار نگرفت. رفتار بازی در قبل از شیرگیری تحت تأثیر 

ی هاهای گروه  نسبت ب  گوسال ب دی قرار گرفت و گوسال گروه
 ;درصد 53/2در مقایس  با  33/0انفرادی فعالیت بازی بیشتری داشت د )

41/4P<ها ل اب دی کردن تمام گوس(. ول  در پس از شیرگیری و با گروه
(. مطابق با P>14/4داری در بین تیمارها وجود نداشت )تفاوت مع  

ای هاین نتایج، مطالعات دیگر نیز افزایش فعالیت بازی را در گوسال 
. )Tapki, 2007(های انفرادی گزارش کردند گروه  نسبت ب  گوسال 

 رارق توج  اه و سالمت موردع وان شاخص رفطور کل ، رفتار بازی ب ب 
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-و فعالیت مع   ) 2004et alBabu  ., 2002;et alChua ,.(گیرد م 

ها است. ده ده رفاه بهتر آنهای گروه  نشاندار بازی در گوسال 
فرصت کمتر برای ارتباطات اجتماع  و فضای محدود در جایگاه 

ای هک د و این امر گوسال انفرادی رفتار بازی را برای گوسال  محدود م 
 د کانفرادی را در مقایس  با گروه  م بور ب  ایستادن بدون فعالیت م 

)., 2004et alBabu ( چوا و همکاران .)., 2002et alChua (  گزارش
 ب  ربوطم بخش  احتماالً دوتای  هایگوسال  فعالیت یشکردند ک  افزا

 برای مهم عامل یک کاف  فضای. است دسترس در فضای افزایش
 .است هاطبیع  و بروز رفتار بازی در گوسال  رفتارهای بروز

ای هرفتار کراس ساکی گ یا مکیدن بخش  از بدن خود یا گوسال 
 ت ها در قبل از شیرگیری تحتای دیگر و سایر رفتار دهان  غیر تغذی 

ب دی قرار گرفت د. ب  این صورت ک  رفتار مکیدن متقابل در تأثیر گروه
( و سایر =42/4P درصد؛ 20/4در مقایس  با  20/1های گروه  )گوسال 

ای )مکیدن اشیا و دیوارهای جایگاه، خوردن رفتارهای دهان  غیر تغذی 
های انفرادی دهان( در گوسال مواد بستر، چرخاندن زبان در بیرون از 

( بیشتر بود. بابو و همکاران =43/4Pدرصد؛  22/2در مقایس  با  35/3)
)., 2004et alBabu (  نیز مشاهده کردند ک  رفتار مکیدن متقابل در

 های انفرادی است. در مطالع های گروه  بیشتر از گوسال میان گوسال 
 هایمشاهده شد گوسال  ) 2016et alPempek ,.(ن پمپک و همکارا

 صرف را بیشتری زمان مدت دوتای ، هایگوسال  با مقایس  در انفرادی
 ل و )لیسیدن پن و خوردن کاه بستر( کردند، ایغیرتغذی  رفتارهای
 تغذی  از بعد اًغالب ک  داشت د بیشتری مکیدن متقابل دوتای  هایگوسال 
ی اافتد. بروز رفتار مکیدن متقابل و رفتار دهان  غیر تغذی م  اتفاق شیر

، در طور کل ها متفاوت نبود و ب در پس از شیرگیری در بین گوسال 
پس از شیرگیری مشاهده نشد. کاهش در رفتار مکیدن متقابل در پس 

ده شهای گروه  در مطالعات دیگر نیز گزارش از شیرگیری در گوسال 
);Terre  ., 2004;et alBabu  Keil and Langhans, 2001 است

)et al., 2006 یک  از دالیل کاهش وقوع رفتار مکیدن در پس از .
شیرگیری، عدم مصرف شیر است، چرا ک  مصرف شیر م  ر ب  ترغیب 

. )De Passillé, 2001(شود ها م ار مکیدن توسط گوسال بروز رفت
 ریشیرگی از بعد در اساسأ جامد ک  خوراک مصرف افزایش براین،عالوه
) Keilشود م  ایرفتارهای دهان  غیر تغذی  کاهش باعث دهدم  رخ

)., 2004et alBabu  and Langhans, 2001;. 
 

 
 لیتر(گرم بر دس روز قبل و بعد از شیرگیری )میل  چهارهای شیری در های خون  گوسال اثرات جایگاه انفرادی و گروه  بر فراس    -3جدول 

Table 3- Effects of individual or group housing on blood metabolites of dairy calves during 4 d before and after 

weaning (mg/dl) 

 های خون فراس   
Blood metabolites 

 تیمارها
Treatments 1SEM P-value 

 انفرادی
Individual 

 گروه 
Group 

 گلوکز
Glucose 

    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

93.7 87.6 3.47 0.23 

 از شیرگیریبعد 

Postweaning  
82.0 75.8 2.76 0.14 

 کلسترول
Cholesterol 

    

 قبل از شیرگیری

Preweaning  
133 112 6.39 0.03 

 بعد از شیرگیری
Postweaning  

103 85.7 5.56 0.04 

 نیتروژن خون

Urea nitrogen 
    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

15.2 15.8 0.82 0.75 

 بعد از شیرگیری
Postweaning  

19.5 18.1 1.10 0.31 

 میانگین خطای استاندارد 1

Standard error of the mean 1 
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 روزگ   24و  54های شیری در و اسیدهای چرب فرار شکمب  گوسال  pHاثرات جایگاه انفرادی و گروه  بر  -4جدول 

Table 4- Effects of individual or group housing on ruminal pH and volatile fatty acids of dairy 

calves during 50 d and 80 d 

pH چرب فرار شکمب  یدهایو اس 

Ruminal pH and volatile fatty acids 

 تیمارها
Treatments 1SEM P-value 

 انفرادی
Individual 

 گروه 
Group 

 پ  اچمیانگین 
Mean pH 
50 d 5.47 5.34 0.08 0.33 
80 d 5.55 5.64 0.13 0.68 

 کل اسیدهای چرب فرار )میل  مول(
Total VFA (mM) 

    

50 d  88.4 70.7 10.1 0.24 
80 d 95.9 103 6.47 0.48 

 مول144مول/
Mol/100 mol 

    

 استات

Acetate 
    

50 d 51.8 56.2 3.92 0.47 
80 d 57.6 56.4 1.95 0.66 

 پروپیونات
Propionate 

    

50 d 35.1 28.9 3.90 0.28 
80 d 29.6 33.8 2.99 0.36 

 بوتیرات
Butyrate  

    

50 d 10.0 10.4 2.74 0.71 
80 d 8.79 6.91 1.67 0.44 

 یزوبوتیراتا
Isobutyrate  

    

50 d 0.55 0.67 0.09 0.39 
80 d 0.75 0.45 0.16 0.15 

 ایزووالرات
Isovalerate 

    

50 d 0.72 1.12 0.16 0.10 
80 d 1.25 0.75 0.30 0.16 

 والرات
Valerate 

    

50 d 1.86 2.75 0.82 0.76 
80 d 1.97 1.68 0.12 0.13 

  نسبت استات ب  پروپیونات

Acetate:propionate ratio 
    

50 d 1.58 1.75 0.26 0.62 
80 d 2.09 1.78 0.28 0.44 

 میانگین خطای استاندارد 1
Standard error of the mean1 
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 روزگ ؛ %( 20و  34های شیری در قبل و بعد از شیرگیری )اثرات جایگاه انفرادی و گروه  بر رفتار گوسال  -5جدول 

Table 5- Effects of individual or group housing on behavior of dairy calves during before and 

after weaning (60 and 89 d, %) 

 رفتار
Behavior 

 تیمارها
Treatments 1SEM P-value 

 انفرادی
Individual 

 گروه 
Group 

 بازی کردن
Playing 

    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

2.57 4.76 0.39 <0.01 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

3.50 4.33 0.43 0.23 

متقابلمکیدن   

Cross sucking 
    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

0.29 1.29 0.13 <0.01 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

0.00 0.00 - - 

 تیمار کردن
Grooming 

    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

4.50 6.94 0.57 0.02 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

3.74 3.40 0.46 0.60 

ایتغذی رفتارهای دهان  غیر   

NNOB2 
    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

3.75 2.22 0.39 0.03 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

1.42 1.16 0.23 0.41 

 کل جویدن
Total chewing 

    

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

23.7 22.7 2.33 0.72 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

41.5 40.1 1.60 0.55 

 میانگین خطای استاندارد 1
 ایرفتارهای دهان  غیرتغذی  2

Standard error of the mean 1 

nutritive oral behaviors-Non 2 

     
اثر  أثیرترفتار گرومی گ یا تیمار کردن در قبل از شیرگیری تحت 

 هایب  گوسال های گروه  نسبت جایگاه قرار گرفت و در گوسال 
(. در =42/4Pدرصد؛  54/0در مقایس  با  00/3انفرادی بیشتر بود )

های گروه  در گوسال  )Tapki, 2007( مطالع  تپک  و همکاران
های انفرادی فعالیت مراقبت و تیمار کردن بیشتری مقایس  با گوسال 

های خوب سالمت عموم  داشت د. این الگوی رفتاری یک  از شاخص

ع وان مراقبت از بدن خود و تیمار کردن ب ها است و توسط گوسال 
شود. همچ ین، افزایش پوشش موی همتای خود در گروه بیان م 

ایت مع ای رضب های گروه  ممکن است فعالیت تیمار کردن در گوسال 
. ب ابراین، کمتر بودن ) 2004alet Babu ,.( از ارتباطات اجتماع  باشد
-ل دهد ک  این گوساهای انفرادی نشان م رفتار تیمار کردن در گوسال 

ر د ،میزان کمتری از ارتباطات خود رضایت داشت د. با این وجودب ها 
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 رها مشاهده نشد.تفاوت  در رفتار تیمار کردن بین تیما ،صورت گروه  پرورش یافت دب ها پس از شیرگیری ک  تمام گوسال 
 

ی قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره، تعداد روزهای با اسکور مدفوع هاو کل درمان ط  دوره و طول مدت درمان اسهال، پ ومون  رگرسیون پواسون برای دفعات -6جدول 

 ی نگهداری شده در جایگاه انفرادی و گروه هادر کل دوره در گوسال  2 ≤و اسکور ظاهری  ،2 ≤، اسکورت فس  3 ≤

Table 6- Poisson regression for frequency and duration of diarrhea, pneumonia, and days medicated during the preweaning, 

postweaning, and total period, fecal score ≥ 3, respiratory score ≥ 2, and general appearance (≥2) during the total period in 

individual- or group-housed calves 

 متغیر
Item 

 تیمارها
Treatments 1SEM P-value 

 انفرادی
Individual 

 گروه 
Group 

 شدند درمان ت فس  بیماری برای مرتب  یک حداقل ک  های گوسال  تعداد

Number of calves diagnosed at least once for Respiratory-tract disease 

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

5.16 7/16 - - 

 پس از شیرگیری
Postweaning 

5/16 2/16 - - 

  کل دوره

Total period  
10/16 8/16 - - 

 ت فس  بیماری درمان مدت طول

Respiratory-tract disease duration (d/calf) 

 شیرگیریقبل از 

Preweaning 
1.60 1.09 0.19 0.24 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

0.48 0.46 0.36 0.94 

 کل دوره 
Total period  

2.08 1.56 0.17 0.29 

 ت فس  بیماری درمان دفعات
Respiratory-tract disease frequency 

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

0.69 0.57 0.30 0.69 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

0.36 0.20 0.42 0.40 

 کل دوره
Total period 

0.85 0.94 0.27 0.78 

 شدند درمان اسهال برای مرتب  یک حداقل ک  های گوسال  تعداد

Number of calves diagnosed at least once for diarrhea 

  قبل از شیرگیری

Preweaning 
9/16 11/16 - - 

 بعد از شیرگیری
Postweaning 

0/16 0/16 - - 

 کل دوره 
Total period  

10/16 11/16 - - 

 اسهال بیماری درمان مدت طول
Diarrhea disease duration (d/calf) 

 قبل از شیرگیری

Preweaning 
3.89 4.21 0.10 0.66 

 بعد از شیرگیری
Postweaning  

0.00 0.00 - - 

 کل دوره
Total period 

3.84 3.79 0.12 0.93 
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 اسهال بیماری درمان دفعات

Diarrhea disease frequency 

 قبل از شیرگیری
Preweaning 

0.96 0.92 0.27 0.91 

 بعد از شیرگیری
Postweaning  

0.00 0.00 - - 

 کل دوره

Total period  
0.85 0.94 0.27 0.78 

 پ ومون  و اسهال برای درمان تحت روزهای کل
2 Total days medicated 

 قبل از شیرگیری

Preweaning 
5.48 5.30 0.10 0.82 

 بعد از شیرگیری

Postweaning 
0.48 0.46 0.36 0.94 

 کل دوره
Total period 

5.92 5.35 0.10 0.50 

 بود3≥تعداد روزهای  ک  اسکور مدفوع 

Fecal score ≥ 3, d 
3.86 4.18 0.12 0.66 

 بود 2≥تعداد روزهای  ک  اسکور ت فس  

Respiratory score ≥ 2, d 
2.37 1.85 0.16 0.33 

 بود2≥تعداد روزهای  ک  اسکور ظاهری

General appearance score ≥ 2, d 
4.62 5.29 0.11 0.42 

 میانگین خطای استاندارد 1
 پ ومون  و اسهال برای درمان تحت روزهای 2

Standard error of the mean 1 

diarrhea and pneumoniaMedicated days for both  2 

 
های انفرادی و گروه  در نتایج مربوط ب  وضعیت سالمت گوسال 

داری بین تیمارها در تعداد دفعات آورده شده است. تفاوت مع   3جدول 
های های اسهال و پ ومون  و کل درمانو طول مدت درمان بیماری

ای قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره وجود هصورت گرفت  در دوره
و تعداد  3 ≤(. همچ ین تعداد روزهای با اسکور مدفوع P>14/4نداشت )

های انفرادی و در بین گوسال  2 ≤روزهای با اسکور ت فس  و ظاهری 
 رد گروه  هایگوسال  در بیماری باالتر گروه  مع   دار نبود. وقوع

) et alGulliksen ,. مطالعات برخ  در انفرادی هایگوسال  با مقایس 

)., 2014et alCobb  2009; سایرین ک  حال  در است، شده گزارش 
) etHänninen  ., 1997;et alKung  دادند نشان را مخالف  نتایج

)., 2003al وعن هر هایبیماری گوسال  وقوع در را داریمع   تفاوت یا 
) et alTerre  ., 2002;et alChua;2006 ,.  نیافت د پرورش سیستم

)., 2014et alCobb ک  است این ده دهنشان مت اقض . نتایج 
 ،)Jensen and Larsen, 2014( گوسال  ایم   همچون فاکتورهای 
 تغذی  و ) 2014et alCobb ,.( ، تهوی ) 2002et alChua ,.( بهداشت
 شتریبی اهمیت از بیماری حساسیت بر جایگاه نوع ب  نسبت کاف 

 ک  دادند نشان )Morgan, 2018( همکاران مورگان و .است برخوردار
 ایهجایگاه در شده نگهداری هایگوسال  مدیریت  خوب شرایط تحت

 یم  ا محرک یک ع وانب  بادیآنت  تولید ب  قادر دوتای  و انفرادی
اوت عدم تف ،حاضر ع مطال در .دارند بیماری ب  مشابه  مقاومت و هست د

های های گروه  در مقایس  با گوسال در وضعیت سالمت گوسال 
 هر ازایب  گوسال  چهار) هاگروه سایز بودن کوچک ب  تواندم  انفرادی

 ختالفا همچ ین و گوسال  هر ازایب  کاف  فضای داشتن اختیار در ،(پن
 نسبت( روز ± 2)  پن هر در شده نگهداری هایگوسال  بین کم سن

 )Svensson and Liberg, 2006( همکاران و سونسون. داده شود
 در ،مختلف س ین با هاگوسال  بین نزدیک تماس ک  کردند گزارش
 وهگر سایز افزایش و گوسال  هر ازایب  محدود فضای داشتن اختیار
 .گردد ت فس  هایبیماری بروز خطر افزایش ب  م  ر تواندم 

 

 گیری کلینتیجه

ز سن ها اکردن گوسال  ب دیگروهنتایج نشان داد ک   ،کل  طورب 
ا ههفتگ  اثری بر عملکرد، تخمیر شکمب ، و سالمت گوسال  چهار

ند تواها در دوره شیرخوارگ  م گوسال  ب دیگروه ،ندارد. در حال  ک 
ا شود. هر کردن( گوسال م  ر ب  بهبود وضعیت رفاه )رفتار بازی و تیما

با در نظر گرفتن فاکتورهای  همچون تغذی  مقدار کاف  آغوز  ب ابراین،
با کیفیت و سیستم ایم   گوسال ، بهداشت م اسب، کوچک بودن اندازه 

ها را بدون اثر م ف  بر عملکرد و توان گوسال گروه و تهوی  م اسب م 
تای (  چهارچک )های گروه  کوسالمت از یک ماهگ  در جایگاه

ین و ها در س کردن گوسال  ب دیگروهشود ک  پرورش داد. پیش هاد م 



 4144پاییز  3، شماره 41علوم دامی ایران جلد نشریه پژوهشهای     773

های شیرخوار با های متفاوت بر عملکرد و سالمت گوسال اندازه گروه
 هم مقایس  شود.
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