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نکته

سخنی با شما
در پایان سالی هستیم که به نام دولت و ملت همدلی و همزبانی مزین بود ،در این سال ،تولید کنندگان سعی در همدلی
و همزبانی با دولت در جهت رشد و اعتالی ایران اسالمی نموده تا بتوانند به امید فردای بهتر مشکالت را همراه با دولت
پشت سرگذارند.

درشرایط اقتصادی کنونی کشور ما  ،تولید دامی و به تبع آن تولید کنندگان این بخش باچالشهای متعددمواجه بوده که موانع ومحدودیتهای جدی
درتوانایی های این بخش مهم و حیاتی کشاورزی در مسیر رشدپایدار و رونق و بالندگی آن ایجاد مینماید .برخی ازاین عوامل عبارتند از افزایش
وبیثباتی هزینه های نهاده های تولیدی،پتانسیل نوسانات شدید قیمتی،بی ثباتی در مقررات و دستورالعمل ها وتأثیرات اقتصادی گسترده تر .این
عوامل ودیگر مسائل و مشکالت فزاینده احتمال از بروز چالشهای دیگر برای تولید کنندگان دامی در آینده داشته که در مجموع نوید بخش افق

در سالی که گذشت یکی از معدود دفعاتی بود که دولت مردان ما توانستند حاکم بر بازار نهاده های دامی باشند و کنترل

روشن برای وضعیت اقتصادی پیشروی این صنعت گسترده نبوده و در نهایت اقتصاد تولید دامی بعنوان یک رکن اساسی در نیل به تحقق توسعه
پایدار اقتصادی را با تامل مواجه میسازد.این نگرانی از آنجا حساس تر میشود که باید قبول کنیم که تولیددام،مانندسایر زیر بخش های کشاورزی به
طورکلی،یک فعالیت وصنعت به شدت دورهای(نوسانی-چرخه ای) و ریسک پذیر بوده و با توجه به اتفاقات ماقبل زنجیره تولید دامی از رونق اقتصادی

قیمتها را با هدف توسعه پایدار در صنعت دامپروری در دست گیرند.

گرفته تاچالش های مواجه شده،این امری کامال منطقی است که تولید کنندگان دامی همواره این سوال را از خود بپرسند که آینده چه خواهد شد؟ .و تا

متأسفانه یکی از بزرگترین معضالت تولیدات کشاورزی مصرف محصوالت آن بوده که هر روزه با کاهش مصرف بیش
از پیش به علت دالیلی همچون کاهش قدرت خرید مردم و ضعف عملکرد صنایع تبدیلی لطمات بسیاری به تولیدات
دامپروری وارد نمود تا جایی که تأثیرات ثبات قیمت نهاده ها را کم تأثیر نموده  ،تولید کننده با واژه های دیگری همچون
عدم دریافت شیر خام تولیدی و عدم تعهد پرداخت وجه شیر تحویلی توسط برخی از کارخانجات مواجه گردید.که با
اجرای طرح دولت در خرید تضمینی شیرخام که تا پایان آبانماه ادامه داشت توانست بسیاری از نامالیمات بازار را کاهش
دهد ولی مشکالت همچنان به قوت خود باقی ست  ،با این وجود در زمان قطع طرح خرید تضمینی مجددا ً مشکالت
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بسیاری در خرید آغاز گردید.

هنگامی که این سوال بدینگونه مطرح باشد یک سرمایه گذار و تولید کننده واقعی در بخش دام نخواهد توانست به یک عامل ثبات ،کار آفرینی وایجاد
اشتغال ،افزایش ثروت ملی درراستای رونق اقتصاد ملی گام بردارد و عزم خود را جزم نماید.
بخش و صنعت تولید دامی جهش وتغییرات بی سابقه ای درطی چنددهه راتجربه کرده است .افزایش تقاضا برای موادغذایی بامنشاءحیوانی درکشورهای
برخوردار ازرشداقتصادی قوی منجر به افزایش چشمگیر و بدون سابقه تولیدفرآورده های دامی گردیده که این فرایند توام با پیشرفت نوآوریهای فنی
وتغییرات ساختاری همواره تشویق و تسریع گردیده است .نکته قابل توجه آنکه این افزایش تقاضا برای غذا تاحد زیادی توسط تولیددامی وزنجیره
غذائی تجاری مرتبط با این بخش برآورده شده است .بخش تولید دام بیش از  40درصداز ارزش جهانی محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهد و
موجب تقویت معیشت وامنیت غذایی نزدیک به  1.3میلیاردنفر بطور مستقیم در جهان میباشد .در مجموع بخش تولید دامی ازبخش های کشاورزی
باسریعترین رشداقتصادی محسوب میگردد .رشدوتحول سیستمهای تولیددامی میتواندبه توسعه کشاورزی،کاهش فقرو بهبود امنیت غذایی کمک
میکند.
دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه،دام فراهم کننده موقعیتهای متعدد در زندگی خانوادگی روستائیان و کشاورزان است .فراتر از نقش مستقیم
آن درتولید مواد غذایی وتولیددرآمد ،دام یک دارایی ارزشمندبرای پرورش دهندگان آن محسوب میگردد آن هم بدلیل آنکه هم یک پس انداز بوده
و هم اینکه به عنوان ابزاری برای تامین اعتبارمیباشد که بمنزله یک حاشیه اطمینان وضامنی معتبر برای مقابله با بحران از آن استفاده میشود.بخش
دام بزرگترین کاربرمنابع زمین است بگونه ای که در مجموع مراتع وزمینهای قابل کشت برای تولیدعلوفه دامی نزدیک به  80درصدازتمام زمینهای

لذا طرح تضمینی خرید شیر خام که در جهت کنترل و تنظیم قیمت های بازار طراحی شده است می بایست بدون
محدودیت تناژ شیر تحویلی به دولت و تا زمان ایجاد تعادل و تنظیم بازار ادامه و تعرفه های واردات شیر خشک و

کشاورزی درجهان را بخود اختصاص میدهد.
در عین حال با همه اهمیتی که بخش تولید دامی در اقتصاد جهانی و همچنین در سطح اقتصاد های ملی بویژه برای کشورهای درحال توسعه و از جمله
برای کشور مادارد وعلیرغم جهش و شکوفائی قابل توجه صنعت تولید دامی ،به حاشیه راندن این بخش و یا گروهی از تولید کنندگان آن در نتیجه
سیستم های تولیدی فاقد کارائی و یا بخصوص بواسطه سیاستهای نادرست و غیر اقتصادی یا بهتر بگوئیم ضد اقتصادی دولتها میتواندخطرات قابل
توجه و غیر قابل انکاری برای امنیت غذائی ،اشتغال و درآمد ملی ،رونق و بالندگی اقتصادی ،محیط زیست وبهداشت و امنیت عمومی بهمراه داشته

محصوالت لبنی افزایش می یافت.

باشد .و اکنون که تقریبا دوران طالئی اقتصاد وابسته نفتی کشور ما رو به افول و نا کارآمدی است ودرآمدهای سرشار نفتی را باید دیگر بفراموشی

لذا شاید اجرای صحیح و هوشمندانه قانون نظام جامع دامپروری می تواند تأثیرات مثبتی در صنعت دامپروری کشور

سپرد ،و از سوی دیگر قهر طبیعت در پاره ای از موارد عرصه را بر خیل عظیمی از روستائیان  ،کشاورزان و بویژه گروه های متوسط به پائین جامعه از
نظر تامین معاش و کسب درآمد محدود نموده و موج بیکاری حتی برای دانش آموختگان در حال گسترش میباشد در چنین شرایط که موقعیت ایجاد
شده پس از توافق برجام فضای بسیار مطلوبی برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب جهت ترمیم عقب ماندگی ها بوجود آمده ،میتوان شرط الزم و

داشته باشد  ،به امید آن روز .
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و حمایت همه جانبه از دامداران و تولید کنندگان این عرصه درجهت تداوم رشد صنعت دام و افزایش مستمر کارائی اقتصادی و فنی آن بمنزله شرط

مهندس فرشید صراف
مدیر مسئول

کافی این فرایند تحول و توسعه میباشد .در واقع این یک اقدام عملی برای نیل به مقاوم سازی اقتصادی است.

دکتر محمود دانشور کاخکی
استاد اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
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یکی از مهم ترین اولویت ها برای تحقق این اهداف مسیر غیر قابل انکار نیل به توسعه کشاورزی را بر شمردکه در این راستا توجه به اقتصاد تولید دامی
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اقتصاد تولید دامی و نقش راهبردی آن در توسعه پایدار اقتصادی

فراكليــوي (تــراوش گلوكوكورتيكوييدهــا) بــروز

بــدن ايجــاد ميشــوند مربــوط بــه دفــع گرمــا از

ميكننــد .تنــش بــا فعــال كــردن هيپوتاالمــوس

بــدن و كاهــش توليــد گرمــاي متابوليكــي اســت.

و آزادســازي  CRHموجــب تــراوش ACTH

شــدت تنــش گرمايــي وارد شــده بــه حيــوان را

ميشــود كــه بــر غدههــاي فراكليــوي تأثيــر

گرمــاي درونــي توليــدي و ســازههاي مؤثــر بــر

ميگــذارد و گلوكوكورتيكوييدهــا (عمدتــ ًا

تبــادل گرمــا تعييــن ميكننــد .میــزان تبــادل

كورتيــزول) را آزاد ميســازد .ايــن تغييــر،

گرمــا ،بــه شــيب (تفــاوت) دمــا و فشــار بخــار

شــاخصترين پاســخ جانــور بــه شــرايط تنــشزا

آب بيــن حيــوان و محيــط و نيــز ميــزان مقاومــت

اســت .تــراوش كورتيــزول ،موجــب تعــادل

در برابــر گرمــا بســتگي دارد .رنــگ پوشــشهاي

فيزيولوژيكــي بــدن ميشــود و بــه جانــور اجــازه

پوســت (مــو ،پشــم و  )...بــه ميــزان شــایان

ميدهــد تــا تنــش را تحمــل كنــد .هورمونهــاي

توجهــي بــر افزايــش يــا كاهــش گرمــاي غيــر

تيروييــد ،بــر فرآيندهــاي سـ ّلولي گوناگونــي تأثيــر

تبخيــري تأثيــر ميگــذارد.

ميگذارنــد ،بويــژه توليــد گرمــا كــه نزديــك بــه

رفتارهاي مرتبط با تنظيم دما

 ٥٠درصــد نــرخ متابوليكــي پايــه جانــوران نرمــال
را تشــكيل ميدهــد .تنــش گرمايــي میتوانــد
توليــد هورمونهــاي تيروييــدي را تــا  ٢٥درصــد
كاهــش دهــد .همچنيــن ،فعاليــت تيروييــد در
تابســتان كمتــر از زمســتان اســت .تغييــر در
فعال ّيــت تيروييــد در تنــش گرمايــي ،كاهــش نــرخ

متابوليــزم ،مصــرف خــوراك ،رشــد و توليــد را بــه
همــراه دارد.

سازههاي مؤثر بر تعادل گرمايي

zamiri@shirazu.ac.ir
mjzamiri@gmail.com

فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

خالصه
تنــش را ميتــوان بــه عنــوان ناتوانــي بــراي ســازگاري بــا محيــط و توليدمثــل كــردن تعريــف كــرد .تنشهــاي محيطــي ،فيزيولوژيــك
و رواني-اجتماعــي تأثيــر نامطلوبــي بــر جانــوران ميگذارنــد .ســازههاي تن ـشزا موجــب بــروز پاس ـخهاي رفتــاري و فيزيولوژيــك
ميشــوند و بــدن بــا مصــرف منابــع بيولوژيــك ،بــا ســازة تن ـشزا رويارويــي ميكنــد .اگــر مصــرف منابــع بيولوژيــك ادامــه يابــد،
آنــگاه فيزيولــوژي بــدن دچــار ناهنجــاري ميشــود .تنــش گرمايــي ،موجــب كاهــش بــاروري در جنــس مــاده و نــر ميشــود .بــا
ف ّعــال شــدن هيپوتاالمــوس و آزادســازي  ،CRHتوليــد  GnRHاز هيپوتاالمــوس و در پــي آن ،توليــد گونادوتروپينهــا از هيپوفيــز
كاهــش مييابــد و موجــب ناهنجاريهــاي فحلــي ،رشــد و تكامــل فوليكــول ،تخمــك ريــزي ،لقــاح ،جايگزينــي رويــان و مــرگ و
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ميــر رويــان و در نتيجــه كاهــش بــاروري و يــا نابــاروري مادههــا ميشــود .افزايــش دمــاي محيطــي ،افزايــش دمــاي بيضههــا را
در پــي دارد كــه موجــب افزايــش مــرگ ســلولهاي جنســي ،ناهنجاريهــاي  ،DNAنســبت اســپرمهاي نابهنجــار ،كاهــش تعــداد
اســپرم و حتــي توقــف اسپرمســازي ميشــود.
واژههاي كليدي :تنش گرمايي ،باروري ،دام

چــه مســتقيم و چــه غيرمســتقيم ،و رطوبــت از
ســازههاي محيطــي هســتند كــه موجــب تنــش
ميشــوند .گرمــا ،يــك ســازة اساســي مؤثــر بــر
كارآيــي توليــد دام در مناطــق گرمســيري ،مناطــق
خشــك و مديترانـهاي نيمگرمســيري اســت .رشــد،
توليــد شــير و توليدمثــل در اثــر تنــش گرمايــي
بــه شــدّ ت آســيب ميبيننــد زيــرا كنشهــاي

بيولوژيكــي دچــار تغييــرات جــدّ ي ميشــوند.

تنــش را مــی تــوان بــه ناتوانــي بــراي ســازگاري
بــه محيــط و توليدمثــل كــردن تعریــف کــرد.

چگونگي بروز پاسخ به سازههاي تنشزا
پــس از دريافــت (حــس) ســازة تنــشزا،

وجــود ،در روزهــاي داغ مناطــق گرمســيري
و

شــرايط

نيمگرمســيري

مديترانــهاي،

نشــخواركنندگان چراگــر تمايــل بــه دراز
كشــيدن و كــم كــردن فعالیــت روزانــه دارنــد
و پيــش از برآمــدن آفتــاب ،چــرا ميكننــد .در
پــي ســايه گشــتن و پنــاه بــردن بــه ســايه در
ســاعتهاي گــرم روز ،يكــي از رفتارهــاي شــاخص

پاســخهاي کلــی جانــور بــراي حفــظ دمــاي

ســازشپذيري در چنيــن نقاطــي اســت .اگــر

بــدن عبارتنــد از :كاهــش مدفــوع و ادرار ،مصــرف

ســايهباني در دســترس نباشــد ،جانــور بــا تغييــر

خــوراك ،و توليــدات همــراه بــا افزايــش نــرخ

موقعیــت بــدن نســبت بــه خورشــيد ،ســطح مؤثــر

عــرق كــردن ،تنفــس و ضربــان قلــب .فرآيندهــاي

بــدن را بــراي تبــادل گرمــا كاهــش ميدهــد.

فيزيولوژيــك ،فيزيكــي و بيوشــيميايي بــراي حفــظ
دمــاي بــدن و مقابلــه بــا تنــش گرمايــي بــه كار

گوســفندان ،بــا تج ّمــع در يــك گوشــه و كاهــش

فاصلــة بــدن ،ايــن هــدف را بــرآورده ميكننــد .در

گرفتــه ميشــوند .بخــش عمــدة تغييراتــي كــه در

شــرايط تنــش گرمايي شــديد ،جانــوران بدنشــان را
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دمــاي محيطــي بــاال ،تشعشــات خورشــيدي شــديد

و شــبها بــه اســتراحت ميپردازنــد .بــا ايــن

ســازوكارهاي نوروفيزيولوژيــك فعــال میشــوند

13

خطــر آفريــن بــروز کننــد .برخــی پاســخ هــا
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تأثير تنش بر باروري با تأكيد بر
تنش گرمايي

مقدمه

نشــخواركنندگان اهلــي ،روزهــا فعــال هســتند

تــا پاســخ هــای هماهنــگ در برابــر ســازة
ســریع و برخــی ،بــا تاخیــر ایجــاد مــی شــوند.
پاســخهاي ســريع ،در پــي ف ّعــال شــدن بخــش
مركــزي غــدة فراكليوي(تــراوش اپينفريــن) ،و

پاســخهاي تاخیــری در پــی ف ّعــال شــدن محــور
هيپوتاالموس-هيپوفيــز -بخــش بيرونــي غدههــاي

بــا آب ،بــزاق يــا ترشــحات بينــي خيــس ميكننــد.
بديــن ترتيــب ،نفــوذ گرمــا بــه بــدن از راه تشعشــع
كاهــش مييابــد و دفــع گرمــا از راه تبخيــر بيشــتر
ميشــو د .

تأثير تنش گرمايي بر متابوليزم آب
تنــش گرمايــي ،بــه ميــزان شــايان توجهــي دفــع
آب و يونهــا را از بــدن افزايــش ميدهــد و نيــاز
دام بــه ايــن مــواد را بيشــتر ميكنــد .كاهــش آب
و افزايــش غلظــت مــواد در مايعــات بــدن ،دفــع
گرمــای تبخيــری را كاهــش ميدهــد و بديــن
ترتيــب دمــاي بــدن افزايــش مييابــد .ايــن
پديــده ،هــم در گونههايــي كــه لهلــه ميزننــد
و هــم در آنهايــي كــه عــرق ميكننــد ديــده
ميشــود و ســازوكاري اســت بــراي ايــن كــه در
شــرايط كــم آب شــدن بــدن ،آب بيشــتري از بــدن
دفــع نشــود .در جانورانــي كــه لهلــه ميزننــد،

بــاروري گاوهــاي شــيري در تابســتان ،نســبت بــه
زمســتان ،كاهــش شــايان توجهــي نشــان ميدهــد.
ســازوكار دقيــق ايــن پديــده ،روشــن نيســت ا ّمــا
غلظتهــاي پالســمايي  LHو اســتراديول كاهــش

مييابنــد كــه ســازههاي اساســي در كاهــش
بــاروري تابســتاني گاوهــاي شــيري ،هســتند.
تنــش گرمايــي تــراوش  FSHرا افزايــش ميدهــد
كــه ع ّلــت آن ،كاهــش تــراوش هورمــون Inhibin
از فوليكولهــاي كوچــك اســت .يافتههــاي
مربــوط بــه پژوهشهــاي تأثيــر تنــش گرمايــي بــر
غلظــت پروژســترون ،ناهماهنــگ هســتند ،بنابرايــن
نقــش پروژســترون در كاهــش بــاروري تابســتاني،

چنــدان روشــن نيســت .ع ّلتهــاي ناهماهنگــي
در يافتههــاي پروژســترون ،فــراوان هســتند :نــوع
تنــش (حــاد يــا مزمــن) ،ژنتيكــي (ميــزان توليــد

دفــع نمــك رخ نميدهــد و از ايــن رو ،حجــم خــون

شــير) ،ســازههاي محيطــي ،ســازههاي مديريّتــي.

بهتــر محافظــت ميشــود .يكــي ديگــر از مزايــاي

بــه نظــر ميرســد كــه هيپوتاالمــوس جايــگاه

لهلــه زدن ،خنــك شــدن خــون اســت زمانــي كــه
از نواحــي بينــي ميگــذرد و بديــن ترتيــب ،دمــاي
مغــز پاییــن تــر از دمــاي مركــزی بــدن خواهــد بود.
بنابرايــن ،كمبــود آب و يــا محروميت از دسترســي به
آب موجــب افزايــش تأثيرتنــش گرمايــي ميشــود
و دمــاي مركــزي بــدن را افزايــش ميدهــد .در
مناطــق گــرم ،ميــزان آب بــدن افزايــش مييابــد
كــه ميتــوان آن را نوعــي ســازشپذيري بــراي

اصلــي تأثيرگــذاري تنــش گرمايــي باشــد ،هرچنــد
بــر تخمــدان و رحــم نيــز تأثيــر ميگــذارد.
همچنيــن ،بــه نظــر ميرســد كــه دو مســير
متفــاوت و تــا انــدازهاي مســتقل از يكديگــر وجــود
دارنــد كــه اثــر تنــش گرمايــي از راه ايــن مســيرها
اعمــال ميشــود .يكــي تأثيــر مســتقيم بــر محــور
توليدمثلــي و ديگــري ،اثــر غيرمســتقيم تنــش
گرمايــي بــر كاهــش اشــتها و مصــرف مــادة خشــك

مقابلــه بــا تنــش گرمايــي دانســت.

اســت .بديــن ترتيــب ،تعــادل منفــي انــرژي ،بدتــر

رابطة تنش گرمايي و نوع خوراك

و نــرخ بــاروري بيشــتر كاهــش مييابــد .كاهــش

علوفــة مرتعــي در دســترس در تابســتان ،خشــك
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هســتند و كيفیــت آنهــا در بيشــتر مــوارد بــه
گونــهاي اســت كــه نميتواننــد انــرژي و نيتــروژن
مــورد نيــاز گاو و گوســفند را بــراي نگهــداري و
آبســتني ،تأميــن كننــد .ميــزان فيبــر چنيــن
گياهانــي نيــز بــاال اســت و هنگــم تخميــر در
شــكمبه ،مقــدار بااليــي گرمــا توليــد ميكننــد كــه
بــار گرمايــي بــدن را افزايــش ميدهــد .در چنيــن
شــرايطي ،تغذيــه پروتئيــن و چربيهايــي كــه در
شــكمبه تخميــر نشــوند ميتوانــد موجــب كاهــش
افزايــش دمــاي بــدن ،بهبــود كارآيــي مصــرف
نيتــروژن ،و آســايش بهتــر دام شــود .بــی تعادلــی
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تنــش گرمايــي را تشــديد كنــد.
زيــادي پروتئيــن تجزيهپذيــر موجــب افزايــش
مصــرف انــرژي بــراي متابوليــزم پروتيــن و دفــع
نيتــروژن مــازاد بــه شــكل اوره ميشــود.

 ٢تــا  ٨درجــة ســانتيگراد كمتــر از دمــاي مركــز
بــدن اســت .افزايــش دمــاي بيضههــاي مردهــا،
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موجــب افزايــش نســبت اســپرمهاي نابهنجــار
و نــارس در منــي ميشــود .تنــش گرمايــي در
مــوش ،موجــب كاهــش كيف ّيــت اســپرم ،ناهنجــاري

 DNAو كروماتيــن شــده و نــرخ رويــان ميــري را

افزايــش داده اســت .گــرم كــردن بيضههــاي مــوش
در دمــاي  ٤٠تــا  ٤٢درجــة ســانتيگراد بــراي ٦٠
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دقيقــه ،وزن بيضههــا را كاهــش داد .در دمــاي ٤٠
درجــة ســانتيگراد ،آســيبهاي  DNAســه روز
پــس از تنــش گرمايــي ،آشــكار شــد .افزايــش
دمــاي بيضههــا بــه  ٤٣درجــة ســانتيگراد بــراي
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 ٣٠دقيقــه ،موجــب مــرگ اسپرماتوســيتها،
آســيبهاي  DNAدر اسپرماتوســيت و افزايــش
توليــد پروتينهــاي ويــژهاي در آنهــا شــد
كــه در پــي تنــش گرمايــي ســاخته ميشــوند
( Hsp70-1و  .)Hsp70-3تنــش گرمايــي ،موجــب
ســركوب ژنهايــي شــده اســت كــه در ترميــم
 DNAدخالــت دارنــد .توليــد آنتياكســيدانها
نيــز كاهــش يافتــه اســت كــه ســلولهاي جنســي
را در برابــر آســيبهاي اكسيداســيون حســاس
ميكنــد .گــرم كــردن موشهــاي نــر در دمــاي
 ٣٦درجــة ســانتيگراد بــراي  ٢٤ســاعت تعــداد
رويــان موشهــاي مــادة جفتگيــري كــرده بــا
آن موشهــاي نــر را كاهــش داده اســت .اســپرم
موشهــاي گرمــا ديــده كــه در لقــاح برونتنــي
بــه كار رفتنــد نيــز موجــب كاهــش رشــد و توســعه
و افزايــش مــرگ رويانهــا شــد .آســيبهاي
 DNAاســپرم كــه بــه نــوزاد منتقــل ميشــوند،

16-Faeces

9-Palm Kernel

1-Bull Calf

17-A-Tail

10-Palatability

2-Gall Bladder

17-B-Taste

11-A-Barrel

)3-Red Blood Cell (R.B.C

17- Jaw

11-B-Corn

4-ALoin

كاهــش بــاروري ميشــود.

گرمایــی معمــوال بــرای  6تــا  10هفتــه نابــارور

18-A-Ram

12-A-Hoof

4-B-Dewlap

تنــش گرمايــي در گوســفند آبســتن موجــب كاهــش

هســتند.

رشــد جفــت ،ســنتز هورمــون هــای جفــت و کاهش

نتيجهگيري

ناهنجاريهــاي فحلــي ،كاهــش كيفیــت اووســيت،
كاهــش نــرخ جايگزينــي رويــان و در نتيجــه،

رشــد جنیــن ميشــود .هســته سوپراکیاســماتیک
درهیپوتاالمــوس ،بيشــتر ريتمهــاي بيولوژيكــي
را تنظيــم ميكنــد و در برابــر تغييــرات دمــاي
محيطــي حســاس اســت .برخــي ســلولها نســبت
بــه ســرما ،و برخــي نســبت بــه گرمــا بيشــتر
حســاس هســتند .تاثیــر تنــش گرمایــی بــر
بــاروری ،بویــژه در میــش هــای جــوان ،پیــر ،دچــار
ســوء تغذیــه ،خیلــی چــاق ،و تغذیــه شــده بــا
گیاهــان اســتروژنی بیشــتر اســت .بزهــای مناطــق
گرمســیری معمــوال در تابســتان هــای گــرم بــاروری
خوبــی دارنــد.

اثر تنش گرمايي بر باروري جنس نر

20

تأثيرهــاي منفــي طوالنــي مــدت پــس از تولــد
برجــاي ميگذارنــد .قــوچ هــای دچــار تنــش

تنــش گرمايــي ،آثــار گوناگونــي بــر محــور
توليدمثلــي ميگــذارد .برخــي از ايــن آثــار،
بــه طــور مســتقيم بــر اندامهايــي ماننــد
هيپوتاالمــوس ،هيپوفيــز ،تخمــدان ،رحــم ،فوليكول
و رويــان اعمــال ميشــوند .برخــي از آثــار تنــش
گرمايــي ،آثــار غيرمســتقيم و بــه علــت تغييــر در
تــراوش هورمونهــاي متابوليكــي و در پاســخ بــه
كاهــش مصــرف مــادة خشــك اســت .تنهــا يــك
ســازوكار بــراي تأثيــر تنــش گرمايــي بــر بــاروري
وجــود نــدارد و كاهــش بــاروري ،برآينــد تأثيــر
ســازههاي گوناگــون اســت.

18-B-Ewe

12-B-Back

5-A-Rump

19-A-Stomach

12-C-Goat

5-B-Pastern

19-B-Ration

13-Milk Fever

6-Sexual Behavior

20-Standing heat

14-Chine

7-Corn Silage

15-Pregnant Test

8-Stomach Tube

15
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و يــا كمبــود موادغذايــي ميتوانــد پيآمدهايــي

تــراوش  ،LHموجــب كاهــش تــراوش اســتراديول،

t
rrec
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اثر تنش گرمايي برباروری

دمــاي بهينــة اسپرمســازي در بيشــتر پســتانداران،

ســورگوم اســتفاده وســیعی دارنــد .ایــن منابــع

خوراک استارتر گوساله

دکتر غالمرضا قربانی  /استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

Email : ghorbani@cc.iut.ac.ir

در میــزان نشاســته متفــاوت هســتند کــه گنــدم
بــا  %77بیشــترین و بعــد از آن ذرت و ســورگوم و
برنــج بــا  %72نشاســته قــرار دارنــد و جــو و یــوالف
بــا  %58کمتریــن میــزان نشاســته را دارنــد .عــاوه
بــر ایــن ،فــرم فیزیکــی نشاســته ،ارتبــاط آن بــا
پروتئیــن ،و پوشــش گرانوهــای نشاســته بــر قابلیت
هضــم نشاســته تاثیــر میگــذارد .بافــت غــات نیــز
نقــش مهمــی در هضــم نشاســته در شــکمبه بــازی

بــرای رشــد و توســعه شــکمبه گوســاله بایــد
خــوراک اســتارتر مصــرف کنــد .در جــدول  12و
 13ترکیــب مغــذی اســتارتر و ترکیــب خــوراک
اســتارتر نشــان داده شــده اســت .مهمتریــن فاکتور
اســتارتر ســطح پروتئیــن آن اســت کــه بایــد بیــن
 18تــا  %20باشــد و نــوع بافــت اســتارتر اســت کــه
بایــد زبــر باشــد و از تغذیــه اســتارتر نرم خــودداری

درصد پروتئین خام

میزان

درصد چربی

3

درصد ADF

11/6

درصد NDF

12/8

انرژی متابولیسمی ()Mcal/kg

0/7

شــود .مــی تــوان در جیــره اســتارتر از انــواع غــات

فسفر

0/45

اســتفاده کــرد درحالیکــه بیشــتر رایــج اســت کــه

بــا مصــرف اســتارتر افزایــش وزن گوســاله
افزایــش مــی یابــد .در گوســاله هــا مهمتریــن
فاکتــور افزایــش وزن اســت کــه بــا مصــرف
اســتارتر مناســب و بــا کیفیــت مــا مــی توانیــم

منیزیوم

0/1

گوگرد

0/2

پتاسیم

0/65

منگنز

40

آهن

50

مس

10

روی

40

کبالت

0/1

بــه ایــن هــدف برســیم (شــکل  .)10نکتــه مهمــی

ید

کــه در تغذیــه اســتارتر بــه گوســاله وجــود دارد

سلنیوم

0/3

باشــد و ایــا علوفــه در آن اســتفاده شــود یــا نــه؟
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علوفــه موجــود در علوفــه مــی پردازیــم.
نــوع غلــه اســتفاده شــده در اســتارتر و عمــل آوری
آن بــر عملکــرد گوســاله

نوع غله
انتقــال از حالــت تــک معــده ای بــه
نشــخوارکننده کامــل بــرای رشــد و ســامتی
گوســاله هــا ضــروری اســت .گســترش شــکمبه
و افزایــش عملکــرد آن توســط مصــرف مــواد

G A V D A R A N

واقــع میشــود .مخصوصــا غــات یــا کربوهیــدرات
میتوانــد رشــد میکروبــی در شــکمبه را تحریــک
کنــد و تولیــد اســیدهای چــرب و در نتیجــه
گســترش شــکمبه را باعــث بشــود .دانههــای غــات
منبــع اصلــی نشاســته در جیــره نشــخوارکنندگان
هســتند .ذرت ،برنــج ،جــو ،گنــدم ،یــوالف و

گســترش شــکمبه و عملکــرد گوســاله هــا تاثیــر
بگــذارد.
مقایســه ای بیــن نــوع غلــه در اســتارتر
بــر عملکــرد گوســاله هــا انجــام شــد .غــات
مــورد اســتفاده ذرت ،گنــدم ،جــو و یــوالف بــود.
تمــام غــات آســیاب شــده بودنــد و گوســاله هــا
دسترســی آزاد بــه علوفــه داشــتند .نــوع غلــه
تاثیــری بــر مصــرف شــیر نداشــت امــا مصــرف
روزانــه اســتارتر و علوفــه قبــل و بعــد از شــیرگیری
در ذرت و بعــد از آن در گنــدم بیشــترین بــود.
مصــرف ذرت و گنــدم نســبت بــه جــو یــا یــوالف
باعــث افزایــش وزن و قــد گوســاله هــا در 84
روزگــی شــد (جــدول .)14

ویتامین ها (واحد بین المللی در کیلوگرم)
ویتامین A

0/825

ویتامین D

123/94

ویتامین E

5/17

جدول  12ترکیب مواد مغذی یک استارتر مناسب
اجزاء جیره

نــوع غلــه بــر محیــط شــکمبه و پرزهــای
شــکمبه نیــز تاثیــر دارد pH .شــکمبه در ذرت باالتر
بــود و بعــد از آن گنــدم ،یــوالف و جــو بودنــد.
میزان (کیلوگرم)

غلظــت اســیدهای چــرب شــکمبه در ذرت و ســپس
در گنــدم بیشــترین بــود .وزن شــکمبه و طــول

دانه ذرت خشک (ورقه ای شده یا آسیاب متوسط یا بلغور)

15/9

یوالف یا جو (غلطک خورده یا آسیاب متوسط یا بلغور)

11/35

کنجاله سویا %44

14/5

مالس (از صفر تا ده درصد جیره می تواند استفاده شود)

2/27

مکمل معدنی

0/454

سولفات کلسیم ( %22سولفور %27 ،کلسیم)

0/0454

اســت باعــث نفــخ دام شــود ،جایگزینــی گنــدم بــه

دی کلسیم فسفات ( %23کلسیم %18 ،فسفر)

0/227

جــای نیمــی از ذرت اســتارتر باعــث نفــخ گوســاله

سنگ آهک ( %38کلسیم)

0/408

اکسید منیزیوم ( %54منیزیوم)

0/09

مکمل ویتامین ADE

0/09

مکمل سلنیوم (( )%0/02در مناطق با کمبود سلنیوم مصرف شود)

0/034

جدول  13نمونه ای از ترکیب مواد خوراکی استارتر

شکل  10ارتباط بین افزایش وزن و مصرف استارتر

پرزهــا در ذرت و ســپس گنــدم بیشــترین بــود
(جــدول .)15

جو
مصرف شیر (کیلوگرم در روز)

ذرت

گندم

یوالف

7/38

7/45

7/40

7/36

مصرف روزانه استارتر قبل از شیرگیری ( 1تا  49روزگی ،کیلوگرم)

215/b69

287/a20

226/b71

251/ab35

مصرف روزانه استارتر بعد از شیرگیری ( 50تا  84روزگی ،کیلوگرم)

976/c83

1402/a02

1017/c17

1187/b42

مصرف روزانه علوفه قبل از شیرگیری ( 1تا  49روزگی ،کیلوگرم)

102/b35

159/a17

111/b10

146/a48

مصرف روزانه علوفه بعد از شیرگیری ( 50تا  84روزگی ،کیلوگرم)

508/c29

713/a67

548/c33

622/b67

64/13

68/71

64/14

66/b67

وزن بدن بعد از شیرگیری (روز  ،84کیلوگرم)

88/ 33

110/ 2

c

90/ 59

105/ 0

ارتفاع جدوگاه در شیرگیری (روز  ،49سانتیمتر)

84/25

88/29

83/25

87/14

ارتفاع جدوگاه بعد از شیرگیری (روز  ،84سانتیمتر)

89/b17

99/a80

90/b67

97/a85

وزن بدن در شیرگیری (روز  ،49کیلوگرم)

c

a

b

جدول  14اثر غالت مختلف در استارتر بر مصرف استارتر و علوفه و اندازه بدن گوساله ها
جو

ذرت

یوالف

گندم

5/c66

6/a16

5/b96

5/b95

88/b43

111/a17

90/b05

118/a07

وزن خالی شکمبه و نگاری در  70روزگی (کیلوگرم)

1/b28

1/a53

1/b21

1/a45

ضخامت دیواره شکمبه (سانتیمتر)

1/b63

1/a95

1/b55

1/a83

طول پرزها (سانتیمتر)

1/bc53

1/a95

1/c45

1/b71

عرض پرزها (سانتیمتر)

0/bc78

1/a11

0/c70

0/b92

 pHشکمبه در  70روزگی
کل اسیدهای چرب در  70روزگی

74

تراکم پرزها (تعداد در سانتیمتر مربع)

b

88

70

a

91

b

a

جدول  15اثر غالت مختلف در استارتر بر فراسنجه های شکمبه ای

برخــاف عقیــده دامــداران کــه گنــدم ممکــن

هــا نشــد کــه میتوانــد بــه علــت توانایــی گوســاله
هــا در جویــدن غــات باشــد کــه باعــث شــد
تــا هیــچ گنــدم ســالمی در مدفــوع گوســاله هــا
مشــاهده نشــود .حتــی اســتفاده از گنــدم باعــث
بهبــود محیــط شــکمبه و افزایــش عملکــرد دام
شــد .ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه ذرت بهتریــن
غلــه بــرای اســتفاده در اســتارتر و بعــد از آن گنــدم
عملکــرد بهتــری دارد.

استارتر آسیاب شده

استارتر پلت شده

استارتر با بافت زبر

میانگین روز تا شیرگیری

31/ab9

36/a8

31/b1

رشد کلی (کیلوگرم)

20/ab9

18/b5

23/a1

0/50

0/44

0/55

کل غله مصرف شده (کیلوگرم)

17/ 6

11/ 2

19/ 0

کل شیر مصرف شده (لیتر)

129

افزایش وزن روزانه از  0تا  6هفتگی (کیلوگرم در روز)

جدول  16اثر نوع بافت استارتر بر عملکرد گوساله ها

ab

ab

b

139

a

a

125

b

17
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جامــد و ترکیــب خــوراک اســتارتر تحــت تاثیــر

تولیــدی در شــکمبه تاثیــر بگــذارد و از ایــن رو بــر
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در ادامــه بــه توضیحاتــی در مــورد کیفیــت غلــه و

خــوراک جامــد ،میــزان و نســبت اســیدهای چــرب

مواد معدنی کم مصرف ()ppm

0/25

ایــن اســت کــه نــوع بافــت اســتارتر چــه شــکلی

میشــوند .ایــن تفاوتهــا ممکــن اســت بــر مصــرف

مواد معدنی پرمصرف (درصد)
کلسیم

ذرت مــی تــوان از ســایر غــات نیــز اســتفاده کــرد.

نســبت بــه ذرت و ســورگوم ســریعتر تجزیــه

20 – 18

0/7

از ذرت اســتفاده شــود .امــا در صــورت گــران بــودن

16

ماده مغذی

میکنــد .غــات ریــز ماننــد گنــدم ،جــو و یــوالف

فرآوری غله
انــدازه ذرات جیــره بــر محیــط شــکمبه،
تولیــد اســیدهای چــرب ،عملکــرد و ســاختار پرزهــا
تاثیــر مــی گــذارد .جیــره هــا بــا ذرات آســیاب
شــده  pHشــکمبه و تعــداد باکتریهــای ســلوالیتیک
را کاهــش میدهنــد .کاهــش  pHبــه علــت کاهــش
جویــدن و ترشــح بــزاق اســت .کراتینــه شــدن نیــز
بــه علــت ذرات ریــز اســتارتر ایجــاد میشــود کــه
باعــث کاهــش جــذب اســیدهای چــرب میشــود .در
ایــن حالــت پرزهــا شــاخه دار میشــوند .تغییــرات
مکانیکــی و شــیمیایی در طــول فراینــد کــردن
ســطح غلــه را افزایــش مدهــد و قابلیــت هضــم
روده ای و شــکمبه ای نشاســته را افزایــش میدهــد.
قابلیــت هضــم در غــات فلیــک شــده بیشــترین و
ســپس در آســیاب ریــز و ســپس بــا غلطــک زدن
خشــک و نهایتــا در غــات درســته اســت .تغییــرات
قابلیــت هضــم غــات بــه علــت فــرواری ،باعــث
تغییــر در تولیــد اســیدهای چــرب شــکمبه میشــود
کــه میتوانــد بــر عملکــرد گوســاله و رشــد شــکمبه
تاثیــر بگــذارد .بنابرایــن افزایــش قابلیــت هضــم
بــه علــت فــراوری ممکــن اســت کــه بــر عملکــرد
گوســاله هــا تاثیــر مثبــت داشــته باشــد.
اثــر  4نــوع فــراوری ذرت (درســته ،خشــک
غلطــک خــورده ،raasted ،و ورقــه ای بــا بخــار)
بــر عملکــرد گوســاله هــا بررســی شــد .مصــرف
کلــی اســتارتر در ذرت خشــک غلطــک خــورده
بیشــتر بــود .ذرت ورقــه ای شــده بــا بخــار باعــث
بهبــود رشــد پرزهــای شــکمبه شــد و پروپیونــات
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خشــک غلطــک خــورده باعــث افزایــش مصــرف
اســتارتر شــد .گســترش شــکمبه ،غلظــت اســید
چــرب و تولیــد پروپیونــات بــا ذرت ورقــه ای
شــده افزایــش یافــت .امــا گوســاله هــای مصــرف
کننــده ذرت  raastedقــد بلندتــری داشــتند .در
آزمایــش دیگــری ذرت غلطــک خــورده بــا بخــار بــا
ذرت اســیاب شــده مقایســه شــد کــه تاثیــری بــر
عملکــرد گوســاله هــا نداشــت.
عــاوه بــر دانــه غلــه خــود اســتارتر هــم

G A V D A R A N

شــده یکــی از انتخــاب هــا اســت .البتــه در بیــن
اســتارتر ،بافــت درشــت و زبــر ()textured starter
بهتریــن عملکــرد را دارد .بیــان شــده اســت کــه
بایــد حداقــل  %50اجــزاء جیــره اســتارتر بزرگتــر
از  1190میکرومتــر باشــد .اثــر ســه نــوع بافــت
اســتارتر شــامل آســیاب ،پلــت و زبــر نیــز مقایســه

(جــدول .)16

تغذیه علوفه به گوساله ها
مصــرف مــواد جامــد بــرای تحریــک
گســترش شــکمبه در گوســاله هــا و انتقــال دام از
یــک حالــت غیــر نشــخوارکننده بــه نشــخوارکننده
ضــروری اســت .ایــن تغییــرات شــامل تغییــر بافــت
دســتگاه گــوارش نیــز اســت ،زیــرا بافــت بایــد از
اســتفاده از گلوکــز حاصــل از شــیر بــه اســتفاده
از اســیدهای چــرب کوتــاه زنجیــر انتقــال یابــد.
اســتفاده از تغذیــه غــات بــا تخمیــر بــاال در
شــکمبه باعــث رشــد پرزهــای شــکمبه و تولیــد
اســید چــرب میشــود امــا ممکــن اســت باعــث
کاهــش  pHو اســیدوز دام و کاهــش تحرک شــکمبه
شــود .همچنیــن مــی توانــد باعــث کراتینــه شــدن
پرزهــا و کاهــش جــذب اســیدهای چــرب شــود.
علوفــه باعــث تحریــک گســترش بافــت ماهیچــه
ای شــکمبه ،تحریــک نشــخوار و ســامت دیــواره
شــکمبه میشــود .در دهــه  1950بیــان شــد کــه
تغذیــه علوفــه باعــث کاهــش مصــرف خــوراک و
رشــد در دوره شــیرخواری گوســاله میشــود .امــا
امــروزه ایــن نظریــه کامــا عــوض شــده و بیــان
میشــود کــه اســتفاده از علوفــه در تغذیــه گوســاله
باعــث افزایــش عملکــرد دام میشــود .حتــی وقتــی
خــوراک پلــت شــده کــه دارای  %18فیبــر باشــد
نیــز تغذیــه شــد باعــث بهبــود عملکــردی ماننــد
علوفــه شــد .بنابرایــن تغذیــه علوفــه در اســتارتر
کــه دارای غــات بــاال اســت باعــث افزایــش
عملکــرد گوســاله و بهبــود رشــد دام میشــود.
عــاوه بــر نــوع و ســطح علوفــه انــدازه ذرات نیــز
بــر محیــط شــکمبه ای و تولیــد اســید و ســاختار
و عملکــرد پرزهــا تاثیــر دارد .تغذیــه جیــره بــا
علوفــه خیلــی ریــز باعــث کاهــش  pHشــکمبه و
جمعیــت باکتریهــای ســلوالیتیک میشــود.

سطح علوفه
در آزمایشــی در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
از  5و  10درصــد علوفــه یونجــه در تغذیــه گوســاله
اســتفاده شــد و عملکــرد و رشــد شــکمبه بــا
دامهــای شــاهد کــه فقــط جیــره اســتارتر و بــدون
علوفــه خــورده بودنــد مقایســه شــدند .نتایــج
در جــدول  17نشــان داده شــده اســت .گوســاله
هــا در ســن  56روزگــی از شــیر گرفتــه شــدند.
همانطــور کــه در جــدول  17مشــاهده میشــود بــا
اضافــه کــردن علوفــه بــه جیــره هــم در دوران

شــیرخوارگی بــا مصــرف علوفــه کاهــش یافــت کــه
احتمــاال بــه علت عــدم گســترش شــکمبه میباشــد

فاکتور اندازه گیری شده

شاهد

 %5یونجه

SEM

 %10یونجه

اثر علوفه

مصرف استارتر (کیلوگرم در روز)

امــا بعــد از شــیرخوارگی کــه شــکمبه تقریبــا رشــد

0-42

0/34

0/29

3

0/05

0/016

کــرده اســت افزایــش وزن در گوســالههای مصــرف

43-70

1/72

2/04

2/07

0/13

0/0008

0/93

1/15

1/26

0/1

0/0034

کننــده علوفــه بیشــتر اســت و در کل دوره نیــز
رشــد دامهــای تغذیــه کننــده از علوفــه بیشــتر از
اســتارتر بــدون علوفــه اســت.
از مزایــای تغذیــه علوفــه بــه دام کاهــش
هزینــه خــوراک اســت ،زیــرا  5تــا  10درصــد
کنســانتره گــران قیمــت بــا علوفــه جایگزیــن
میشــود .عــاوه بــر ایــن از اســهال گوســاله هــا نیــز
جلوگیــری میشــود و در زمــان پــس از شــیرگیری
نیــز دامهــا بــه مصــرف علوفــه عــادت کــرده انــد
و دچــار کاهــش مصــرف خــوراک بــه علــت عــدم
آشــنایی بــه علوفــه نمیشــوند.
جــدول  17نتایــج حاصــل از تغذیــه  5و  10درصــد
علوفــه یونجــه بــه گوســاله هــا
در ایــن آزمایــش گوســاله هــای شــاهد در

0-70
افزایش وزن روزانه (کیلوگرم در روز)
0-42

0/45

0/33

0/38

0/02

0/062

43-70

0/73

0/77

1/18

0/04

0/0001

0-70

0/56

0/53

0/73

0/03

0/0001

0-42

0/5

0/36

0/32

0/03

0/006

43-70

0/35

0/29

0/35

0/02

0/17

0-70

0/44

0/36

0/33

0/02

0/0032

کارایی خوراک

مفیــد واقــع شــد .اســتفاده از علوفــه گــراس نیــز
ماننــد لگومینــه مــی توانــد مفیــد باشــد .انــدازه
قطعــات علوفــه در ســطح  1/2ســانتیمتر اســتفاده
شــد .حتــی در گوســاله هــا بــا مصــرف شــیر بــاال
مصــرف علوفــه باعــث شــد تــا از هفتــه  6تــا 10
کــه شــکمبه رشــد کافــی مــی یابــد مــاده خشــک
مصرفــی افزایــش یابــد .وزن شــکمبه و  pHشــکمبه
بــا علوفــه افزایــش یافــت .افزایــش وزن گوســالهها
بــا علوفــه بیشــتر بــود.
تغذیــه علوفــه در دوران شــیرخوارگی بــر
عملکــرد بعــدی تلیســه هــا در ســن  11هفتگــی
نیــز تاثیــر دارد .مصــرف کنســانتره دو گروه تلیســه

جدول  18طول و عرض پرزها در تیمارهای مختلف
شاهد

تیمار  %10یونجه

SEM

P value

طول پرز

1762/6

1923/51

133/5

0/62

عرض پرز

508/33

329/81

23/31

0/0001

132/9

88/81

4/9

0/0001

پارامتر (میکرومتر)

ضخامت اپیتلیوم

16/11

11/16

1/06

0/007

ضخامت الیه ماهیچه ای

1434/86

1904/13

118/45

0/014

ضخامت الیه کراتینه
ضخامت دیواره شکمبه

1992/52

2553/76

141/65

0/0099

ســن  54روزگــی و گوســاله هــا بــا  %5یونجــه در
ســن  48و گوســاله هــا بــا  %10یونجــه در ســن

یکســان بــود امــا مصــرف علوفــه در تلیســه هایــی
کــه قبــا علوفــه خــورده بودنــد بیشــتر بــود.
مصــرف علوفــه در شــیرخوارگی از خمــره ای شــدن
بــدن در زمــان تلیســه شــدن جلوگیــری کــرد،
زیــرا دســتگاه گــوارش بــه مصــرف علوفــه عــادت
دارد و شــکمبه بــه انــدازه کافــی توســعه یافتــه
اســت.
شــکل  12پرزهــا در جیــره  10درصــد علوفــه ،پرزهــای متراکــم
یکنواخــت کــه دارای شــکلهای نــوک دار و انگشــتی شــکل
اســت و رنــگ قهــوه ای روشــن دارد.

 45روزگــی از شــیر گرفتــه شــدند .نکتــه مهــم
در تغذیــه علوفــه همزمــان بــا جیــره اســتارتر بــه
گوســاله رشــد مناســب شــکمبه و توســعه مناســب
پرزهــای شــکمبه اســت .در جــدول  18طــول و
عــرض پرزهــا در تیمارهــای مختلــف نشــان داده
شــده اســت.

شــکل  11پرزهــا در گــروه شــاهد (اســتارتر تنهــا) ،پرزهــا بســیار متراکــم هســتند بــا انتهــای دکمــه ای شــکل و رنــگ
قهــوه ای تیــره ،گــرد شــدن ســر پرزهــا نشــانگر اســیدوز در شــکمبه اســت.

نکتــه دیگــر در تغذیــه علوفــه شــکل پرزهای
شــکمبه اســت .بــا تغذیــه علوفــه شــکل پرزهــا
کامــا انگشــتی شــکل اســت و حالــت دکمــه ای
یــا قارچــی پیــدا نمیکننــد .در ضمــن بــه علــت
خاصیــت فرسایشــی کــه علوفــه در شــکمبه ایجــاد

شــکل  13تصویــر میکروســکوپی از پرزهــای جیــره
شــاهد ،پرزهــا کامــا شــاخه دار شــده انــد و قارچــی
شــکل هســتند و در حــال جــدا شــدن از دیــواره
شــکمبه.

میکنــد ســلولهای مــرده پرزهــا جــدا میشــوند و
حالــت کراتینــه شــدن اتفــاق نمــی افتــد و پرزهــا
شــاخه دار نمیشــوند .شــکل پرزهــا در تیمارهــای
مختلــف در شــکلهای  11تــا  14نمایــش داده شــده
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اســت .عــاوه بــر مــوارد فــوق علوفــه باعــث
تقویــت الیــه ماهیچــه ای شــکمبه مــی شــود و
تیمارهایــی کــه در آنهــا علوفــه مصــرف شــده بــود
الیــه ماهیچــه ای ضخمیتــری داشــتند.
جــدول  18طــول و عــرض پرزهــا در تیمارهــای
مختلــف

شــکل  14تصویــر میکروســکوپی از پرزهــای جیــره
 %10علوفــه ،شــکل انگشــتی یــا نرمــال پرزهــا کامــا
مشــاهده میشــود.

G A V D A R A N

میتوانــد کال فرایندســازی شــود .اســتارتر پلــت

شــیرگیری ســریعتر و وزن بیشــتر در هفتــه  6شــد

خــوراک افزایــش یافــت .افزایــش وزن در دوران

جدول  17نتایج حاصل از تغذیه  5و  10درصد علوفه یونجه به گوساله ها

کــه  %20وزن بدنشــان شــیر مــی خوردنــد نیــز
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بیشــتری تولیــد کــرد .بطــور کلــی ذرت درســته و

شــد .بافــت زبــر اســتارتر باعــث رشــد بیشــتر،

شــیرخوارگی و هــم بعــد از شــیرخوارگی مصــرف

حتــی تغذیــه بــا علوفــه در گوســاله هایــی

نــوع علوفــه مصرفــی در گوســاله نیــز مهــم
اســت .مــی تــوان از علوفــه گــراس و لگومینــه در
اســتارتر اســتفاده کــرد .مصــرف کاه بــه میــزان
زیــاد باعــث کاهــش مصــرف اســتارتر میشــود.
بنابرایــن اگــر از کاه اســتفاده میشــود بایــد ســطح
مصــرف کاه پاییــن باشــد .نکتــه جالــب اســتفاده
از روش دسترســی آزاد بــه علوفــه اســت .در ایــن
روش گوســاله هــا بــه بیشــترین وزن در پایــان
شــیرخوارگی مــی رســند .در ایــن حالــت علوفــه
در ظرفــی جداگانــه و بــه صــورت آزاد در اختیــار
گوســاله هــا قــرار میگیــرد .نکتــه مشــکل آفریــن

جــدول  19اثــر ســطح علوفــه و انــدازه ذرات علوفــه

گوســاله اســت کــه در آنهــا شــیر ،اســتارتر و
علوفــه تغذیــه شــود.

عنــوان بعــد از شــیرگیری شــروع بــه تغییــر جیــره

بــر عملکــرد گوســاله هــای هلشــتاین
 8 :8%Fدرصــد علوفــه بــا انــدازه قطعــات 1
ســانتیمتر؛  8 :8%Mدرصــد علوفــه بــا انــدازه
قطعــات  3ســانتیمتر؛  8 :8%Lدرصــد علوفــه بــا
انــدازه قطعــات  4/5ســانتیمتر؛  16 :16%Fدرصــد
علوفــه بــا انــدازه قطعــات  1ســانتیمتر؛ 16 :16%M
درصــد علوفــه بــا انــدازه قطعــات  3ســانتیمتر؛
 16 :16%Lدرصــد علوفــه بــا انــدازه قطعــات 4/5
ســانتیمتر.

ایــن روش اســتفاده از ســه ســطل بــرای تغذیــه

اســتارتر نکنیــد و حداقــل تــا یــک مــاه از همــان
اســتارتر اســتفاده شــود .حتــی در زمــان شــیرگیری
کارهــای دیگــر کــه باعــث اســترس در گوســاله
میشــود ماننــد جابــه جایــی انجــام نشــود .قانــون

از آســیاب کــردن شــدید علوفــه خــودداری

فقــط یــک اســترس وارد شــود و از وارد کــردن
همزمــان چنــد اســترس بــه گوســاله خــودداری

ســطح  %10اســتارتر مقایســه شــد ،بیــان شــد کــه

عــاوه بــر میــزان و نــوع علوفــه مصرفــی،

علوفــه درشــت باعــث افزایــش مصــرف خــوراک

انــدازه ذرات علوفــه نیــز میتوانــد در عملکــرد

و کارایــی و قابلیــت هضــم جیــره شــد .افزایــش

گوســاله نقــش داشــته باشــد .فــرم فیزیکــی علوفــه

قابلیــت هضــم بــه علــت بهبــود محیــط شــکمبه و

اســتفاده شــده در تغذیــه گوســاله هــا بــر گســترش

افزایــش زمــان مانــدگاری اســت .همچنیــن علوفــه

شــکمبه ،و در نتیجــه افزایــش وزن بــدن و مصــرف

بلنــد باعــث افزایــش جویــدن و ترشــح بــزاق

مــاده خشــک و قابلیــت هضــم و راحتــی دام تاثیــر

میشــود کــه باعــث حفــظ  pHشــکمبه و افزایــش

مــی گــذارد .بــا افزایــش ســطح مصرفــی علوفــه در

ســامت شــکمبه میشــود .بطــور کلــی انــدازه

جیــره اســتارتر انــدازه ذرات علوفــه بایــد کاهــش

علوفــه عــاوه بــر وجــود خــود علوفــه مــی توانــد

پیــدا کنــد .در ســطح علوفــه مصرفــی  %8بهتریــن

نقــش مهمــی در عملکــرد گوســاله داشــته باشــد.

دانشگاه فردوسی مشهد

تعــداد ســلولهای ســماتیک ( )SCCمخــزن شــیر
در گاوداریهــا از  250000تــا  500000متغیــر اســت و

شــود .بــه همیــن دلیــل ســعی شــود کــه بعــد از

گاهــی بــه  600000نیــز خواهــد رســید .بــه منظــور

نکنــد.

مدیریتــی مــدون در گاوداری پیــاده شــود .هــر

شــود .در ایــن حالــت علوفــه خاصیــت فرسایشــی و
وقتــی انــدازه علوفــه  4ســانتیمتر بــا  2میلیمتــر در

مترجم  :عطیه رحیمی ،دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان

کلــی در دامپــروری ایــن اســت کــه در یــک زمــان

شــیرگیری تــا یــک مــاه جیــره اســتارتر تغییــر

اثــر خــود بــر توســعه شــکمبه را از دســت میدهــد.

اندازه علوفه

مدیریت کاهش سلولهای
سماتیک (  ) SCCدر شیر تولیدی

نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه بــه هیــچ

کاهــش  SCCبــه زیــر  400000بایســتی یــک برنامــه

گاو در هــر دوی مقــدار شــیر و تعــداد ســلولهای

در مــورد شــیرگیری گوســاله هــا بیــان شــده

ســماتیک درون مخــزن شــیر نقــش عمــده ای

یــک کیلوگــرم مــاده خشــک از اســتارتر مصــرف

مخــزن شــیر یــک معیــار مربــوط بــه گلــه اســت،

اســت کــه هــر گوســاله ای کــه ســه روز متوالــی
کنــد مــی توانــد از شــیر گرفتــه شــود .حتــی در
مقــاالت مختلــف بــه میــزان  750گــرم اســتارتر
نیــز اشــاره شــده اســت .طبــق ایــن روش گوســاله

دارد .در حالیکــه تعــداد ســلولهای ســماتیک

امــا هــر گاو مــی توانــد بــه عنــوان یــک عامــل

تعییــن کننــده آن باشــد .نســبت  SCCمخــزن
شــیر وابســته بــه  SCCو میــزان تولیــد شــیر هــر

مدیریتــی مناســب نمــی پذیــرد.

شــوند و یــا اینکــه ایــن اتفــاق ناگهانــی مــی افتــد،
گاوهــا را درون گــروه هــای ســالم تقســیم کنیــد.
تغییرات جمعیت
بعــد از تهیــه اطالعــات  ،SCCمرحلــه بعــدی اعمال

شــیر گرفتــه شــده انــد .امــا بــرای اطمینــان از
کیلــو اســتارتر بــرای ســه روز متوالــی صبــر کــرد.

نیــاز بــه مراقبــت دارنــد ،اســتفاده شــود.

و نحــوه درمــان موفقیــت آمیــز ،بطــور پیوســته

ســامت گوســاله مــی تــوان تــا مصــرف میــزان 1/5

مناســب بــرای شناســایی گاوهایــی کــه هــر مــاه

یــا غیــر آنتــی بیوتیکــی بــر اســاس شــدت ،علــت

پنج هدف اولیه

مطالعاتــی انجــام شــده اســت .هــدف ایــن اســت

پنــج مرحلــه مهــم بــرای مدیریــت ســامت پســتان

وجــود دارد .ســه مــوردی کــه جنبــه پیشــگیری
دارنــد شــامل:

 -از روش آمــاده ســازی مناســب بــرای شیردوشــی

اطمینــان حاصــل کنیــد بــه طــوری کــه جریــان
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16%F

16%M

16%L

0/46

0/41

2/16

1/90

0/38

0/45

1/78

2/26

0/85

مصرف استارتر در کل دوره

0/88

0/87

0/78

1/03

0/83

0/99

مصــرف مــاده خشــک قبــل از

0/91

0/91

0/88

1/00

0/89

0/96

0/91

مصرف ماده خشک در کل دوره

1/23

1/22

1/13

1/38

1/18

1/34

1/20

باشــند.

 ماشــین شیردوشــی را طــوری تنظیــم و نگهــداریکنیــد کــه جریــان شــیر در یــک وضعیــت مؤثــر و

مالیــم بــه ســمت بیــرون هدایــت شــود.

 محیــط را طــوری فراهــم کنیــد کــه تعــدادعوامــل بیمــاری زای روی پوســت بــه حداقــل برســد

و ضمنــا در انتهــا پســتان را تمیــز کنیــد.

G A V D A R A N

میکنــد ،یکــی ورم پســتان بالینــی (کــه شــیر

هســتند .در ایــن محــدوده اتفاقاتــی بــروز

غیــر طبیعــی مــی شــود) و دیگــری ورم پســتان

تحــت بالینــی (کــه شــیر ســفید طبیعــی اســت،
امــا  SCCافزایــش یافتــه اســت) .اغلــب تصــور

مــی شــود کــه درمــان بــا اســتفاده از مــواد دارویــی
بایــد انجــام شــود ،درصورتیکــه بدیــن صــورت

نیســت .در ایــن حالــت بســته بــه ویژگــی هــای گاو

بالینــی ایجــاد شــود.

اگــر ورم پســتان بالینــی وجــود داشــته باشــد،

اولیــن مرحلــه در روش عملــی اســتاندارد)SOP( 1

بــرای درمــان ،تشــخیص آن مــورد اســت .ســپس
بــرای اتخــاذ تصمیــم جهــت درمــان آنتــی

اهمیــت بیشــتر شــامل مــوارد زیــر اســت:

تلیســه هــای شــکم اول کــه تســت

باالیــی از  SCCدارنــد

گاوهــای مســن کــه بــدون عفونــت

تحــت بالینــی خشــک شــده انــد و تســت باالیــی
داشــتند

گاوهــای مســن کــه در طــی دوران

خشــکی درمــان نشــده انــد

بیوتیکــی یــا غیــر آنتــی بیوتیکــی بررســی هایــی

گاوهای مزمن جوان

انجــام داده و میــزان پیشــرفت را بــر اســاس پیــش

گاوهای مزمن پیر

بینــی هــای انجــام شــده ،ارزیابــی کنیــد و نهایتــا

برنامــه ریــزی کنیــد کــه چطــور بــه ســطح تولیــد
گلــه برگشــت کنیــد.

در مــورد ورم پســتان تحــت بالینــی ،هنگامیکــه
 SCCماهیانــه مالحظــه شــود ،تشــخیص بــه
صــورت گروهــی انجــام مــی شــود .گاوهــا را بــه

دو گــروه تقســیم کنیــد ،گاوهایــی کــه نیــاز بــه
اطالعــات اضافــی بــرای درمــان بــا داروهــا دارنــد

و گاوهایــی کــه بــه یــک تصمیــم مدیریتــی نیــاز
دارنــد .برنامــه هــای مدیریتــی متفاوتــی وجــود
دارد کــه مــی تــوان درمــورد گاوهــای دارای ورم

پســتان تحــت بالینــی بــه کار بــرد کــه شــامل:

قبــل از اعمــال برنامــه هــای مدیریتــی مــی تــوان
ایــن گاوهــا را بــه فــروش رســاند ،آنهــا را از

برنامــه هــای مدیریــت تولیــد مثلــی خــارج کــرد،
آنهــا را از گاوهــای بــا  SCCپاییــن تــر جــدا کــرد
1- Standard Operating Procedure

گاوهــای شــیرده کــه بــرای یــک

عفونــت بالینــی درمــان شــده انــد و یــا پــس از

درمــان در شــرایط آلودگــی تحــت بالینــی هســتند
ایــن مــوارد در طــول زمــان بــا تغییــر الگــوی

بیمــاری در گاوهــای شــیری ،تغییــر مــی کننــد.
هــدف ایــن اســت کــه تصمیــم علمــی بــرای گاوهــا

بــر اســاس یــک سیســتم برنامــه ریــزی شــده

اتخــاذ گــردد .در ایــن صــورت نــه تنهــا نگرانــی
درمــورد فــروش گاوهــا بــه پایــان مــی رســد،

بلکــه یــک فرآینــد تجــاری بســیار مناســب بــرای

ســرمایه گــذاری در جمــع آوری اطالعــات مربــوط
بــه ســامتی پســتان انجــام خواهــد شــد.
منبع:
http://www.hords.com/E_milkuality/mq17.
)(Hoards Dairy Man, May 2013
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دو مــورد دیگــر مربــوط بــه جنبــه هــای درمانــی

کــه یــک برنامــه مشــابه بــرای مــوارد تحــت

ورم پســتان تحــت بالینــی اســت کــه اطالعــات
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خرچنگــی شیردوشــی بــه پســتان کامــا عــاری

1/80

شــیر گیر ی

درمــان آنتــی بیوتیکــی را بــه عنــوان یــک عمــل

همانطــوری کــه گاوهــا یکــی یکــی مبتــا مــی

از ایــن روش میتــوان بــرای توســعه یــک برنامــه

0/39

مصرف استارتر بعد از شیرگیری

بــرای شناســایی وضعیــت گاوهــا وجــود دارد کــه

گــروه بنــدی هــا ماهیانــه تغییــر مــی کننــد،

الزم بــرای بــه کار گیــری درمــان آنتــی بیوتیکــی و

8%M

مصرف استارتر قبل از شیرگیری

بــر اســاس اســتفاده از رکوردهــا و تشــخیص هــا

غیــر طبیعــی مــی شــود .در مــورد اســتراتژی هــای

8%L

0/41

آنتــی بیوتیــک هــا اســت .امــا برنامــه هایــی نیــز

جداســازی راحــت تــر و بــه ایــن دلیــل کــه ایــن

 SCCآنهــا شناســایی شــده اســت .گــروه هــای بــا

جدول  19اثر سطح علوفه و اندازه ذرات علوفه بر عملکرد گوساله های هلشتاین

1/98

بالینــی و تحــت بالینــی درمــان بــا اســتفاده از

هــا در بعضــی از مقــاالت حتــی در  35روزگــی از

پوســت خارجــی و سرپســتانکها قبــل از اتصــال

0/41

وضعیــت گاوهــا در هــر دو گــروه دارای ورم پســتان

انفــرادی بــه طــور ماهیانــه انــدازه گیــری شــود.

شــیر بــه خوبــی تحریــک شــده و باکتریهــا از روی

1/96

برنامــه برخــی گاوداری هــا بــرای شناســایی

بیشــتری جهــت انتخــاب دقیــق اســت .بــرای

ورم پســتان عاملــی اســت کــه منجــر به تولید شــیر

در انــدازه  3ســانتیمتر بدســت آمــد (جــدول .)19

صفات (کیلوگرم در روز)

قــرار دهیــد .

بــرای فــروش و درمــان گاوهــا نیــاز بــه اطالعــات

روش مدیریتــی روی جمعیــت گاوهــای مبتــا بــه

و در ســطح علوفــه مصرفــی  %16بهتریــن عملکــرد

شاهد

قبــل از درمــان رکوردهــا را مــورد ارزیابــی

کــرد.

گاو اســت .الزم اســت  SCCهــر گاو بــه صــورت

عملکــرد در ذرات علوفــه بــا انــدازه  4/5ســانتیمتر

8%F

بایــد از یــک راهبــرد مناســب اســتفاده کــرد.

و یــا اینکــه ورم پســتان تحــت بالینــی را درمــان

ضرورت استفاده از شتر در راستای
نیازهای کشور

فرآينــد پاستوريزاســيون در مقايســه بــا فســفاتاز

 )3پروتئینهــاي شناســاگر پپتیدوگلیکان�pep
) tidoglycan recognition protein ( PGRP

الكتوپراكســيداز شــاخص بهتــري بــراي ارزيابــي

قليايــي اســت زيــرا فســفاتاز قليايــي شــير شــتر

بخش پنجم

بیو اکتیو های مهم شیر شتر 1

خصــوص شــير شــتر بررســي غيــر فعــال شــدن

ژن  -2angiopoietinســرکوب مــی کنــد.

* Corresponding author: s.zibaee @ mrazi.ac.ir

دکتر سعید زیبائی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران
دبیر کارگروه سیاستگذاری شتر کشور
دبیر علمی همایش منطقه ای اولویتهای تحقیقاتی شتر -دبیر علمی اولین کنگره ملی شتر

در  82- 86درجــه ســانتيگراد بمــدت  2دقيقــه

غيــر فعــال مــي گــردد.

باالتریــن غلظــت ایــن آنزیــم در شــیر شــتر یافــت
مــی شــود .ازطریــق کنتــرل متاســتاز اثــرات

 )2پروتئیــن اســیدی آب پنیــر Acidic Whey
Protein

آشــکار در درمــان ســرطان ســینه دارد پاســخ

ایمنــی میزبــان را تحریــک مــی کنــد و داراي

 )WAP(whey acidic proteinمهمتریــن Whey

وزن مولکولــی  19کیلــو دالتــون داشــته وتــرادف

 Proteinموجــود در شــیر شــتر ،مــوش و خرگــوش

 N-ترمینالفــاز معکــوس پروتئیــن تخلیــص شــده

سیســتئین اســت WAP .شــیر شــتر دارای وزن

Ile -Ser -Gly -Cys -Ala -Pro-Pro -Asp

مــی باشــد .ایــن پروتئیــن غنــی از آمینواســیدهای
مولکولــی حــدودا  14کیلودالتــون مــی باشــد  .و از

شکل-1مولکول الکتوپراکسیداز

آمینــی ایــن پروتئیــن دارای توالــی مشــابه بــا

 WAPدارای یــک ســیگنال پپتیــد و دو دومیــن

( core disulfid-fourدارای  8سیســتیین حفــظ

شــده) اســت .بیــان ایــن پروتئیــن بــه غــدد
پســتانی محــدود شــده و توســط هورمــون هــای
الکتوژنیــک تنظیــم مــی شــود .ایــن پروتئیــن

هــا پروتئیــن هــای ترشــحی کوچکــی هســتند

آن برابــر  9/6میباشــد .الکتوپراکســیداز یــک

بالقــوه درون ســلولی) نقــش دارنــد ،بنابرایــن

شــناخته شــده اســت کــه از نظــر فعالیــت آنزیمــی
تفــاوت چندانــی بــا هــم ندارنــد .الکتوپراکســیداز
دارای یــک گــروه هــم (آهــن)و حــدود  10درصــد
کربوهیــدرات اســت و دارای 0/07درصــد آهــن

بــه برخــی از بیواکتیوهــای مهــم شــیر شــتر اشــاره خواهــد شــد .پروتئیــن هــای شــیر شــتر بــه طــور کلــی بــه دو
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معمــوال ترکیــب  Protein Wheyهــای شــیر شــتر بــا wheyشــیرگاو اختالفاتــی دارد .شــیر شــتر هماننــد شــیر

آنزیــم هــای مقــاوم بــه حــرارت اســت کــه بــه

(  50درصــد ) وآلفا-الکتالبومیــن دومیــن ترکیــب اصلــی(  ) % 25مــی باشــد در حالــی کــه در شــیر شــتر آلفــا-

شــود .الكتوپراكســيداز در معــرض تغييــرات

عنــوان شــاخص پاستوریزاســیون محســوب مــی

انســان فاقــد بتا-الکتوگلوبولیــن اســت .ترکیــب اصلــی پروتئیــن آب پنیــر در شــیر گاو بتا-الکتوگلوبولیــن اســت

حرارتــي قــرار مــي گيــرد پاستورزاســيون

الکتالبومیــن ترکیــب اصلــی اســت .در ایــن گــروه بیواکتیو هــای نظیــر الکتوپراکســیداز ،پروتئیــن اســیدی آب پنیر

( LTLTدمــا كــم زمــان طوالنــي) (  63درجــه

( ،)WAPالکتوفریــن و ســایر بیــو اکتیــو هــای دیگــر ماننــد لیزوزیــم و پروتئیــن هــاي شناســاگر پپتیدوگلیــکان

ســانتيگراد بمــدت  30دقيقــه) تاثيــري بــر غيــر

 ) PGRP ( protein recognition peptidoglycanو ان-اســتیل-S-گلوکزآمین (  ) NAGaseوجــود دارنــد.

فعــال شــدن الكتوپراكســيداز نــدارد .در اثــر

G A V D A R A N

 )1الکتوپراکسیداز:

عليــه ميكروبهــاي آلــوده کننــده ايــن سيســتم

ترکيــب جديــدي تحــت عنــوان هيپوتيوســيانات

پراکســيداز آنزيمــي اســت کــه قــادر بــه کشــتن

درشــير بســيار انــدك اســت امــا در حــدود 5

دارد و از متابوليســم باکتريهــا بــه طــور معنــي داری

الكتوپراكســيداز باقــي مــي مانــد در حاليكــه

مــي باشــد .فعــال شــدن ايــن آنزيــم وترشــح

افزايــش مــي يابــد .غلظــت ايــن آنزيــم درشــير

بــراي تكميــل سيســتم الكتوپروكســيداز بــه طــور

فــاش پاستوريزاســيون و  UHTمنجــر بــه تخريــب

بينــي وبرونــش هــا وترشــحات روده اي رخ

باشــد .الکتوپراکســيداز بــه خــودي خــود خاصيــت

عمــل كنــد .واكنشــهاي متقابــل ميــان ليزوزيــم،

الكتوپراكســيداز باقيمانــده در شــيرهايی كــه تحــت

ترشــح مــي شــود بــه نــام الکتوپراکســيداز معــروف

همــراه بــا هيــدروژن پراکســيداز و تيوســيونات

مــي توانــد ماهيــت ضدميكروبــي ايــن سيســتم را

انــد ســبب مــي گــردد کــه عمــر مانــدگاري ايــن

اســت کــه درگــروه ايمينوگلوبوليــن هــا قــرار

کنــد .بوســيله واکنــش هيــدروژن پراکســيداز و

1- Hypothiocyanate

حــرارت  80درجــه ســانتيگراد قــرار گرفته انــد .در

نقــش مهمــي دارد .مقاديــر الکتوپراکســيداز

باکتريهــا از طريــق انجــام واکنــش اکســيداتيو

الــي  6روز بعــد از زايمــان بــه ســرعت ميــزان آن

آن در غــدد بــرون ريــز ماننــد اشــك ،بــزاق،

انســان تقريبــا 20برابــر کمتــر از شــير گاو مــي

مــي دهد.آنزيــم پراکســيدازي کــه درشــير

ميكــروب کشــي نــدارد بــه هرحــال ايــن آنزيــم

مــي باشــد .الکتوپراکســيداز يــك پروتئيــن دفاعــي

اثــرات ضدباکتريایــي خــود را ميانجيگــري مــي

نمــي گيــرد و درحفاظــت سيســتم پســتاني بــر

تيوســيونات بــا يكديگر در حضــور الکتوپراکســيداز،

1

پاستوريزاســيون ( HTSTدمــا بــاال زمــان كوتــاه)

بوجــود ميآيــد کــه خاصيــت شــديد ميكروبکشــي

(  72درجــه ســانتيگراد بمــدت  15ثانيــه ) %70

جلوگيــري ميکنــد .گزانتيــن اكســيداز مــي توانــد

تيمــار حرارتــي  80درجــه ســانتيگراد و باالتــر مثــل

تشــديدكنندگي بــا الكتوپروكســيداز و تيوســيانات

كامــل الكتوپراكســيداز ميگردنــد .فعاليــت

الكتوپروكســيداز ،گزانتيــن اكســيداز و الكتوفريــن

تيمــار حــرارت  72درجــه ســانتيگراد قــرار گرفتــه

بيــش از پيــش افزايــش دهــد .الکتوپراکســیداز پلی

شــيرها بيشــتر از شــيرهايی باشــد كــه در معــرض

ایــن پروتئیــن حائــز اهمیــت مــی باشــد .چــون

ســاختمان  WAPمشــابه ســاختمان مهارکننــده

ســرین پروتئازهاســت بنابرایــن بــا مهــار ســرین
پروتئازهــای موجــود در غشــای پایــه احاطــه
کننــده ســلول هــای اپــی تلیالــی پســتان ،مانــع

تجزیــه ی المینیــن شــده و در نتیجــه از تهاجــم
ســلول هــا جلوگیــری مــی کنــد .بررســی ها نشــان
داده انــد کــه  WAPنقــش مهــاری در پیشــرفت

ســلول هــای ســرطانی ســینه دارد .بنابرایــن
مــی توانــد بــه عنــوان یــک عامــل درمانــی در

ســرطان ســینه بــه کار رود  WAP .نقــش تنظیمــی
منفــی در پیشــرفت چرخــه ی ســلولی ســلول
هــای اپــی تلیالــی پســتان دارد و ایــن نقــش را از

طریــق یــک مکانیســم اتوکریــن -پاراکریــن انجــام

مــی دهــد .هــم چنیــن ایــن پروتئیــن قــادر اســت
مقــدار ســیکلین  D1در فــاز  G1را نیــز کاهــش

آنزیــم NAGaseشــیر بــراي درمــان ورم پســتان

مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و اثــرات درمانــی آن
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت .پــس از بررســی
صدهــا نمونــه شــیر شــتر و المــا نشــان داده شــد

تمامــی آنهــا داراي ســطح باالیــی ازNAGase
هســتند .نشــان داده شــده اســت کــه NAGase

موجــود در شــیر شــتر فعالیــت قــوي ضــد
باکتریایــی و ضــد ویروســی دارد.

 )5لیزوزیم:
یکــی دیگــر از بیواکتیوهــاي شــیر شــتر لیزوزیــم
اســت .مطالعــات روي لیزوزیــم شــیر شــتر نشــان

داد کــه تشــابهات آنتــی ژنیــک بیــن لیزوزیــم

شــیر شــتر و گاو وجــود نــدارد کــه ایــن امــر

نشــان دهنــده وجــود یــک ســاختار متفــاوت
درلیزوزیــم ایــن دوگونــه مــی باشــد .لیزوزیــم

پیوندهــاي گلیکوزیــدي( β )1-4بیــن  -Nاســتیل

مورامیکاســیدو -Nاســتیل  -Dگلوکوزآمیــن را در

پپتیدوگلیــکان دیــواره باکتــري هــا مــی شــکند.
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مــوج  412نانومتــر حداکثــر جــذب را دارد و از

اســیدها در ســنتزگلوتاتیون (آنتــی اکســیدان

 )4ان –استیل - -Sگلوکزآمین ( ) NAGase

دهــد .گــزارش شــده اســت کــه بیــان WAP

23

ســلولی اپــی تلیالــی پســتان مــوش) را کاهــش داده

G A V D A R A N

22

اســت(جدول  .)5-1الکتوپراکســیداز در طــول

دســته تقســیم مــی شــوند-1 :کازئیــن -2پرتئیــن هــای آب پنیــری یــا .Proteins Whey

دارنــد .از آنجایــی کــه  WAPغنــی ازآمینــو

پپتیــدی بــا  612اســید آمینــه اســت و وزن ملکولــی

گلیکوپروتئیــن اســت کــه حداقــل 10فراکســیون آن

در قســمت هــای قبلــی در خصــوص ترکیبــات شــیر شــتر مطالبــی ارائــه گردیــد .در ایــن بخــش و بخــش آینــده

کــه در اعمــال تنظیمــی ،رشــد و تمایــز نقــش

اســیدهای سیســتئین اســت و ایــن آمینــو

معــادل  78کیلــو دالتــون دارد و نقطــه ایزوالکتریک

بــه شــرح زیــر تعییــن شــده اســت -Glu -Arg.

 117اســیدآمینه تشــکیل شــده اســت .پایانــه ی

کازئیــن مــی باشــد .

جدول :1خصوصیات فیزیکوشیمیایی الکتوپراکسیداز

فعالیــت وســیع آنتــی باکتریایــی اســتPGRP (.

اگــزوژن ،تکثیــر ســلول هــای (CH11یــک الیــن
و از پیشــرفت چرخــه ی ســلولی از مرحلــه G/1G0

بــه مرحلــه Sجلوگیــری خواهــد کــرد .هــم چنیــن
بیــان ســیکلین هــای  D1و  D 3در مرحلــه ی G1

نیــز در ایــن ســلول هــا کاهــش مــی یابــدWAP .

پیشــرفت تومــور را در ســلول هــای  7-MCFبیــان
کننــده ی ایــن پروتئیــن ،از طریــق کاهــش بیــان

تغذیه انرژی و پروتئین میشها در اواخرآبستنی
email : mh_delavar@yahoo.com
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جهــت پاییــن آوردن مــرگ و میــر برههــا و جلوگیــری از ســقط جنیــن در گلــه ،بایــد بــه تغذیــه میشهــای آبســتن توجــه اکیــد

داشــت .جیرههــای غذایــی بایــد عــاوه بــر تامیــن احتیــاج نگهــداری و رشــد الیــاف ،مــواد مغــذی مــورد نیــاز جنیــن را نیــز تامیــن

نماینــد .در  15هفتــه اول آبســتنی (ماههــای دوم و ســوم) رشــد جنیــن بســیار کــم اســت و احتیاجــات غذایــی میــش در ایــن دوره
اندکــی بیشــتر از نگهــداری اســت .تغذیــه مناســب در ابتــدای آبســتنی ســبب مانــدگاری جنیــن و ســوء تغذیــه ســبب افزایــش تلفــات

جنیــن مــی شــود .بــه طــور کلــی ،در هفتههــای اول آبســتنی بایــد وزن بــدن میشهــا ثابــت نگهداشــته شــود و از تغییــر ناگهانــی

ســطح تغذیــه کــه اثــر ســوء بــر درصــد برهزایــی دارد جلوگیــری شــود.

معمــوال رشــد عمــده جنیــن در یــک ســوم آخــر آبســتنی اســت .حــدود دو ســوم وزن تولــد برههــا مربــوط بــه شــش هفتــه آخــر

ســختزایی نگــردد .معمــوال میشهــای جــوان

تحــت تاثیــر نــوع جیــره غذایــی داده شــده بــه

و یــا شــیرده بــا محدودیتهایــی روبــرو اســت.

ایــن دوره خــودداری کــرد تــا ســبب چاقــی و

نســبت بــه میشهــای مســنتر ،برههــای
ســبکتری تولیــد میکننــد .در صــورت امــکان،
میشهــای دوقلــو آبســتن بــه طــور جداگانــه

جــذب میشــوند .غلظــت محصــوالت تخمیــری
حیــوان قــرار میگیــرد .بــرای مثــال ،نســبت

بــاالی کاه در جیــره غذایــی باعــث افزایــش تولیــد

اســتات و افزایــش نشاســته جیــره نظیــر دانــه جــو

تغذیــه شــوند .بــرای مثــال ،در شــش هفتــه آخــر

افزایــش ســطح پروپیونــات را بــه دنبــال دارد .از

دوقلــو بــه بیــش از  80درصــد و احتیاجــات

مقادیــر بــاالی قندهــای محلــول ،باعــث افزایــش

آبســتنی احتیاجــات انــرژی میشهــای آبســتن

پروتئیــن تــا  100درصــد افزایــش مییابــد .تغذیــه

و مدیریــت تغذیــه در اواخــر آبســتنی بــرای

موفقیــت و ســودآوری حرفــه گوســفندداری امــری
ضــروری اســت.

طــرف دیگــر ،تغذیــه جیرههــای غذایــی حــاوی
ســطح بوتیــرات میشــوند .گلوکــز و اســیدهای
آمینــه ،سوبســترای اصلــی انــرژی بــرای رشــد و

نمــو جنیــن و تولیــد آغــوز و شــیر میباشــند.

میکروبــی از جملــه ایــن محدودیتهــا میباشــد

و شــدت ایــن اثــرات عــاوه بــر کیفیــت علوفــه
بســتگی بــه نــوع کنســانتره نیــز دارد.

ســطح انــرژی مــورد نیــاز حیــوان در اواخــر

آبســتنی ،بســتگی بــه ژنوتیــپ حیــوان ،ذخایــر

بدنــی آن و ترکیــب کلــی جیــره نظیــر انــرژی و

مــورد اســتفاده جنیــن ،مــادر و بافتهــای بــدن
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تامیــن مــواد غذایــی الزم بــرای تولیــد مقــدار کافــی آغــوز و نیــز تولیــد شــیر پــس از زایمــان بســیار ضــروری اســت.

میکروبهــای شــکمبه تخمیــر و بــه اســیدهای

عنــوان پیــش ســاز اصلــی بــرای گلوکونئوژنــز)،

بــه عنــوان منابــع اصلــی انــرژی تبدیــل میشــوند.

حاصــل میشــود .بنابرایــن ،تغذیــه تکمیلــی

حــدی در اپیتلیــوم شــکمبه متابولیــزه میشــوند.

بــاال نظیــر دانــه ذرت و جــو میتوانــد باعــث

جریــان مــواد هضــم شــده بــه روده باریــک منتقــل

از مــواد متراکــم یــا کنســانترههای بــا قابلیــت

کربوهیدراتهــای جیــره غذایــی بوســیله

گلوکوژنیــک (گلوکزســاز) ماننــد پروپیونــات (بــه

چــرب فــرار (:VFAپروپیونــات ،اســتات و بوتیــرات)

الکتــات ،گلیســرول و برخــی اســیدهای آمینــه

قســمتی از محصــوالت تخمیــری جــذب و تــا

میشهــا بــا جیرههــای غذایــی حــاوی نشاســته

باقیمانــده محصــوالت تخمیــری شــکمبه ،همــراه بــا

افزایــش وزن جنیــن و تولیــد آغــوز شــود .اســتفاده

کربوهیدراتهــا در جیــره غذایــی ،تنهــ ا پیــش

غذایــی نیــز تــا انــدازهای بــرای تولیــد گلوکــز
اســتفاده میشــود .بــه عــاوه ،بــازده انرژتیــک

موقعــی کــه پروتئیــن جیــره غذایــی ناکافــی باشــد
کاهــش مییابــد.
تغذیه پروتئین :
پروتئیــن میکروبــی و پروتئیــن غیــر قابــل تجزیــه

در شــکمبه ،پروتئینهــای قابــل دســترس قابــل
جــذب در حیــوان نشــخوارکننده هســتند (در
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آبســتنی اســت .نیــاز گوســفند آبســتن در شــش هفتــه آخــر بــه حــدود  1/5تــا  2برابــر احتیــاج نگهــداری میرســد .بنابرایــن ،تغذیــه

در

میشهــا در ایــن دوره بــرای احتیاجــات نگهــداری ،رشــد مطلــوب جنیــن ،رشــد بافتهــای پســتان ،تــوان مــادری میــش بــه منظــور

شــده بــه حیــوان بــه علــت تغییــر جمعیــت

ســازهای گلوکونئوژنیــک نیســتند .پروتئیــن جیــره

عمــده

نشــخوارکنندگان،

کاهــش تجزیهپذیــری ســایر مــواد مغــذی تغذیــه

گلوکــز تنهــا بــه مقــدار بســیار کمــی از دیــواره

بــه وســیله گلوکونئوژنــز (عمدتــا در کبــد) از مــواد

بخــش

اختــاالت متابولیکــی نظیــر اســیدوز شــکمبه و

پروتئیــن و غلظــت انــرژی قابــل متابولیســم دارد.

شــکمبه جــذب میشــود .بنابرایــن ،بیشــتر گلوکــز

تغذیه انرژی :

ل متابولســیم میشهــای آبســتن
نیــاز انــرژی قابــ 
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محمد صادق داورنیا
کارشناس ارشد مدیریت پرورش و تغذیه دام سبک

بایــد از تغذیــه بیــش از حــد میــش نیــز در

و ســپس همــراه بــا خــود میکروبهــا ،هضــم و

تخمیــر بــاال (غنــی در نشاســته) بــرای تامیــن

روده باریــک هضــم و جــذب میشــوند) .پروتئیــن

پروتئیــن عبــوری بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم

در اواخــر آبســتنی بــا محدودیــت غذایــی مواجــه

در شــکمبه بــه واحدهــای کوچکتــر پپتیدهــا،

رشــد و نمــو پســتان و تولیــد آغــوز (بــرای تامیــن

میدهنــد تــا وضعیــت بدنــی را.

جیــره غذایــی بوســیله فعالیــت جمعیــت میکروبــی
اســیدهای آمینــه ،اســیدهای آلــی ،آمونیــاک

و دی اکســیدکربن هیدرولیــز میشــود .ایــن
مولکولهــا مجــددا بــرای تولیــد ســلولهای

میکروبــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد،
آمونیــاک محصــول حدواســط کلیــدی در ایــن

فراینــد اســت .عــدم تامیــن کافــی پروتئیــن
در جیــره غذایــی و از طرفــی ســطوح بــاالی
پروتئیــن غیــر قابــل تجزیــه در شــکمبه ،تراکــم

آمونیــاک در شــکمبه را کاهــش میدهــد ،بنابرایــن

رشــد جمعیــت میکروبــی و در نتیجــه هضــم
کربوهیدراتهــا نیــز کاهــش مییابــد.

پروتئیــن اضافــی قابــل تجزیــه در شــکمبه همــراه

بــا کمبــود مــواد آلــی قابــل تخمیــر مــورد نیــاز

بــرای حفــظ رشــد میکروبــی ،ســطوح آمونیــاک

در شــکمبه را افزایــش میدهــد .آمونیــاک اضافــی
جــذب خــون شــده و در کبــد بــه اوره تبدیــل

میشــود .هــر چنــد مقــداری از اوره ذخیــره شــده

و بوســیله بازگشــت مجــدد بــه شــکمبه مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،امــا بخــش اساســی

اوره از بــدن دفــع شــده و هــدر م ـیرود .بنابرایــن،

مقــدار پروتئینــی کــه بــه روده باریــک حیــوان
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باشــد کــه مســتقیما از خــوراک قابــل دســترس
اســت.

پروتئیــن میکروبــی بخــش عمــده پروتئیــن تامیــن

شــده بــرای حیــوان نشــخوارکننده را شــامل
میشــود .میــزان تولیــد پروتئیــن میکروبــی در

شــکمبه بســتگی بــه مقــدار مصــرف ،قابلیــت
هضــم و میــزان تخمیــر کربوهیدراتهــا دارد.
بــرای مثــال ،علوفههــای نابالــغ بــه دلیــل ســرعت

آهســتگی در شــکمبه تخمیــر میشــود .تغذیــه

کــه بــا داشــتن ســطوح بــاال از مــواد مغــذی بــه
پاییــن انــرژی ،احتمــاال ســبب کمبــود پروتئیــن

میکروبــی و اســیدهای آمینــه قابــل دســترس در

روده باریــک بــرای تامیــن نیازهــای جنیــن و حیوان
مــادر میشــود مگــر ایــن کــه جیــره غذایــی بــه
میــزان کافــی حــاوی پروتئیــن عبــوری (تجزیــه
نشــده در شــکمبه) نیــز باشــد .در دهههــای اخیــر،

ســاعات اولیــه بعــد از تولــد) در نظــر گرفتــه شــده
اســت .پــودر ماهــی ،حــاوی پروتئیــن عبــوری و

تراکــم باالیــی از برخــی اســیدهای آمینــه ضــروری

چربــی بــدن میــش ،منبــع مهــم انــرژی در

اواخــر آبســتنی و اوایــل شــیردهی اســت.

نشــخوارکنندگان در زمــان کمبــود غذایــی ،توانایــی

ظرفیــت خــوردن خــوراک بــا پیشــرفت آبســتنی
کاهــش مییابــد.
پارامترهای خون :

فوقالعــادهای بــرای بــه حرکــت در آوردن چربــی

در اواخــر آبســتنی ،تغییــرات متابولیکــی و

وزن زنده و وضعیت بدنی دام :

منفــی انــرژی در هنــگام زایمــان در حقیقــت امــری

میافتــد .ایــن تغییــرات تــا انــدازهای مرتبــط بــا

اســتفاده از وزن زنــده و تغییــرات وزن بــدن بــه

درصــد چربــی اولیــه بــدن میتوانــد بــه منظــور

کــه میتوانــد اطالعاتــی را از جنبــه کافــی بــودن

اواخــر آبســتنی بــه دلیــل آن کــه ممکــن اســت

درصــد پروتئیــن الشــه در  30روز آخــر آبســتنی

اندازهگیــری پارامترهــای خونــی بــرای تخمیــن

باشــند بــا محدودیتهایــی روبــرو اســت ،مگــر

اســت حــدود  34درصــد کازئیــن و  24درصــد

میتــوان اطالعــات الزم را در مقایســه بــا وزن

و میشهایــی کــه تعــداد بــره مشــابهی را حمــل

بــه حرکــت در آمــدن بافتهــای بــدن بــرای

رشــد بــره بدســت آورد .البتــه میــزان رشــد بــره،

بــا یکدیگــر مــورد مقایســه قــرار گیــرد .ارزیابــی

انرژیبــر اســت .اســتفاده از ذخایــر پروتئیــن و

در نظــر گرفتــه میشــود.

زنــده و تغییــرات وزن بــدن ،شــاخص بهتــری بــرای

انــرژی ،بازدهــی زیــادی نــدارد.

گلوکــز منبــع اصلــی انــرژی بــرای رشــد جنیــن

وضعیــت بدنــی ) (BCSمســتقل از تعــداد بــرهای

ظرفیت خوردن خوراک :

بــرای بــدن اســت.

و پروتئیــن از ذخایــر بدنشــان دارنــد و تعــادل

عادتپذیــری متعــددی در بــدن دام آبســتن اتفــاق

کامــا طبیعــی اســت .در هنــگام نیــاز ،حــدود 80

غلظــت برخــی متابولیتهــا در پالســما اســت

عنــوان شــاخص کافــی بــودن تغذیــه میــش در

تامیــن انــرژی بــه حرکــت در آیــد .تقریبــا  6تــا 7

تغذیــه در هــر زمــان ،در اختیــار قــرار دهــد .مزیــت

میشهــای آبســتن حامــل یــک یــا چنــد بــره

بــه حرکــت در میآیــد .تحقیقــات نشــان داده

وضعیــت تغذیـهای دام ،ایــن اســت کــه بــه ســرعت

ایــن کــه تعــداد جنینهــا مشــخص شــده باشــد

الکتــوز از پروتئیــن بافتــی بــدن بدســت میآیــد.

میکننــد وزن زنــده و تغییــرات وزن بــدن آنهــا

تامیــن انــرژی و پروتئیــن ،یــک فراینــد پــر هزینــه

وضعیــت بدنــی دام نســبت بــه اندازهگیــری وزن

اســیدهای آمینــه بــدن مــادری بــه عنــوان منبــع

تعییــن میــزان چــاق بــودن حیــوان اســت .نمــره
اســت کــه میــش آبســتن حمــل میکنــد .بــه
عبــارت دیگــر ،ایــن کــه میــش آبســتن حامــل یک

یــا چندقلــو باشــد ،در تعییــن نمــره وضعیــت بدنــی

تاثیــر نخواهــد گذاشــت.

کیفیــت علوفــه یــک عامــل مهــم از جنبــه مصــرف

خــوراک اســت .اغلــب ،جیرههــای بــا انــرژی

پاییــن حــاوی مقــدار باالیــی فیبــر غیــر قابــل

تجزیــه هســتند کــه ضمــن کاهــش میــزان عبــور

وزن بــدن میــش و نمــره وضعیــت بدنــی ،هــر دو

مــواد از شــکمبه ،ظرفیــت خــوردن خــوراک توســط

میــش در اواخــر آبســتنی بــکار رود .بــه عنــوان

خــوراک همــراه بــا مقــدار انــرژی پایینتــر

بــا هــم میتوانــد در تخمیــن کافــی بــودن تغذیــه

یــک قاعــده کلــی 10 ،درصــد و  18درصــد افزایــش
در وزن میشهــای حامــل تکقلــو و دوقلــو بــه

دام را نیــز کاهــش میدهنــد .کاهــش مصــرف

جیــرهغذایــی ،بــر جــذب اســیدهای چــرب فــرار
از اپیتلیــوم شــکمبه تاثیــر منفــی دارد .در نتیجــه،

ترتیــب ،عــاوه بــر  0/5واحــد کاهــش نمــره وضعیت

اســیدهای چــرب فــرار در شــکمبه تجمــع یافتــه و

در هشــت هفتــه آخــر آبســتنی باشــد .تغذیــه

از کنســانتره در جیــره غذایــی ،ســبب کاهــش

بدنــی میتوانــد نشــان دهنــده تغذیــه کافــی میــش
تکمیلــی میــش در اواخــر آبســتنی ،بــر وزن زنــده و
نمــره وضعیــت بدنــی میــش تاثیــر میگــذارد.

ســبب کاهــش در  PHشــکمبه میشــوند .اســتفاده
مصــرف علوفــه خشــبی (بهخصــوص علوفههــای
بــا قابلیــت دسترســی و کیفیــت بــاال) میشــود،
پدیــدهای کــه از آن بــه عنــوان جایگزینــی نــام

بــه خاطــر داشــته باشــید ،چاقــی بــدن میــش از

بــرده میشــود .میــزان جایگزینــی ،مفهومــی

فضــای قابــل دســترس بــرای انبســاط دســتگاه

قــرار میگیــرد و اشــاره بــه ایــن دارد کــه بــه ازای

محوطــه شــکمی ،میتوانــد تاثیــر منفــی بــر

علوفــه خشــبی بــه چــه میــزان کاهــش مییابــد.

طریــق تغییــر در بــازده مصــرف انــرژی و کاهــش

اســت کــه اغلــب در ایــن ارتبــاط مــورد اســتفاده

گــوارش همــراه بــا افزایــش ذخایــر چربــی در

هــر واحــد افزایــش در مقــدار کنســانتره ،مصــرف

مصــرف خــوراک داشــته باشــد .میشهایــی کــه

میــش و نمــره وضعیــت بدنــی ،وزن تولــد و میــزان
براســاس تغذیــه کافــی در یــک دوره طوالنــی مــدت

اســت و میشهایــی کــه دچــار فقــر غذایــی
میشــوند بــرای اطمینــان از بــرآورده شــدن نیــاز
جنیــن بــه گلوکــز ،قادرنــد تغییراتــی فیزیولوژیکــی
در بــدن خــود ایجــاد نماینــد .در گوســفند ســرعت

ســاخت و تخریــب (تــرن اور) گلوکــز خــون،
در اواخــر آبســتنی بــه میــزان  45درصــد و در

طــی شــیردهی  119درصــد افزایــش مییابــد.
رابطــه مثبتــی بیــن مصــرف انــرژی و گلوکــز
پالســما گــزارش شــده اســت کــه بــه طــور قابــل

توجهــی در اواخــر آبســتنی افزایــش مییابــد.
علیرغــم افزایــش فراینــد گلوکونئوژنــز در کبــد

و کاهــش اســتفاده از گلوکــز در بافتهــای بــدن
(بــه اســتثنای غــدد پســتانی) ،ســطح گلوکــز در

پالســما معمــوال بعــد از زایمــان کاهــش مییابــد.

در میشهــا بیــن  40 – 30درصــد گلوکــز یــا قنــد

خــون مــادر در اواخــر آبســتنی بــه مصــرف جفــت و

بافتهــای جنینــی میرســد.گلوکونئوژنز عبارت

اســت از ســاخته شــدن گلوکــز از منابــع
غیرکربوهیدراتــی ماننــد الکتــات ،اســیدهای آمینــه

قندســاز ،گلیســرول و پیــرووات.

بــه دلیــل ایــن کــه اغلــب کربوهیدراتهــای

جیــره غذایــی توســط میکروارگانیســمهای

دام جــذب میشــود ،بنابرایــن نشــخوارکنندگان

بســیار وابســته بــه عمــل گلوکونئوژنــز کبــدی
(ســنتز گلوکــز) از پروپیونــات هســتند .محــدود

شــدن مصــرف خــوراک در اوایــل دوره زایــش
بدیــن معنــا اســت کــه تامیــن پروپیونــات بــرای

ســنتز گلوکــز نیــز محــدود شــده اســت .همــان
طــور کــه قبــا ذکــر شــده اســت ،نشــخوارکنندگان
توانایــی خوبــی در اســتفاده از ذخایــر بدنــی بــرای

تامیــن نیــاز انــرژی خــود در اواخــر آبســتنی

دارنــد .کربوهیــدرات (گلوکــز) و چربــی عمــده
تریــن منابــع تأمیــن انــرژی دام هســتند .در صــورت
محــدود شــدن سوبســتراها (منابــع تامیــن کننــده

انــرژی ماننــد کربوهیدراتهــا ،چربیهــا و )...

در اواخــر آبســتنی بــرای رشــد جنیــن و آمــاده

شــدن دام بــرای شــیردهی و تأکیــد متابولیســم
بــدن دام بــر اســتفاده از چربیهــا و فراخوانــی

چربــی از بافتهــای ذخیرهــای آن ،اســیدهای
چــرب غیراســتریفیه ( (NEFAآزاد و پــس از ورود

بــه جریــان خــون بــه عنــوان منبــع مهــم انــرژی
(در زمــان تعــادل منفــی انــرژی) بــکار میرونــد.

بنابرایــن ،غلظــت  NEFAدر پالســما میتوانــد
بــه عنــوان شــاخصی از درجــه یــا شــدت بــه
حرکــت درآمــدن چربــی از بافتهــای چربــی

باشــد .تراکــم  NEFAدر پالســما بــا مــاده خشــک
مصرفــی رابطــه عکــس دارد .زمانــی کــه تعــادل
منفــی انــرژی افزایــش مییابــد ،مقــدار بیشــتری
چربــی از بافتهــای ذخیــرهای بــه حرکــت

در آمــده و غلظــت  NEFAدر خــون افزایــش

مییابــد.

امــروزه در صنعــت پــرورش گوســفند بــه منظــور
رقابــت در بــازار جهانــی ســعی میشــود تعــداد

برههــای متولــد شــده بــه ازای هــر راس میــش
و وزن تولــد آنهــا افزایــش یابــد .ولــی از طــرف

دیگــر تولیدکننــدگان هنــگام ســرمایهگذاری

بــرای پاییــن نگهداشــتن هزینههــا ،نهادههــا از
جملــه تغذیــه میشهــا را محــدود میکننــد و

در نتیجــه باعــث تضعیــف میشهــای پرتولیــد

میشــود کــه یکــی از نمودهــای آن مســمومیت
آبســتنی اســت.

مســمومیت آبســتنی یــا کتــوز گوســفندی
(فلجــی زایمــان) يــك بیمــاری متابوليكــي اســت

دارنــد (افزایــش تقاضــای جنیــن یــا جنینهــای
در حــال رشــد بــه انــرژی) و یــا میشهــای

چــاق بــروز میکنــد .ســطوح بــاالی کتــون
بادیهــا نظیــر بتاهیدروکســی بوتیــرات )(BHB

در پالســما (بــه دلیــل عــدم دریافــت انــرژی کافــی
از کربوهیدراتهــای خــوراک در نتیجــه محــدود

بــودن ظرفیــت بــدن بــرای مصــرف غــذا و بــه طبــع
آن تعــادل منفــی انــرژی و تحریــک انتقــال چربــی
از ذخایــر چربــی و کاهــش زیــاد نمــره وضعیــت

بدنــی در اواخــر آبســتنی) همــراه بــا افــت ســطح
نرمــال گلوکــز خــون مــادر (کاهــش قنــد خــون یــا
هیپوگلســیمی) ،از جملــه عالئــم اختــال متابولیکی
کتوزیــس میباشــد .برخــاف آن ،در گاوهــای

شــیری باالتریــن خطــر مســمومیت آبســتنی در
ابتــدای شــیرواری اســت .ســطوح بــاالی بوتیــرات

در جیــره غذایــی عــاوه بــر مســائل ســامتی کــه

ســبب کاهــش در مصــرف خــوراک و در نتیجــه
پاییــن آمــدن ســطح گلوکــز پالســما میشــود ،از

دیگــر عوامــل خطــر بــرای بــروز کتوزیــس اســت.
شــاخصهای ســوء تغذیــه اواخــر آبســتنی در
گوســفند ،افزایــش غلظــت اســیدهای چــرب آزاد

پالســما بــه میــزان  500میکــرو اک ـیواالن در لیتــر

و بتاهیدروکســی بوتیــرات بــه میــزان  0/7میلــی

مــول در لیتــر میباشــند .افزایــش بیشــتر تــا

حــدود  3برابــر مقادیــر فــوق کــه بــا هیپوگلیســمی

همــراه اســت بــه مســمومیت آبســتنی منجــر

میشــود .بــه علــت غیرخــاص بــودن عالئــم
کلینیکــی ،وجــود مســمومیت آبســتنی در میشهــا

تنهــا میتوانــد بوســیله بــاال رفتــن غلظــت
کتــون بادیهــای پالســما ماننــد بتاهیدروکســی

بوتیــرات تعییــن شــود .ســطوح بتاهیدروکســی
بوتیــرات پالســما در حیوانــات ســالم معمــوال
زیــر  0/8میلــی مــول در لیتــر اســت ،در حالــی
کــه غلظــت آن در شــرایط ســوء تغذیــه متوســط

بیــن  0/8تــا  1/6میلــی مــول در لیتــر میتوانــد

پیشــنهاد شــود .در گوســفندی کــه از مســمومیت
آبســتنی رنــج میبــرد ،غلظــت بتاهیدروکســی

بوتیــرات پالســما بیشــتر از  3میلــی مــول در لیتــر
اندازهگیــری شــده اســت.

درمــان رایــج میشهایــی کــه دچــار مســمومیت

27
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میکروبــی بیشــتری تولیــد میکننــد تــا جیــرهای
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تخمیــر بــاال در شــکمبه ،دو برابــر پروتئیــن

کافــی بــره بــا ایمونوگلوبولینهــای آغــوز در

تــا انــدازهای بــر مصــرف خــوراک اثــر بگــذارد.

میشهایــی کــه بیــش از یــک جنیــن در رحــم
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میرســد میتوانــد بیشــتر از مقــدار پروتئینــی

در تغذیــه میشهــای آبســتن و شــیرده بــه منظــور

میشــوند ،در ابتــدا وزن بــدن خــود را از دســت

عوامــل فیزیولوژیکــی نظیــر چاقــی بــدن میتوانــد

شــکمبه تخمیــر میشــوند ،در نتیجــه مقــدار
اندکــی گلوکــز مســتقیم ًا از دســتگاه گــوارش

کــه معمــوال در مــاه آخــر آبســتنی و بیشــتر در

آبســتنی شــدهاند شــامل :تجویــز خوراکــی

حتــی در صــورت تغذیــه کافــی مــادر ،جنیــن

درحــد  70درصــد احتیاجــات ،بــرای تولیــد آغــوز

 60گــرم دو بــار در روز) ،تزریــق وریــدی گلوکــز،

رشــد طبیعــی خــود را نخواهــد داشــت .بــه دلیــل

غنــی از انــرژی بــه میــش آبســتن ،مقــدار انــرژی

محلــول گلیســرول یــا پروپیلــن گلیکــول (حــدود

بــرای میشهــای بیشــتر از  135روز آبســتنی:

تزریــق دگزامتــازون یــا بتامتــازون بــرای ایجــاد

زایمــان ،دکســتروز  5درصــد وریــدی ،بولوسهــای
 300 – 100میلیلیتــری دکســتروز ( 50درصــد)،

تقــدم بــاالی رشــد جنیــن نســبت بــه بافتهــای

مــادری ،افزایــش ســطح تغذیــه در اواخــر آبســتنی

منجــر بــه بــاال رفتــن وزن تولــد برههــا میشــود

تــا نمــره وضعیــت بدنــی میــش .وضعیــت بدنــی

ویتامینهــای گــروه ب ،خــارج کــردن جنیــن و

میــش (عــاوه بــر جثــه و ســن آن) نیــز بــر رشــد

میباشــد .در حقیقــت ،درمــان مســمومیت

بعــد از تولــد ،رابطــه مســتقیمی بــا وزن بــره در

آنتــی بیوتیکهــا بــرای پیشــگیری از پنومونــی،

آبســتنی در میشهــا معمــوال ناموفــق اســت.

بنابرایــن ،پیشــگیری مهمتریــن راه بــرای کاهــش
وقــوع بیمــاری اســت.

درصــورت محــدود بــودن منابــع انــرژی،

اســیدهایآمینه جیــره غذایــی کــه مــازاد بــر

نیــاز نگهــداری و تولیــد اســت ،میتواننــد بــه

عنــوان منبــع انــرژی مــورد اســتفاده قــرا گیرنــد.

پروتئیــن ،یکــی از گرانتریــن مــواد مغــذی

اســت .بنابرایـن ،تغذیــه پروتئیــن جیــره غذایــی به
باالتــر از احتیاجــات حیــوان امــری کامــا نامطلــوب

اســت .ازت اضافــی جیــره غذایــی در شــکمبه

تجزیــه شــده و پــس از تبدیــل بــه آمونیــاک وارد
جریــان خــون شــده و بخــش عمــده آن در کبــد

تبدیــل بــه اوره میشــود .اندازهگیــری ســطح اوره
پالســما ،راهــی بــرای بدســت آوردن بــازده تغذیــه

پروتئیــن در حیــوان اســت .تحقیقــات نشــان
دادهانــد کــه یکــی از عالئــم ســوء تغذیــه در اواخــر

آبســتنی ،افزایــش اوره خــون اســت .اســید اوریــک

از شکســته شــدن اســیدهای نوکلئیــک مخصوصــا

پورینهــا بدســت میآیــد و غلظــت آنهــا عمومــا

در ارتبــاط بــا ســطح رشــد میکروبــی در شــکمبه و

بنابرایــن میکروبهــای هضــم و جــذب شــده در
روده باریــک اســت .بنابرایــن ،اندازهگیــری اســید

اوریــک پالســما میتوانــد بــرای ارزیابــی مقــدار
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پروتئیــن میکروبــی قابــل دســترس بــرای جــذب در

روده باریــک اســتفاده شــود.

نیــاز دام بــه کلســیم بــه شــدت در روزهــای
آخــر آبســتنی و اولیــن روزهــای بعــد از زایــش بــه
دلیــل بــاال بــودن مقــدار کلســیم در آغــوز و شــیر،

افزایــش مییابــد .کاهــش مصــرف خــوراک در

نتیجــه عــدم تامیــن کافــی علوفههــای بــا کیفیــت
خــوب ،جــذب کلســیم از روده را کاهــش میدهــد و

در نتیجــه ســطح کلســیم پالســما کاهــش مییابــد.
وزن تولد بره :
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کامــل رشــد جنیــن در دام آبســتن شــود .در

صورتــی کــه کمبــود غذایــی شــدید و طوالنــی

مــدت نباشــد ،بــا افزایــش ســطح تغذیــه میــش،

جنیــن رشــد جبرانــی خواهــد داشــت .چنانچــه
کمبــود غذایــی شــدید و طوالنــی مــدت باشــد،

قبــل و بعــد از تولــد دارد.

بــاال بــودن وزن تولــد برههــا بــه چنــد دلیــل
بــرای دامــدار مطلوبتــر اســت:

ســطح گلوکــز خــون (پیــش ســاز اصلــی ســنتز
الکتــوز) و در نتیجــه تولیــد شــیر تامیــن میکنــد.

تحقیقــات ،اثــر مثبــت افزایــش ســطوح انــرژی و
پروتئیــن جیــره غذایــی در اواخــر آبســتنی را بــر

میــزان رشــد برههــا در طــی شــش هفتــه اول بعــد
از تولــد نشــان داده اســت.

بــه دلیــل تقــدم بــاالی جنیــن و غــدد پســتانی
نســبت بــه بافتهــای بــدن مــادری بــرای مــواد

مغــذی ،اثــر جیــره غذایــی آبســتنی و اوایــل
شــیردهی بــر تولیــد شــیر متغیــر اســت .در هــر

 - 1مقــدار بــاالی بافــت چربــی قهــوهای در ایــن

صــورت ،توانایــی میشهــا بــرای بــه حرکــت در

تامیــن انــرژی در طــی اولیــن ســاعات بعــد از تولــد

تغذیــه ناکافــی در اواخــر آبســتنی بینهایــت در

برههــا ،کــه بــه تنظیــم و حفــظ دمــای بــدن و

آوردن بافتهــای مــادری بــه منظــور جبــران

و قــدرت زنــده مانــی بــره ،کمــک شــایانی میکنــد،

ایــن مســیر مهــم اســت .در هــر صــورت ،اثــر

 - 2برههــای شــیری بــا وزن تولــد بــاال ،بــه دلیــل

مصــرف آغــوز و جــذب ایمونوگلوبولیــن بیشــتر در

بــدو تولــد ،در برابــر عفونتهــا مقاومتــر شــده و
کمتــر در معــرض خطــر تنشهــای فیزیولوژیکــی

یــا مــرگ ناشــی از مشــکالت تنفســی یــا گوارشــی

قــرار میگیرنــد.

 - 3نســبت ســطح بــه حجــم بــدن در ایــن برههــا

کمتــر اســت و در نتیجــه اتــاف انــرژی آنهــا نیــز
کمتــر میباشــد،

 - 4برههــای شــیری بــا وزن تولــد بــاال ،ســرعت

رشــد بهتــری دارند،

یــادآور میشــود ،وزن تولــد بســیار بــاال نیــز بــه

علــت ســختزایی میتوانــد باعــث تلفــات بــره
شــود .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تــوان

زنــده مانــی بــره در وزن تولــد مطلــوب ،باالتر اســت

امــا زنــده مانــی بــره در وزن تولــد پاییــن و یــا بــاال
کاهــش مییابــد .بایــد توجــه داشــت هــر گونــه

تغییــر در ســرعت رشــد جنیــن (وزن تولــد بــره)
بایــد بــا اقدامــات مدیریتــی ،بهخصــوص در زمینــه

تغذیــه میشهــا در دو مــاه آخــر آبســتنی همــراه

باشــد.

میزان رشد بره :
هرچنــد وضعیــت بدنــی میــش و وزن تولــد بــره
تــا انــدازهای شــاخصهای خــوب تغذیــه در طــی

آبســتنی هســتند ،امــا هــدف اصلــی تغذیــه قبــل

از زایــش بایــد اطمینــان از تــوان کافــی پرورشــی
و مــادری میــش جهــت تامیــن شــیر بــه حدکافــی

بــرای بــره و یــا برههــای نــوزاد و رشــد ســریع
آنهــا باشــد .تغذیــه مکملهــای پروتئینــی

(بهخصــوص پروتئیــن غیــر قابــل تجزیــه در

شــکمبه یــا عبــوری) بــه میــش در اواخــر آبســتنی،
تولیــد آغــوز را افزایــش میدهــد .تغذیــه میــش

منفــی تغذیــه محــدود در اواخرآبســتنی میتوانــد

بوســیله تغذیــه خــوب در طــی دوره شــیردهی

جبــران شــود ،امــا کمیــت و کیفیــت جیــره غذایــی

نســبت بــه میشهایــی کــه قبــا خــوب تغذیــه
شــدهاند ،بایــد باالتــر باشــد .میــزان رشــد بــره

بعــد از تولــد ،بســتگی بــه تعــداد برههــای پــرورش

یافتــه توســط یــک مــادر دارد .بــه دلیــل وزن تولــد
پایینتــر برههــای چندقلــو ،ایــن برههــا در
هفتههــای اول میــزان رشــد پایینتــری دارنــد.
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ســوء تغذیــه ناگهانــی و شــدید در اواخــر آبســتنی،

میتوانــد باعــث کاهــش تدریجــی و یــا توقــف

جنیــن تاثیــر میگــذارد .قــدرت زنــده مانــی بــره

قابــل متابولیســم باالیــی را بــرای افزایــش ســریع

فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

28

توانایــی جبــران رشــد از دســت رفتــه و بازگشــت به

مطلــوب کافــی نیســت .تغذیــه کنســانترههای

آزمايشــات گاهــي نيــز بــا اســتفاده تــوام از

علــت اصلــي از ميــان رفتــن جنيــن مــي باشــد.

مــي آيــد كــه بتــوان كارآيــي ايــن هورمــون را

روز تلقيــح بــراي بهبــود يافتــن عملكــرد گيرائــي،

اســت كــه بطــور كلــي نتايــج را بــه نحــوي تفســير

اصلــي اســتفاده از ايــن هورمــون در طــي 25

مطالعــات اخيــر ،پيشــنهاداتي در زمينــه هــاي

 ،GnRHالقــاء تخمــك انــدازي در زمــان مناســب

جلوگيــري از مــرگ و ميــر جنيــن ،درمانهــاي

لوتئينــه شــدن اســت كــه از آن طريــق انتظــار مــي

تخمــك انــدازي و باالخــره در زمينــه .COD

و جنيــن زنــده بمانــد .علــي ايحــال ،بازدهــي خــوب

هورمونهــاي ديگــر بــوده اســت لــذا مشــكل بنظــر

اســتفاده از  GnRHبعنــوان پشــتوانه آبســتني در

مشــخص كــرد .بهرحــال در ايــن مقالــه ســعي شــده

بويــژه در گاو هــاي برگشــتي ،يكــي از داليــل

كــرده بــراي ســؤاالت بــي پاســخ ،بــر اســاس نتايــج

ســال گذشــته بــوده اســت .داليــل علمــي كاربــرد

زيــر ارائــه دهيــم .ايــن زمينــه هــا عبارتنــد از:

نســبت بــه زمــان تلقيــح و ســپس تحريــك آن بــه

منتهــي بــه همزمانــی در تخمــك انــدازي ،القــاء

رود بهبــودي موفقيــت آميــز در لقــاح ايجــاد شــده

بنــا بــر داليلــي ،گاو ،بيشــترين توجــه را در

آن هميشــه مبهــم بــوده اســت زيــرا كار روي گاوهــا

بزرگتريــن بــازار بالقــوه هورمــون درمانــي در

بدســت آوردن شــواهد علمــي بــوده و بنابرايــن

ايــن زمينــه بــه خــود اختصــاص داده اســت .گاو

دامپزشــكي مــي باشــد زيــرا اوال در كشــورهاي

كاربرد باليني GnRH

سؤاالت مطروحه در مورد كارآيي آن

مترجم دكتر امير هوشنگ فالح راد
عضو هيأت علمي گروه علوم درمانگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد
umfallah@yahoo.com

ميــر جنين،كنتــرل رشــد و توســعه فوليكــول در برنامــه هــاي همزمانــی كــه در آن از پروســتاگلندين بعنــوان
از بيــن برنــده جســم زرد اســتفاده مــي شــود ،همچنيــن القــاء تخمــك انــدازي در گاو هائــي كــه پــس از

زايمــان دچــار عــدم فحلــي ناشــي از ابتــاء بــه كيســت هــاي تخمدانــي ( )CODهســتند .بعضــي عقيــده
دارنــد كــه تزريــق  GnRHدر زمــان تلقيــح (اول و يــا تلقيحــات بعــدي) و يــا بيــن  11الــي  14روز پــس از

تلقيــح در گاو ســبب افرايــش نــرخ آبســتني مــي شــود .شــواهدي نيــز دال بــر اثــرات مثبــت ايــن هورمــون
در ميــش ،ماديــان و نيــز خــوك وجــود دارد .اســتفاده از  GnRHهفــت روز قبــل از تزريــق پروســتاگلندين

و مجــددا  48الــي  60ســاعت بعــدا از تزريــق پروســتاگلندين يكــي از قســمت هــاي اصلــي رژيــم هــاي
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همزمانــی مــي باشــد كــه بنظــر مــي رســد ســبب افزايــش همزمانــی تخمــك انــدازي در برنامــه هــاي
كنتــرل توليــد مثــل اســت.

غربــي از نظــر اقتصــادي مهمتريــن دام مــي باشــد

در مــروري كــه در مقــاالت علمــي منتشــر شــده

اختصــاص دارد .همچنيــن ،مزايــاي شــفاف و روشــن

در زمــان فحلــي شــده اســت )Mee et al. (1990

و لــذا بيشــترين تعــداد مقــاالت علمــي نيــز بــه آن

در مــورد بازدهــي عملكــرد  GnRHمــورد اســتفاده

اقتصــادي و توليــدي در كنتــرل چرخــه توليــد مثــل
گاو وجــود دارد و از طرفي مســائل نســبتا مشـ ّ
ـخص و

و ) Stewenson (1990گــزارش كــرده انــد كــه ،در
 14000مــورد گاو مــورد آزمايــش ،بهبــودي بترتيــب

شــواهدي وجــود دارد كــه در بعضــي از كشــورها

در گاو هــاي برگشــتي پيــدا كــرده انــد (جــدول

در گاو شــيري بــوده كــه بــه دليــل انتخــاب گاو

ايــن تعــداد گاو در آزمايشــات ،نشــان مــي دهــد

باشــد .بهرحــال ،در ايــن ميــان تحقيقاتــي نيــز در

نتايــج يكســاني بــه بــار نمــي آورد.

تعريــف شــده در بــاروري گاو وجــود دارد .و در آخــر،

در حــد  6الــي  7درصــد در تلقيــح اول و همچنيــن،

نشــان دهنــده كاهــش در راندمــان توليــد مثــل

شــماره  .)1گــزارش ايــن چنيــن بهبــود هائــي بــا

شــيري حــول محــور توليــد حداكثــري شــير مــي

كــه چــرا عملكــرد ايــن هورمــون در تعــداد كــم گاو

گوســفند ،اســب و خــوك شــده اســت كــه نتايــج

مشــابهي در آنــان نيــز ديــده شــده اســت.

اســتفاده درمانــي از آن ،بيشــتر مؤسســات دولتــي

واضــع قانــون در ايــن بــاره انتظــار دارنــد كــه

شــركت هــاي ارائــه دهنــده دارو شــرايطي را از نظر
ايمنــي دارو ،كيفيــت و عملكرد خــوب آن در محصول

نهائــي خــود تضميــن كننــد .محصــول نهائــي از اين

نظــر اهميــت دارد كــه تغييــرات جزئــي در ســاختار،
دوز و يــا حــال هــاي (اكســيپيان) دارو مــي تواننــد

اثــر اصلــي هماهنــگ كننــده در تزريــق دوم

ســبب تحريــك تخمــك انــدازي و لوتئينــه شــدن

محلــول  GnRHكــه يــك دكاپپتيــد اســتLH ،

تزريــق در طوالنــي كــردن مرحلــه لوتئــال در

لوتئينــه شــدن كيســت هــاي فوليكــوالر مــي گردد

آگونيســت و آنتاگونيســت ايــن هورمــون بــا

بطــور معمــول بايــد بــراي هــر مــورد ادعــا شــده

 GnRHنهفتــه اســت در حاليكــه اهميــت اوليــن
گاو هائــي اســت كــه در مراحــل آخــري چرخــه

فحلــي درمــان شــده انــد .در ايــن مــرور مقــاالت
منتشــر شــده در مــورد پتانســيل اســتفاده از
 GnRHبــراي القــاء تخمــک انــدازي در گاو هــاي

فوليكــول هــاي جديــد شــده و يــا اينكــه ســبب
ولــي ،قابليــت بــاروري گاو درمــان شــده بســيار

ضعيــف باقــي مانــده لــذا بنظــر مــي رســد قبــل

انســاني ســاخته شــده اســت .در دامپزشــكي

تحقيقــات بيشــتري در ايــن زمينــه مــي باشــيم.

بــه نــوع طبيعــي دكاپپتيــد و همچنيــن بوســرلين،

از اينكــه درمــان مؤثــري پيشــنهاد گــردد ،نيازمنــد

دچــار عــدم فحلــی مــورد مطالعــه قــرار مــي

مقدمه:

و يــا فورموالســيون هائــي كــه بصــورت كنتــرل

اســاس فارماكولوژيــك اســتفاده درمانــي از

گيرنــد .تزريــق يكجــا ،تزريقــات نوســاني ،متــداوم،
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بصــورت اثبــات شــده بــر تخمــك انــدازي و

بــاروري تاثيــر گــزار نبــوده و نتايــج قابــل پيــش
بينــي و يــا يكســاني نداشــته انــد .بنــا بــر عقيــده

بعضــي ،ايــن تفــاوت از يكســان نبــودن شــرايط
فوليكــول هــا در زمــان درمــان ناشــي مــي شــود.
معمــوال در پــي بــروز  CODاز  GnRHاســتفاده

مــي شــود .بــه هــر حــال اگرچــه ايــن هورمــون

 GnRHاز خاصيــت فيزيولوژيــك آن در تحريــك
آزاد ســازي  LHو  FSHاز قســمت پيشــين هيپوفيز

ناشــي مــي شــود .قبــل از آزاد ســازي (ســرژ) LH
و  FSHدر مراحــل قبلــي تخمــك انــدازي ،در گونــه

هائــي كــه مطالعــه روي آنهــا انجــام شــده اســت
مقــدار زيــادي  GnRHآزاد مــي شــود .در حــدود

 30ســال اســت كــه مشــخص گرديــده كــه در گونــه

هــاي حســاس در فاصلــه  30دقيقــه پــس از تزريــق

بيشــترين مصــرف ايــن هورمــون مربــوط مــي شــود
(نوعــي نوناپپتيــد صناعــي ;  ،)Buserelinكــه

بصــورت محلــول در آب عرضــه مــي شــوند.
عملكــرد و اســتفاده از نــوع ديگــري آنالــوگ بنــام

دســلورلين ( )Deslorelinدر جــاي ديگــري مــورد

بحــث قــرار خواهــد گرفــت.

صدهــا آزمايــش در مــورد بــاروري گونــه هــاي

مختلــف حيوانــات بــا اســتفاده از  GnRHصــورت
گرفتــه اســت كــه در شــرايط مختلــف آب و هوائــي،

سيســتم هــاي متفــاوت توليــد ،وضعيــت هــاي

مختلــف توليــد مثلــي و غيــره بــوده اســت .ايــن

خواهــد ادعــا كنــد كــه تزريــق داروئــي در روز 12

پــس از تلقيــح ســبب افزايــش راندمــان بــاروري مي
شــود بايــد پرونــده اي مطالعاتــي دال بــر شــواهد

علمــي ارائــه كنــد .در مقالــه حاضــر نويســنده بــر
موضوعاتــي تمركــز كــرده اســت كــه ادعــا هــاي

اثبــات شــده ويــژه بالينــي وجــود داشــته و يــا
احتمــاال آينــده روشــني بــراي آنهــا متصــور اســت.

در مقــاالت معمــوال بــا يكديگــر بــه شــدت مغايــر

بــوده و دســتورالعمل هــاي ارائــه شــده در اينگونــه

مقــاالت كــه توســط گــروه هــاي تحقيقاتــي مختلف
آمــده اســت بنــدرت بــا يكديگــر قابــل مقايســه

مــي باشــند .بنابرايــن ،اينگونــه روش هــا (مثــل

تحليــل هــاي راهبــردي) بــه مــا اجــازه ميدهــد
كــه اطالعــات مربــوط بــه مطالعــات مختلــف را

بــا يكديگــر جمــع كــرده ،نتايــج مغايــر باهــم را
جــدا و بقيــه را در هــم ادغــام كــرده تــا دقــت و

قــدرت كار زيــاد گــردد و در نهايــت داليــل تضــاد
نتايــج بدســت آورده را مــورد بررســي قــرار دهيــم.

نويســندگان فــوق تحليلــي راهبــردي در مــورد 40
آزمايــش مختلــف را كــه بــرروي  19019گاو در 27
مقالــه منتشــر شــده صــورت گرفتــه بــود انجــام
دادنــد .در ايــن آزمايشــات  GnRHو يــا نوعــي
آنالــوگ آن در زمــان تلقيــح بــه گاو تزريــق شــده

بــود .تجزيــه و تحليــل  Mantel-Haenszelنشــان

داد كــه اســتفاده از  GnRHو يــا آنالــوگ آن

(بوســرلين) ســبب افزايــش آبســتني در تمامــي

داده هــا از مقالــه مــروري كــه توســط Mee et al.

احتمــال نســبي آبســتني ( )RRيعنــي ريســك

اســت .بــه تفــاوت درصــد بهبــود در گاو هــاي

هميــن احتمــال در گاو هــاي شــاهد ( RRبــراي

) (1990و ) Stevenson et al. (1990خالصــه گرديــده

آبســتني در گاو هــاي درمــان شــده نســبت بــه

جدول شماره 1

اثرات تزريق  GnRHدر زمان تلقيح بر روي نرخ آبستني گاو ها

نرخ آبستني ()%
اولين تلقيح

تلقيحات بعدي

تعداد گله ها
< 60
80

تعداد گاو ها
11048
3608

گاو هاي شاهد
53
42

گاوهاي درماني
59
49

درصد بهبود
6
7

جدول شماره 2

احتمال نسبي ( )Relative risk; RRآبستني در گاوهاي درمان شده با  GnRHبا روش هاي متفاوت (دادهاي استخراج شده از مقاله Morgan
)and Lean, 1993

نوع درمان

آنالوگ GnRH
GnRH

مقدار دارو
مختلف

دفعات تلقيح
اولين

تعداد گاوها
862

نرخ نسبي آبستني
1/080

 125ميكروگرم

اولين

3563

1/052

 ≤ 250ميكروگرم

اولين

دومين

3994

2443

1/110

سومين يا بيشتر (گاوهاي
برگشتي)

5157

1/225

بطــور تقريبــي  %25جنيــن هــاي گاو در ســه

 GnRHو يا آنالوگ
 GnRHو يا آنالوگ

مختلف

و از بيــن رفتــن ايــن جســم زرد بطــور نابهنــگام

ميدهــد زيــرا نتايــج گزارشــات منتشــر شــده

حــد  22/5درصــد بــوده اســت.

مختلف

و ســالم در ابتــداي آبســتني امــري حياتــي اســت

خدمــت مطالعــات مربــوط بــه توليــد مثــل گاو قــرار

برگشــتي مكــرر ( )Repeat breederبيشــتر و در

 .2جلوگيري از مرگ و مير زودرس جنين

مــداوم پروژســترون توســط يــك جســم زرد فعــال

 Meta-analysisاطالعــات بدســت آمــده را در

شــده بــود .علــي ايحــال ،ايــن اثــرات در گاو هــاي

GnRH

هفتــه اول زندگــي خــود از بيــن مــي رونــد .توليــد

بــاروري گاو مــي باشــند .تحليــل راهبــردي یــا

1/099
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شــده  GnRHآزاد مــي كننــد هيــچ يــك هنــوز

عملكــرد هــاي متفاوتــي مخصوصــا بــراي مصــارف

جدول شماره 1

نحــوه عمــل مــاده اصلــي بشــود .بازدهــي داروئــي
بــه اثبــات برســد .بــراي مثــال اگــر شــركتي مــي

كار بــرد تكنيــك هــاي مطالعاتــي در مــورد

گــروه هــا بــه ميــزان  12/5درصــد (جــدول )2

بمنظــور ثبــت دارو (در آمريــكا) جهــت

ســبب تغييــرات شــديد در فعاليــت داروئــي و

و  FSHآزاد مــي گــردد .عــاوه بــر ايــن تعــدادي

نتايــج آن بســيار متغييــر اســت.

ليــن و همــكاران تعريــف كننــدگان اصلــي
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خالصــه :در ايــن مقالــه مــروري داريــم بــر تاثيــر درمانــي  GnRHدر ارتبــاط بــا جلوگيــري از مــرگ و

بطــور تــك تكــي فاقــد تــوان آمــاري الزم بــراي

درمــان شــده در ســتون آخــر توجــه كنيــد.

گاوهاي شاهد برابر با  1است)
در يكــي از آزمايشــات مــا كــه در آن GnRH

در روز تلقيــح بــه گاو هــاي شــيري تزريــق شــده

بــود در مجمــوع بــه افزايشــي معــادل  6/1درصــد

در نــرخ آبســتني رســيديم كــه معنــي دار نبــود.
ايــن يافتــه هــا بســيار نزديــك بــه نتايجــي

اســت كــه ) Mee et al. (1990بــه آن اشــاره كــرده
بودنــد .همچنيــن رابطــه اي معنــي دار ولــي منفــي

بيــن بهبــود نســبي در نــرخ آبســتني گاوهــاي
آزمايشــي در مقايســه بــا گاو هــاي شــاهد در همــان
گلــه ديــده شــد .بــه عبــارت ديگــر ،هرچــه ســابقه

توليدمثــل گلــه بدتــر بــود ميــزان بهبــود در بازدهي
توليدمثــل بــا اســتفاده از  GnRHبيشــتر نمايــان

مــي شــد.

در روشــي ديگــر كــه ابتــدا توســط مــك ميــان

و همــكاران ( )1986در نیوزلنــد بــكار رفتــه اســت
بــه گاو هــا  GnRHو يــا بوســرلين در بيــن روز هــاي

يكــم ،ســوم ،چهــارم و ششــم ،هفتــم و دهــم و يــا
يازدهــم و ســيزدهم پــس از تلقيــح تزريــق شــده

بــود .در ايــن آزمايشــات ،فقــط تزريقاتــي كــه بيــن
روز هــاي يازدهــم و ســيزدهم انجــام شــده بــود

ســبب بهبــود معنــي داري در نــرخ آبســتني گرديد.
ايــن روش درمانــي در بســياري از كشــور هــا

تكــرار شــده و نمونــه ای از يافتــه هــاي مربــوط بــه
ايــن آزمايشــات در جــدول شــماره  3نشــان داده

شــده اســت .در انگلســتان نتايــج بدســت آمــده از
دو آزمايــش نشــان دهنــده بهبــودي معــادل  9/4و
 12درصــد بــود در حاليكــه در آزمايشــات بزرگتــري
كــه در اســتراليا و ايرلنــد انجــام شــد تفاوتــي

مشــاهده نگرديــد.

بــا مشــاهده ايــن داده هــاي مغايــر باهــم،

مــا مبــادرت بــه تحليلــي راهبــردي در بــاره
مقــاالت منتشــر شــده در مــودر كار بــرد  GnRHو
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از تلقيــح اول كرديــم .نتايــج  19تحقيــق جداگانــه
را كــه در  14مقالــه آمــده بــود مــورد تجزيــه

و تحليــل قــرار داديــم .ميــزان احتمــال وقــوع

(()Odds ratioاحتمــال نســبي آبســتني بيــن

گــروه هــاي درمــان شــده و گــروه شــاهد) در هــر

از صفــر الــي  22درصــد متغييــر بــود .رگرســيون

و يــا تخمــك انــدازي و ســپس لوتئينــه شــدن

ميــان و همــكاران ( )1986در نیوزلنــد بوســرلين

آزمايشــات مختلــف آشــكار گرديــد كــه دامنــه آن
لوجســتيك نشــان داد كــه پاســخ بــه درمــان بــا
 GnRHبســتگي دارد بــه عواملــي از جملــه :نــوع

گاو (گوشــتي يــا شــيري) ،تعــداد زايــش (تليســه

و يــا گاو كار) ،بكارگيــري يــا عــدم بكارگيــري
نوعــي روش بــراي همزمانــی (همزمــان شــده و

يــا طبيعــي) ،روش تشــخيص آبســتني (روش و
زمــان) ،و همچنيــن اثــرات خــود هــر مطالعــه بطــور
انفــرادي .زمانــي كــه تمامــي ايــن متغييــر هــا در

تجزيــه و تحليــل گنجانــده شــدند ،فقــط  6مقالــه از
 14مقالــه قابليــت تحليــل را دارا بودنــد كــه در آنهــا
 2541گاو از كل  10845گاو قــرار داشــت .در ايــن

مرحلــه لوتئــال ســبب تجزيــه ،لوتئينــه شــدن،
ميشــود .جــداي از تحريــك ترشــح پروژســترون،
ايــن تغييــرات همچنيــن ســبب كاهــش در توليــد

اســتراديول -17-بتــا مــي گــردد .ايــن كاهــش،

ســبب مهــار توليــد گيرنــده هــاي اوكســي توســين
شــده ،در نتيجــه از توليــد و ترشــح  PGF2αنيــز

جلوگيــري مــي شــود .بنابرايــن ،انتظــار مــي رود
كــه كاهــش در ترشــح اســتراديول در ايــن زمــان

ســبب كاهــش مكانيــزم هــاي مخــرب جســم زرد

شــده و تعــدادي از آبســتني هــا خاتمــه نيافتــه
و ادامــه پيــدا كنــد Mann et al., (1995) .چنيــن

نتيجــه گرفتنــد كــه  GnRHســبب بــه تاخيــر

گــروه آمــاري افزايــش قابــل مالحظــه اي در نــرخ

افتــادن و يــا تضعيــف پيــام هــاي مخــرب جســم

(ميــزان احتمــال وقــوع برابــر بــا  1/33بــود).

بــه جنيــن داده مــي شــود تــا فعاليــت هــاي

گيرائــي در گاوهــاي درمــان شــده مالحظــه گرديــد
اگــر چــه چنيــن تحليلــي از داده هــاي بدســت

آمــده در گاو داري هــا پشــتوانه اي جهــت اســتفاده
روزمــره و عملــي از  GnRHفراهــم مــي كنــد

ليكــن ،نوعــي توجيــه فارماكولوژيك-فيزيولوژيــك

و يــا توجيهــي در مــورد مكانيــزم عمــل نيــز الزم
اســت تــا اينكــه بتــوان ارزيابــي و توجيــه كامــل و
مطمئنــي از كاربــرد آن ارائــه داد.

در مطالعــات مذكــور ،مرحلــه اي كــه در آن از

 GnRHاســتفاده شــده بــود (روز هــاي  11الــي 14

پــس از تلقيــح) اهميــت ويــژه اي دارد زيــرا ايــن
زمانــي اســت كــه تشــخيص آبســتني توســط

مــادر ()Maternal recognition of pregnancy
اتفــاق مــي افتــد .در ايــن زمــان عامــل انترفــرون

تائــو ( )Interferon-tكــه ضــد تخريــب جســم زرد
( )Anti-luteolyticاســت توســط جنيــن ترشــح

مــي شــود .ايــن مطلــب مشــخص گرديــده كــه

تزريــق  GnRHدر گاو هــاي غيــر حاملــه در ميانــه
و اواخــر عمــر جســم زرد ،ســبب تحريــك جســم
زرد بــه ترشــح پروژســترون مــي گــردد .در حــال

حاضــر ايــن مطلــب كامــا مشــخص شــده اســت
كــه گاوهــا داراي  2و يــا  3مــوج فوليكولــي در هــر

چرخــه فحلــي خــود هســتند .بســته بــه وضعيــت

زرد مــي شــود ،بــه ايــن ترتيــب زمــان بيشــتري

مخالــف تخريــب جســم زرد خــود را افزايــش دهــد.
در گاو هائــي كــه داراي ســه مــوج فوليكولــي

مــي باشــند ،درمــان بــا  GnRHدر روز هــاي  11و
 14بــا افزايــش (پيــك) دوميــن مــوج فوليكولــي

همزمــان مــي شــود و بنــا برايــن ،در ايــن زمــان
مقــدار اســتراديول نيــز در خــون زيــاد اســت.

بهرحــال ،غلظــت اســتراديول در گاوهائــي كــه داراي
دو مــوج فوليكولــي مــي باشــند در ايــن زمــان
كمتــر اســت .لــذا جالــب توجــه اســت كــه تعييــن

شــود كــه آيــا تفاوتــي در پاســخ بــه  GnRHبيــن

گاوهــاي دو موجــي و يــا ســه موجــي وجــود دارد؟.
ايــن برهــان مــي توانــد يكــي از داليــل موجــود

بــراي نتايــج مغايــر در مطالعــات ذكــر شــده باشــد
اگرچــه ،در حــال حاضــر ايــن فقــط يــك فرضيــه

اســت .درمــان بــا  GnRHپــس از تلقيــح مخصوصــا
در گاوهائــي كــه دچــار اســترس گرمائــي و شــرايط

بدنــي ضعيــف هســتند مؤثــر گــزارش شــده اســت.

G A V D A R A N

)McMillan et al. (1986
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مخصوصــا در گــروه روز  12مشــخص بــودBeck et .
) al., (1994ســعي كــرد كــه هميــن كار را در شــرايط

ولــش (انگلســتان) تكــرار كننــد .آنــان در ســه
گلــه از چهــار گلــه ،افزايــش غيــر معنــي داري در

عــدم بازگشــت بــه فحلــي و همچنيــن بــره زائــي
مشــاهده كردنــد ( 1/51در مقابــل  1/77بترتيــب،

بــراي گــروه شــاهد و گــروه درمــان بــا هورمــون).
علــي ايحــال ،در گلــه چهــارم افزايــش معنــي داري
در نــرخ دوقلوزائــي مشــاهده شــد ( 20مــورد در

مقابــل  40مــورد بترتيــب ،بــراي گروههــاي شــاهد
و درمــان) .در تعــداد بــره هــا بــازاء زايــش نيــز
افزايــش ديــده مــي شــد ( 1/44بــره بــراي گــروه

شــاهد و  1/68بــره بــراي گــروه درمــان) .تعــدادي
از گوســفندان در روز  31آبســتني كشــتار شــدند و

تخمدانهــاي آنــان نشــان دهنــده تخمــك انــدازي

بــه تعــداد بيشــتر در ميــش هــاي درمــان شــده
بــود كــه نشــان دهنــده افزايــش توليد پروژســترون

توســط جســم زرد هــاي اضافــي بوجــود آمــده در
تخمدانهــاي ايــن گــروه اســت .در آزمايشــي ديگــر
بــراي يافتــن مكانيــزم عملــي ،ميــش هــا را در روز

 12پــس از جفــت گيــري مــورد تزريــق بوســرلين
قــرار دادنــد و ســپس مقــدار پروژســترون و
اســتراديول را در پالســما انــدازه گيــري كردنــد.
گوســفندان  48ســاعت پــس از درمــان ذبــح

شــدند .شــدت تخمــك انــدازي در گوســفندان
درمــان شــده بيشــتر بــود ( 1/87در گــروه شــاهد
و  2/76در گــروه درمــان) .تعــداد  41جســم زرد

مشــاهده شــده در گــروه درمــان (از  113عــدد كل
در ايــن گــروه) ،پــس از درمــان ايجــاد شــده بــود

امــا وزن متغييــر هــاي محيطــي و فيزيولوژيــك

پــس از درمــان .ايــن آزمايــش تصويــري مشــابه

ارزيابــي نشــده انــد.

دهــد و بــه نظــر مــي رســد كــه مكانيــزم عمــل در

درمــان بــا  GnRHپــس از تلقيــح مفيــد اســت

تعــداد كل مربــوط بــود بــه فاصلــه  48طــي شــده

كــه در پاســخ بــه درمــان هــا مؤثــر هســتند هنــوز

آنچــه در گاو مشــاهده شــده اســت بــه مــا مــي

به تفاوت درصد بهبود در گاو هاي درمان شده در ستون آخر توجه كنيد.

نرخ گيرائي ()%
گاوهاي شاهد

گاوهاي درماني

60/9
54/8
37/2
50/6
53/4
62/3

72/4
54/6
33/3
60/0
65/4
60/6

درصد بهبود
11/5
-0/2
-3/9
9/4
12/0
-1/7

آبســتني وجــود داشــت .اگرچــهStout et al., ،
) (2002گــزارش كردنــد كــه تزريــق  40ميكروگــرم

بوســرلين در روز  10پــس از تخمــك انــدازي
تغييــري در غلظــت پروژســترون و پروســتاگلندين
در ســرم ماديــان هــاي آبســتن و غيــر آبســتن

بوجــود نيــاورد و بــا ايــن وســيله اســاس و پايــه
فيزيولوژيــك ايــن نــوع درمــان را زيــر ســؤال بــرد.
مقالــه ( Newcomb et al )2001مشــخص ًا ســبب
ايجــاد بحــث هائــي پيرامــون ايــن موضــوع شــده

اســت و بنــا برايــن ارزشــيابي ايــن درمــان نيــاز
بــه شــفاف ســازي دارد بويــژه اينكــه تفــاوت هــاي

ناشــي از درمــان بايــد تــا آخــر آبســتني حفــظ
شــود.

 .3اســتفاده از  GnRHدر درمــان هائــي كــه

در آن از پروســتاگلندين بــراي همزمانــی اســتفاده

ميشــو د

نحــوه اثــر پروســتا گلنديــن هــا ( )PGsدر

كنتــرل تخمــك انــدازي بــه ايــن صــورت اســت
كــه ايــن هورمــون ســبب تخريــب زودرس جســم
زرد شــده و در نتيجــه مقــدار پروژســترون در

گــردش خــون كاهــش پيــدا مــي كنــد .بــا ازبيــن
رفتــن اثــر فيدبــك منفــي بازدارنــده پروژســترون
روي هيپوتاالمــوس و هيپوفيــز ،كاهــش ايــن

هورمــون ســبب مــي شــود كــه زنجيــره اي از

تغييــرات هورمونــي و تخمدانــي بوجــود بيايــد
كــه در نتيجــه آن فحلــي و تخمــك انــدازي

اتفــاق افتــد .اســتفاده از پروســتاگلندين ابتــدا ً
ايــن ذهنيــت را بوجــود آورد كــه مــي تــوان بــا

همزمــان كــردن چرخــه فحلــي گــروه هائــي از
دامهــا ،آنــان را در زمــان ثابــت تلقيــح كــرد كــه

تخمــك انــدازي بــود تــا اينكــه نــرخ آبســتني
را درحــد قابــل قبولــي افزايــش دهنــد .از ايــن

گذشــته مشــخص شــده بــود كــه بعضــي از گاو هــا

تــا چنــد روز پــس از تلقيــح اجبــاري عالئــم فحلــي
نشــان مــي دهنــد ولــي Ball ،در ســال 1982

نشــان داد كــه تلقيــح پــس از مشــاهده شــدن

فحلــي ،متعاقــب اســتفاده از پروســتاگلندين ،نتايــج
بــاروري بهتــري از دو تلقيــح اجبــاري (بــدون ديــده

شــدن عالئــم فحلــي) بدســت مــي دهــد.

جكســون و همــكاران ( )1979آنچــه را

كــه مــا امــروزه در مــورد الگوهــاي امــواج فوليكولي

ميدانيــم بصورتــي قابــل تحســين پيشــگوئي كــرده

و نشــان داده بودنــد كــه قســمتي از تفــاوت در
زمانبنــدي فحلــي مربــوط مــي شــود بــه تفــاوت
در روزي از چرخــه فحلــي كــه در آن تزريــق

پروســتا گلنديــن انجــام مــي شــود  .گاوهائــي
كــه در روز هــاي  7الــي  8و يــا  15الــي  16مــورد

تزريــق قــرار مــي گيرنــد جلوتــر از گاوهائــي كــه
در روز  12الــي  14تزريــق مــي شــوند فحلــي نشــان

مــي دهنــد .دو روز  7و  8مقــارن اســت بــا حداكثــر

رشــد فوليكولهــا در گاوهائــي كــه داراي ســه
مــوج فوليكولــي مــي باشــند ،كــه بيشــتر شــايع
اســت بنابرايــن در گاوهائــي كــه در زمــان تزريــق

پروســتاگلندين داراي فوليكــول هــاي بزرگتــري
هســتند ،تخمــك انــدازي زودتــر از آنهائــي صــورت

مــي گيــرد كــه داراي فوليكــول هــاي كوچكتــر و
توســعه نيافتــه تــري مــي باشــند.

اگــر  GnRHدر طــي مرحلــه لوتئــال

تزريــق شــود ،بســته بــه وضعيــت فوليكــول هــا،

 LHترشــح مــي گــردد كــه ســبب تخمــك
انــدازي شــده و يــا اينكــه ســبب از بيــن رفتــن

مــرگ و ميــر زودرس جنيــن در ماديــان نيــز

البتــه بــاروري طبيعــي نيــز مــورد انتظــار بــود .بــه
هــر حــال ،ايــن مطلــب ســريع ًا مشــخص شــد كــه

فوليكــول غالــب مــي شــود .اگــر پروســتاگلندين

مقايســه بــا نشــخواركنندگان ،اطالعــات مــا در

كــه انتظــار مــي رفــت .زمــان توصيــه شــده بــراي

از فوليكــول هــا بطــور همزمــان رشــد خواهنــد

 )of product characteristics; SPCsيــا خالصــه

و  7روز بعــد پروســتاگلندين ،مــي باشــد .عــاوه

يكــي از معضــات اساســي اســت .اگرچــه در

مــورد مكانيــزم تخريــب جســم زرد انــدك اســت.
بــا ايــن حــال عليرغــم وجــود اطالعــات درســت

در مــورد بازدهــي و يــا نيــاز واقعــي بــه درمــان بــا
 ،GnRHدر بســياري از ماديــان هــا از پروژســترون

بطــور معمــول اســتفاده مــي شــود .در ســال 2001
نيوكامــب بــا اســتفاده از  20تــا  40ميكروگــرم

پاســخ بــه درمــان بســيار متغ ّيــر تــر از آنچــه بــود

تلقيــح در دســتورالعمل هــا تجــاري (Summaries
خصوصيــات دارو معمــوال  72ســاعت و  90الــي

 96ســاعت پــس از تزريــق پروســتاگلندين ذكــر

شــده اســت .اگرچــه فــرض شــده اســت كــه
نــرخ بــاروري حاصــل از يــك تلقيــح هماننــد دو

بوســرلين بيــن روز هــاي  8الــي  12پــس از تلقيــح،

تلقيــح (در فاصلــه  72و  96ســاعت) بــوده اســت

ســاله را مــورد ارزيابــي قــرار داد و نشــان داد كــه

دو بــار تلقيــح متمركــز بــود .در واقــع رژيــم دو

نــرخ آبســتني در  2346ماديــان در يــك دوره 4
تــاروز  40در حــدود  10درصــد افزايــش در نــرخ

ولــي توصيــه هــاي شــركت هــاي توليــد دارو بــر
بــار تلقيــح بــراي جبــران كــردن تفــاوت در زمــان

را چنــد روز بعــد تزريــق كنيــم ،مــوج جديــدي
كــرد .ايــن مكانيــزم اســاس اســتفاده از GnRH

برايــن ،در گاوهائــي كــه در اواخــر مرحلــه لوتئــال

مــي باشــند ،تزريــق  GnRHســبب تاخيــر در
تخريــب جســم زرد شــده (همانطوريكــه گاوهائــي
كــه در اوايــل مرحلــه لوتئــال هســتند حســاس

مــي باشــند) اينگونــه گاوهــا نيــز حساســيت خــود

بــه پروســتاگلندين را از دســت نمــي دهنــد .در
واقــع ،ايــن مكانيــزم ممكــن اســت نحــوه اصلــي

كاركــرد  GnRHدر عملكــرد برنامــه همزمانــی

35
G A V D A R A N

نويسندگان

)Drew and Peters (1994

بهبــودي در آبســتني آنــان مشــاهده نمودنــد كــه

گاو و گوســفند مشــابه اســت.

تعداد گاو

)Sheldon and Dobson (1993

گيــري بــه ميــش هــاي شــكم اول تزريــق كــرده و

بطــور خالصــه ،داده هــا نشــان مــي دهــد كــه

جدول شماره 3

)Drost and Thatcher (1992

را در روز هــاي  12 ،11 ،10و يــا  13پــس از جفــت

درحاليكــه در گــروه شــاهد  2جســم زرد از  71عــدد

انتخاب داده هاي منتشر شده در مورد اثرات آنالوگ هاي  GnRHكه در روز هاي  11الي  13بعداز تلقيح تزريق شده بود روي نرخ آبستني گاو ها

)Jubb et al. (1990

بــاروري در گوســفند اســتفاده شــده اســت .مــك
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آنالــوگ هــاي آنــان در روز هــاي  11الــي  14پــس

آزمايــش مقايســه شــده و تفــاوت معنــي داري بيــن

فوليكولهــا در هــر زمــان ،درمــان بــا  GnRHدر طي

از آنالــوگ  GnRHيــا بوســرلين جهــت بهبــود

باشــد .تزريــق دوم  GnRHبــه فاصلــه  48الــي

در تكنيــك هــاي بــكار رفتــه در دام كاهــش يافتــه

جلــو انــدازي زمــان ســرژ  LHشــده و بــه ايــن

آنــرا نمــي دهــد.

 60ســاعت پــس از تزريــق پروســتاگلندين ســبب

صــورت ســبب جلوانداختــن زمــان تخمــك انــدازي

نيــز مــي گــردد .در ســال Coulson et al, ،1980
نشــان داد كــه اگــر  60 GnRHســاعت پــس از

پروســتاگلندين تزريــق شــود ،شــرژ  LHهماهنــگ
مــي شــود اگرچــه ،آنــان اطالعاتــي در مــورد

بــاروري ارائــه ندادنــد.

پرســلي و همــكاران ( )1995احتمــاال

اوليــن گروهــي بودنــد كــه نشــان دادنــد كــه در

شــرايط گاوداري هــاي آمريــكا مجموعــه روش

و دليــل ديگــر اينكــه مديريــت دام اجــازه كاربــرد
بــك و همــكاران ( )1996روشــي بــا بــكار گيــري

 GnRH-PGجهــت همزمانــی در گوســفندان فعــال

از نظــر چرخــه توليــد مثلــي (ســيكليك) بــا 5
روز فاصلــه زمانــي بيــن تزريــق دو هورمــون بــكار

بردنــد و نشــان دادنــد كــه نســبت بــه روش PG-
( PGبــه فاصلــه  12روز) نتايــج مشــابهي از نظــر

در فاصلــه زايــش تــا اوليــن فحلــي بمــدت 4/52

روز مشــاهده گرديــد .بكــت و ليــن ( ،)1997چنيــن
نتيجــه گرفتنــد كــه درمــان ف ّلــه اي تمامــي
گاوهــاي شــيري در فاصلــه  40روز پــس از زايمــان،
ممكــن اســت كــه باعــث كاهــش در فاصلــه زايــش

تــا اوليــن فحلــي بشــود ولــي اثــر چندانــي روي
عملكــرد توليــد مثلــي دامهــا نــدارد.

اســتفاده از دوز هــاي  ≤ 100ميكروگــرم از

 GnRHدر ايــن وضعيــت ممكــن اســت بعنــوان

نــرخ آبســتني بدســت آمــد .تنهــا مزيت ايــن روش

دوز غيــر فيزيولوژيــك محســوب گــردد چونكــه

نســبي آن بايــد ارزيابــي شــود.

 30دقيقــه پــس از تزريــق صــورت مــي گيــرد كــه

كاهــش  7روزه در زمــان بــود ليكــن هزينــه هــاي

ســرژ گونادوتروپيــن قبــل از تخمــك انــدازي طــي

 GnRH-PG-GnRHو بدنبــال آن يــك تلقيــح

 .4القاء تخمك اندازي پس از زايمان

عليرغــم وضعيــت فوليكــوالر در آن لحظه اســت .در

اســت .ايــن روش درمانــي بــا نــام هــاي مختلــف،

بازگشــت بــه چرخــه تخمــك انــدازي تــا زمــان

تــر ولــي بــا دوز هــاي كمتــر  GnRHاســتفاده

باشــد و تفكــر غالــب علمــي ايــن اســت كــه بايــد

و فيزيولوژيــك  GnRHو گونادوتروپيــن هــا بــراي

اجبــاري ســبب بــاروري بــا نــرخ طبيعــي شــده
آوســينك ( ،)Ovsynchبوســينك ( ،)Bovsynchو
اينترســپت ( )Interceptمشــهور شــدند كــه در هــر

مــورد نــام داروي تجارتــي مــورد اســتفاده در آن
گنجانــده شــده بــود ولــي اساسـ ًا اصــول كار مشــابه

اســت.

پيتــرز و همــكاران ( )1999نشــان دادنــد كــه

دوميــن تزريــق ( GnRHدر مقايســه بــا گاو هائــي
كــه در آنهــا از رژيــم  GnRH-PGاســتفاده شــده

اســت) بطــور فاحشــي ســبب جلوانداختــن زمــان
تخمــك انــدازي شــده و متعاقبــ ًا بطــور متوســط

نتيجــه بعضــي از محققيــن از درمــان هــاي طوالنــي

آبســتني مجــدد مســيري كامــا بحرانــي مــي

كــرده انــد تااينكــه ترشــح نوســاني ()Episodic

چرخــه هــاي تخمدانــي در اســرع وقــت پــس از

رشــد و بلــوغ فوليكــول هــاي را تحريــك كنــد.

زايمــان شــروع شــود .اگرچــه ايــن مطلــب اخيــرا ً

در زالنــد نــو بــراي شــرايط گاوداري آنجــا مــورد

بحــث بــوده اســت .مقــاالت مــروري زيــادي در
مــورد تداخــل عوامــل محيطــي و هورمونــي كــه

ســبب تأخيــر در از ســرگيري فعاليــت تخمدانــي
مــي شــوند بــه چــاپ رســيده اســت.

در ميانــه ســالهاي  1980پيتــرز و همــكاران بــه

تعــداد زيــادي آزمايــش كــه جهــت انــدازه گيــري

در طــي ســه دهــه اخيــر گــروه هــاي تحقيقاتــي

نابالــغ دســت زدنــد (بــه مــروري كــه توســط پيتــرز

 500ميكروگــرم  )GnRHو يــا معــادل آنالــوگ هــاي

شــود) .همچنيــن تعــداد زيــادي از فرموالســيون

گاوهــاي گوشــتي بــوده اســت .در هــر حــالBall ،

تكــرار پذيــر و مؤثــري در تعــداد قابــل قبولــي از

گاوهــاي شــيري اثــر چندانــي در كاهــش فاصلــه

انجــام شــد كــه آزمايشــات بــا اســتفاده از دســتگاه

بــوده در حاليكــه در گاوهــاي شــاهد ايــن رقــم

در اوســط دهــه Becket and Lean (1997) ،1990

در دوران عــدم فحلــي پــس از زايمــان ظاهــر كننــد.

درمــان شــده ميانگيــن فاصلــه روزهــاي بــاز 15

مــورد اســتفاده از يــك دوز  GnRHدر گاوهــاي

آبســتن در روز  125نيــز  12درصــد افزايــش نشــان

در ايــن مــورد انجــام دهنــد .درمــان فوق نتوانســته

در مــورد ايــن روش تعــداد زيــادي مقالــه در

زايــش و اوليــن فحلــي ،زايــش و اوليــن تلقيــح

پروســتاگلندين انجــام دهيــم ســبب مــي شــود كــه

تخمــك انــدازي بطــور مؤثرتــري همزمــان شــود.

بــا اســتفاده ميدانــي از ايــن روش Mwhinny.،و
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همــکاران در ســال  1999گــزارش كردنــد كــه در
گاوهــاي درمــان شــده نــرخ آبســتني  44درصــد

فعــال كــردن تخمدانهــاي گاوهــاي فعــال از نظــر

گرفــت ( .)McLeod et al., 1988اگرچــه پــاره اي

عملكــرد ايــن روش در گاوهــاي شــيري بهتــر از

شــد ولــي هيــچ كــدام از روش هــاي درمانــي نتايج

در  1982مشــاهده نمــود كــه چنيــن درمانــي در

دامهــا بوجــود نيــاورد .ايــن مطالعــات قبــل از آنــي

زايــش تــا بــاروري مجــدد نــدارد.

اولتراســوند وقــوع امــواج منظــم رشــد فوليكولــي را

 52درصــد گــزارش شــد ليكــن ،در گاوهــاي گــروه

توانســتند  24گــزارش مربــوط بــه  12مقالــه را در

روز كمتــر از گــروه شــاهد بــوده و تعــداد گاوهــاي

شــيري پــس از زايمــان بيابنــد و تحليلــي راهبــردي

مــي داد.

بــود كــه بطــور معنــي داري در كاهــش فاصلــه بيــن

آمريــكا منتشــر شــده و بطــور وســيعي از آن

داليــل ،هزينــه زيــاد و عملكــرد ضعيــف آن اســت.

نبــوده مهمتريــن داليــل آن ،در ميــان ســاير
در بعضــي از مــوارد ،كاربــرد عملــي آن محدوديتــي

قانونــي داشــته كــه در آن اســتفاده تــوأم از داروهــا
را ممنــوع مــي كنــد مخصوصـ ًا كــه دو داروي مــورد
اســتفاده توليــد شــده در دو شــركت مختلــف

باشــند .عــاوه بــر ايــن در دو دهــه اخيــر كشــور
هــاي اروپائــي تمايــل دارنــد كــه تداخــل داروئــي

رژيــم هــاي درمانــي بــا اســتفاده از GnRH

بــراي القــاء تخمــك انــدازي خــارج از فصــل و يــا
پــس از زايمــان در گوســفند انجــام شــده ،بنظــر

مــي رســد كــه تزريــق ســاعتي و يــا دوســاعت

يكبــار دوز هــاي "نانوگرمــي"  GnRHو در حقيقــت
تزريــق وريــدي دائمــي (انفوزيــون) در فاصلــه 48

بــه هرحــال مشــخص شــده بــود كــه وضعيــت
فوليكــوالر تخمدانهــا در شــروع ممكــن اســت

تاثيراتــي در مكانيــزم درمــان داشــته باشــد زيــرا

 Jagger et al., 1987نشــان دادنــد كــه بيشــترين
پاســخ بــه  LHدر گاوهائــي ديــده مــي شــود كــه،
قبــل از درمــان بيشــترين مقــدار اســتراديول و
كمتريــن مقــدار  FSHرا داشــته باشــند.

تخمــك انــدازي شــود .در هرحــال بنظــر مــي رســد
پروژســترون دارد تــا از فعاليــت طبيعــي جســم زرد

اطمينــان حاصــل شــود .ايــن تكنيــك هــا هزينــه

باالئــي داشــته و لــذا بطــور صنعتــي قابــل اســتفاده
نمــي باشــد.

 GnRH .5و كيست هاي تخمداني ()COD
مقــاالت مربــوط بــه اســتفاده از  GnRHبــراي

درمــان  CODبــه ســالهاي  1970بــر مــي گــردد

و بازدهــي ايــن روش هــا در دســتورالعمل هــاي

تجــاري ( )SPCsنوشــته شــده اســت .علــي ايحــال،
بازدهــي ايــن نــوع درمــان در از بيــن بــردن
كيســت هــا و بازگشــت بــه بــاروري طبيعــي هنــوز

بخوبــي مشــخص نيســت .مشــكل اصلــي از عــدم
درك كافــي مــا از طبقــه بنــدي علــل و همچنيــن

تشــخيص كيســت هــا ناشــي مــي شــود .بنــا بــر

تعريــف ،كيســت فوليكــوالر يعنــي "ســاختاري
شــبيه بــه فوليكــول بــا قطــري بزرگتــر از 25

ميلــي متــر كــه حداقــل بــراي  7الــي  10روز روي

تخمــدان باقــي بمانــد"؛ ايــن در حالــي اســت كــه
جســم زردي نيــز وجــود نــدارد .متاســفانه ايــن

تلقيــح اثــر گــزار باشــد .بهرحــال ،آنــان گــزارش

دسترســي بــه اولتراســوند ريــل تايــم (Real-

روز) در تعــداد روز هــاي بــاز و همچنيــن در تعــداد

ميــزان فعاليــت هــاي فوليكولــي در تخمــدان

شــده امــا ،بــه دليــل اينكــه داده هــاي گــروه هــاي

موقعيــت را فراهــم كــرد كــه بتــوان درمــان هــاي

تجميــع داده هــا را زيــر ســؤال بردنــد .بــا خــارج

تعــداد كمــي از ايــن مطالعــات تاكنــون گــزارش

بهبــودي نســبي در آنــان مشــاهده شــده و پــس

درمانــي از هورمونهــا بــراي القــاء تخمــك انــدازي

اســت و يــا اينكــه شــكل ديگــري از همــان مســأله
مــي باشــد؟ مثــ ً
ا ،علــت آن ممكــن اســت ايــن
مرحلــه پيشــرفته تــر از نظــر رشــد و توســعه قــرار

تعريــف هيچگونــه نظــري بــه علــل و يــا آســيب

كردنــد كــه كاهــش كــم ولــي معنــي داري (2/75

 )time ultrasoundبــراي تشــخيص وضعيــت و

شناســي ســاختار كيســتي نــدارد .كيســت هــاي

تلقيحــات بــازاء آبســتني ( 0/05تلقيــح) ديــده

در دوره پــس از زايمــان در دامــداري هــا ايــن

كــه مقــداري نيــز لوتئينــه شــده انــد .آنچــه كــه

آزمايشــي بــا يكديگــر همخوانــي نداشــتند ،ارزش

هــدف داري در توليــد مثــل انجــام داد .بــه هرحــال،

كيســت لوتئــال از كيســت فوليكــوالر متفــاوت

كــردن يــك گــروه از داده هــاي غيــر همخــوان،

شــده اســت .در حقيقــت تحقيــق در بــاره اســتفاده

از تجزيــه و تحليــل باقيمانــده داده هــا ،كاهشــي

در دوره پــس از زايمــان در دهــه اخيــر دچــار ركــود

لوتئــال داراي ديــواره هــاي كلفــت تــري بــوده

مشــخص نيســت اينســت كــه آيــا علــل ايجــاد

باشــد كــه فوليكــول قبــل از دژنراســيون ،در يــك

بــازار امــكان تشــخيص كيســت هــاي تخمدانــي در
ســطح دامــداري فراهــم آمــد .ايــن احتمــال وجــود
دارد كــه عوامــل ژنتيكــي بــا عوامــل محيطــي در
رشــد و توســعه كيســت هــا توأم ـ ًا نقــش داشــته و

ديگــر اينكــه در گاوهــاي مســتعد عوامــل اســترس
زاي محيطــي و هورمونــي بــا هــم تعامــل داشــته و

ســبب كاهــش مقــدار  GnRHو يــا گونادوتروفيــن
هــا مــي گردنــد بطوريكــه مانــع تخمــك انــدازي

مــي شــوند .اگــر ايــن مطلــب دســت باشــد لــذا،
درمــان بــا  GnRHبنظــر منطقــي مــي آيــد.

بطــور خالصــه بنظــر مــي رســد كــه

درمــان بــا  GnRHراه مؤثــري بــراي تحريــك

فعاليــت تخمــك انــدازي يــك فوليكــول و يــا

بوجــود آمــدن جســم زرد از فوليكولــي ديگــر

مــي باشــد همچنانكــه در گاوهــاي غيــر كيســتي
نيــز ايــن كار را انجــام مــي دهــد .اثــر ديگــر اينكــه
كيســت هــاي فوليكــوالر ممكــن اســت بــا اســتفاده
از  GnRHلوتئينــه گرديــده ليكــن تحليــل نرونــد.

همينطــور نــرخ بــاروري در گاوهــاي كيســتي در

مقايســه بــا گاوهــاي طبيعــي بشــدت تحــت تاثيــر

قــرار مــي گيرنــد و در گاوهــاي شــاهد ،تزريــق

محمــل ( )Placeboبــدون هورمــون ،ســبب بهبــود

نــرخ بــاروري نشــده بــود .در ســال Cairioli ،2001
 et al.نشــان داد كــه پاســخ بــه درمــان بــا GnRH
زمانــي كــه مقــدار پروژســترون در خــون كمتــر
اســت نتايــج بهتــري مــي دهــد و بالعكــس.

مشــكل اســت كــه نتايــج مطالعــات

انجــام شــده در مــورد بازدهــي اثــرات  GnRHدر

نابــودي كيســت هــاي تخمدانــي را بطــور خالصــه
بيــان كــرد زيــرا ،پروتــكل هــاي بــكار رفتــه داراي
تفــاوت هــاي زيــادي بــا يكديگــر مــي باشــند و
دليــل آن اينســت كــه تشــخيص و زمــان بنــدي و

پايائــي درمــان هــا متفــاوت مــي باشــند .در نتيجــه،
ايــن زمينــه بــراي تحقيــق در مــورد راهكارهــاي
اپيدميولوژيــك و تحليــل هــاي راهبــردي گشــوده

اســت .علــي ايحــال ،چنيــن بنظــر مــي رســد كــه

عملكــرد  GnRHدر ارتبــاط بــا بازســازي طبيعــي

بــاروري محــدود اســت .بنابرايــن ،اگــر ايــن

ســندرم قــرار باشــد بــه مــداوا پاســخ دهــد ،بــه
درمانهــاي مؤثــر تــري نيــاز احســاس مــي شــود.

ارتبــاط بــا مــرگ و ميــر زود رس جنيــن ،مهــار

رشــد فوليكــول هــا در برنامــه هــاي همزمانــی كــه
در آن از پروســتاگلندين بعنــوان عامــل مخــرب

جســم زرد اســتفاده شــده اســت ،القــاء تخمــك
انــدازي در گاوهــاي دچــار عــدم فحلــي پــس از
زايمــان و در گاوهائــي كــه دچــار كيســت هــاي

تخمدانــي ( )CODمــي باشــند مــرور گرديــد.

 بــا توجــه بــه تحليــل هــاي راهبــردي متعــددداليــل كافــي وجــود دارد كــه بويــژه در گاو نشــان

دهنــده تاثيــر  GnRHدر افزايــش نــرخ آبســتني

مــي باشــد مخصوصــا اگــر در روز تلقيــح (بــار اول
ويــا تلقيحــات بعــدي) و يــا در روز هــاي  11و 14
پــس از تلقيــح تزريــق شــود .شــواهد مثبتــي نيــز
در مــورد درمــان ماديــان ،گوســفند و خــوك وجــود

دارد.

 اســتفاده از رژيــم  GnRH-PG-GnRHظاهــرا ًدر افزايــش همزمانــی تخمــك گــذاری در برنامــه
هــاي مهــار شــده توليــد مثلــي مؤثــر اســت .در

عيــن حــال ،اثــر اصلــي هماهنــگ كننــده تخمــك

انــدازي ،تزريــق  GnRHدوم اســت در حاليكــه
اهميــت اوليــن  GnRHدر طوالنــي كــردن مرحلــه

لوتئــال در گاو هائــي بــوده كــه در اواخــر ايــن

مرحلــه درمــان شــده انــد.

 -تزريــق يكجــا ،نوســاني ،انفوزيــون تدريجــي و

فرموالســيون هــاي مهــار شــده در آزاد ســازي
 ،GnRHهيــچ كــدام در تعــداد زيــادي گاو بطــور

يكســان و قابــل قبولــي در القــاء تخمــك انــدازي
بــارور مؤثــر نبــوده انــد .بنظــر مــي رســد كــه ايــن
مطلــب بــه دليــل تفــاوت در وضعيــت فوليكــوالر در
زمــان شــروع درمــان باشــد.

 اســتفاده از  GnRHدرمــان انتخابــي بــراي از بيــنبــردن كيســت هــاي تخمدانــي ( )CODمــي باشــد.
در عيــن حــال ،اگرچــه  GnRHســبب تحريــك

فوليكــول بــه تخمــك انــدازي و يــا لوتئينــه شــدن
فوليكــول جديــد و يــا لوتئينــه شــدن كيســت

مــي شــود ،نــرخ بــاروري گاو هــاي درمــان شــده
هنــوز بســيار پائيــن و ضعيــف بــوده و راههــاي

بهتــري مــورد نيــاز اســت.
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اســتفاده مــي شــود .بــا ایــن وجــود ،اســتفاده از

و همچنيــن احتمــال نســبي آبســتني از اوليــن

تعــداد زيــادي تحقيــق جهــت معرفــي

بــا ورود دســتگاه اولتراســوند ريــل تايــم بــه

در ايــن مقالــه بازدهــي درمــان بــا  GnRHدر

فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

توليــد مثــل اســتفاده كــرده انــد .بطــور كلــي

موفقيــت در مــورد القــاء تخمــك انــدازي حاصــل

تزريــق  GnRHرا  56ســاعت بعــد از تزريــق

باشــند.

شــيري و گوشــتي و همچنيــن در تليســه هــاي

ســاعت بــراي دوره هــاي  24-48ســاعته در گاوهاي

آنــرا ( 10الــي  20ميكروگــرم بوســرلين) جهــت

شــده نشــان داده شــده اســت كــه اگــر دوميــن

طوالنــي شــدن دوره عــدم فحلــي پــس از زايمــان

كــه انفوزيــون دائمــي نيــاز بــه درمــان قبلــي بــا

هــاي فارماكولوژيــك نيــز مــورد ارزيابــي قــرار

كــه توســط پيتــرز و همــكاران ( )1999انجــام

دوره نفاســي متمركــز اســت كــه مــي تواننــد علــل

پاســخ بــه تزريــق تدريجــي و مــداوم (انفوزيــون)
دوز هــاي كــم  ، GnRHمثــ ً
ا  1-5ميكروگــرم در

فراوانــي دوزهــاي بــاالي ايــن هورمــون ( 100الــي

ســاعت در خــون مــي شــود .در مطالعــات ديگــري

محيطــي ماننــد مديريــت تغذيــه اي و عفونــت هــاي

ســاعت تــا  72ســاعت مــي توانــد ســبب القــاء

و لمينــگ در  1990انجــام شــده اســت مراجعــه

ســبب افزايــش غلظــت پروژســترون بمــدت 24

شــده اســت و تحقيقــات بيشــتر روي مســائل

داشــته اســت.

 .6نتيجه گيري

اطالعات مرتبط با کشورهای صادر کننده

صفــت مدنظــر گرفتــه شــده انتخــاب نمایــد .بایــد

شــناخت کشــور صادرکننــده یــا منشــاء اســپرم بــا

اصالحــی ( )EBVبیــان میشــوند و از آنجائــی کــه

هــر کشــور اهمیــت خاصــی دارد .در کاتالــوگ اکثــر

کاتالــوگ هــا حتمــا ایــن مــورد بایــد مدنظــر قــرار

عــاوه بــر گــزارش صفــات تیــپ بــر اســاس

rezaee754@gmail.com

هانی رضائی
دانشجوی  Ph.Dژنتیک و اصالح دام – دانشگاه فردوسی مشهد

در ســالهای اخیــر همــگام بــا بهبــود صنعــت پــرورش گاوشــیری در دنیــا ،در کشــور مــا نیــز افزایــش تمایــل گاوداران بــه اســتفاده از
اســپرم منجمــد و همچنیــن کاهــش تمایــل آنــان بــرای نگهــداری گاو نــر در مــزارع پــرورش گاوشــیری مشــهود اســت بــه طــوری کــه

امــروزه و بــر اســاس آخریــن گزارشــهای مرکــز اصــاح نــژاد دام و بهبــود تولیــدات دامــی کشــور ســاالنه بیــش از ســه میلیــون دز

اســپرم خارجــی و داخلــی در کشــور اســتفاده مــی شــود .چــون اکثــر ایــن اســپرم هــا وارداتــی هســتند آشــنایی و شــناخت محتویــات
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مناســب اهمیــت بســزایی دارد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت عبــارات و اصطالحــات موجــود در ایــن کاتالوگهــا در حــد ممکــن بیــان

شــود تــا بلکــه بــه گاوداران بــرای خریــد و انتخــاب اســپرم کمــک شــود .قابــل ذکــر اســت اســپرم هــای وارداتــی کشــورهای مختلــف
بــا نمادهــا و عبــارات متفاوتــی از هــم ارائــه میشــوند کــه ســعی شــده اســت بــه رایجتریــن ایــن اطالعــات اشــاره شــود.

توجــه بــه اصطالحــات رایــج متفــاوت در کاتالــوگ
کشــورها و همچنیــن کاتالــوگ هــای ایرانــی صفــات

گیــرد.

( )EBVارائــه مــی شــود .حــال آنکــه اســپرمهای

قابلیت انتقال ارثی استاندارد شده (:)STA

بــر اســاس  PTAآنهــا نیــز گــزارش مــی کننــد .در

عــاوه بــر صفــات بــاال ،صفــات تیــپ هــم ارزیابــی

میشــوند.

آمریکایــی و کانادایــی ایــن صفــات را بــا معیــار PTA
یــا قابلیــت انتقــال ارثــی کــه برابــر بــا نصــف ارزش
اصالحــی حیــوان اســت بیــان مــی کننــد .ویژگــی

مهــم و متمایــز دیگــر بیــان شــده در کاتالــوگ هــا
میــزان ســخت زایــی یــا بــه عبارتــی ســهل زایــی

گاوهــای حاصــل از اســپرم مــی باشــد .ایــن ویژگــی
در کشــورهای مختلــف بــه صــور گوناگــون بیــان
(جــدول  )1مــی گــردد.

 ،STAمعمــوال صفــات تیــپ را در چهــار گــروه و

و در کاتالــوگ هــا گــزارش مــی شــوند .چــون معیــار

انــدازه گیــری و ارزیابــی صفــات تیــپ بــا یکدیگــر
متفــاوت اســت یعنــی میانگیــن و دامنــه تغییــرات
صفــات متفــاوت و غیرقابــل مقایســه اســت .لــذا

بــرای حــل مشــکل و توانایــی مقایســه صفــات تیپ
بــا هــم از  STAاســتفاده مــی شــود .ایــن پارامتــر در
حقیقــت قابلیــت انتقــال ارثــی اســتاندارد شــده

شناسایی منشاء اسپرم بر اساس شماره ثبت

اســت کــه باعــث مــی شــود میانگیــن و دامنــه

در صورتــی کــه گاودار اطالعــی از کشــور صادرکننده

طــوری کــه میانگیــن همــه صفــات صفــر و رتبــه

اســپرم نداشــته باشــد بــه کمــک شــماره ثبــت
اســپرم کــه توســط مرکــز اصــاح نــژاد بــه هــر

تغییــرات تمامــی صفــات تیــپ یکســان شــده بــه
صفــات تیــپ بیــن  +3تــا  -3بیــان مــی شــوند.

آن را شناســایی نمایــد و ســپس اطالعــات الزم از
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صفــات تولیــدی ،در مــورد صفــات تیــپ بــا  STAو  TPIبــرای شــاخص کل گــزارش مــی شــود .البتــه در

اطالعــات شــجره ای گاو نــر ارائــه شــده اســت .ایــن اطالعــات غالبــا تحــت عنــوان  PTAیــا  EBVبــرای

تمامــی گــزارش هــا  REکــه میــزان اعتمــاد بــه آن گــزارش نیــز مــی باشــد بیــان شــده اســت .بنابرایــن
اولیــن کار هنــگام برخــورد بــا یــک اســپرم بایــد منشــاء ورودی یــا همــان کشــور صــادر کننــده اســپرم
را شناســایی نمــود.

ترکیبــی از صفــات عمــق پســتان،نحوه اســتقرار

پســتانهای جلــو ،تعــادل پســتان،عرض پســتان و

نحــوه اتصــال پســتان مــی باشــد.

ب)وضعیــت اســتقرار دســت هــا و پاهــا ( :)FLدر
ایــن معیــار بــه صفــات ســاقهای جلو،زاویــه پاهــا

و بلنــدی ســاقها توجــه شــده و بــه صــورت یــک

شــاخص گــزارش مــی گــردد.

ج)فــرم بــدن ( :)BDدر ایــن حالــت صفــات عمــق

آن را اســتخراج کنــد .شــماره ثبــت هــر اســپرم

کشور منشاء

معیار ارائه

حدود معیار

وضعیت

آمریکا

درصد

 6تا 16

کوچکتر مطلوبتر

زیر  10مناسب تلیسه

منشــاء بــه صــورت جــدول  2قابــل شناســایی

درصد

 84تا 89

کانادا

کد

 1تا 9

به  9نزدیکتر مطلوبتر

 -3تا +3

کوچکتر مطلوبتر

مخصــوص همــان اســپرم و بــر اســاس کشــور
اســت.

قابلیت انتقال ارثی (:)PTA

هلند

کد

ایتالیا ،فرانسه ،آلمان

----

نیوزلند

درصد

----

ایران

کد

 1تا 9

گفتــه مــی شــود کــه در کاتالــوگ بــه صــورت

شــود کــه بــا توجــه بــه کشــور منشــاء اســپرم
واحــد انــدازه گیــری آن پونــد یــا کیلوگــرم خواهــد

کشور منشاء

عالمت اختصاری

تعداد رقم

آمریکا

US

بــود .صفــات تولیــد شــیر ،تولیــد چربــی ،تولیــد
پروتئیــن ،درصــد چربــی شــیر ،درصــد پروتئیــن

شــیر ،تعــداد ســلولهای ســوماتیک شــیر ،شــاخص

تیــپ تولیــدی ،طــول عمــر عملکــردی و شایســتگی

نهایــی بــا  PTAبیــان میشــود .گاودار بــا توجــه بــه
اهــداف مدیریتــی و اصالحــی مزرعــه خــود مــی

توانــد بــا مقایســه PTAهــای موجــود بــرای آن

هــدف اســپرم مــورد نظــر خــود را بــرای بهبــود

:EASYسهل زا  :MEDIUMمتوسط

باالی  5مناسب تلیسه ها
زیر صفر مناسب تلیسه ها
:DIFFICULTسخت زا

درصدهای پائین تر مناسبتر
کوچکتر مطلوبتر

زیر  5مناسب تلیسه ها

جدول  2شماره ثبت اسپرم ها بر اساس کشورهای صادرکننده

اختــاف از میانگیــن گلــه اعــام مــی شــود و بــرای

بیــان صفــات تولیــدی و عملکــردی اســتفاده مــی

بین  84تا  86متوسط

کانادا

CA

هلند

NE

نیوزلند
ایران

NZ
IR

شروع رقم از چپ

مثال

7

از  16تا 30

1650414

8

همه رقم ها

71753166

6

از  30تا 40

317041

7

از  50به باال

5279989

9

همه رقم ها

310218418

6

از  60به باال

662014

6

از  10تا 30

105927

39
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متفــاوت اســت ولــی عمومــا اطالعــات ژنتیکــی مرتبــط بــا صفــات تولیــدی ،صفــات تیــپ ،طــول عمــر و

الف)وضعیــت اســتقرار پســتان ( :)UDایــن معیــار

توضیحات

یــک فــرد بــه فرزنــدش قابلیــت انتقــال ارثــی

بــا توجــه بــه اینکــه کشــور صــادر کننــده اســپرم چــه کشــوری باشــد اطالعــات موجــود در کاتالــوگ ها

ایــن دســته بنــدی صفــات در چهــار گــروه تقســیم

جدول  1بیان سخت زایی در کاتالوگ اسپرم با منشاء متفاوت

اســپرم تعلــق مــی گیــرد مــی توانــد کشــور منشــاء

بــه مقــدار قابــل انتقــال ژنتیکــی یــک صفــت از

)1اطالعات عمومی

معیارهای ترکیبی تیپ:
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کاتالــوگ اســپرم هــا جهــت اســتفاده بهینــه و مطلــوب در راســتای اهــداف اصالحــی و مدیریتــی گاودارو اخــذ تصمیمــات مدیریتــی

اســت.

 PTAنصــف  EBVاســت بنابرایــن هنــگام مقایســه

عملکــردی بــر اســاس ارزش اصالحــی حیــوان

آشنایی با کاتالوگ اسپرم گاو شیری
جهت استفاده بهینه از آن

توجــه شــود برخــی کاتالــوگ هــا براســاس ارزش

هرچــه صفــات بــه حــد نزدیکتــر باشــد مطلوبتــر

بدن،زاویــه کپــل و عــرض لگــن ارزیابــی شــده و

یــک نمــره واحــد بــه هــر گاو تعلــق مــی گیــرد.

قابلیت اعتماد ( REیا :)REL

)2اطالعات شجره ای

تمامــی PTAهــا و شــاخهای موجــود در کاتالــوگ بــه

عــاوه بــر اطالعــات بــاال ،اطالعــات مربــوط بــه

اعتمــاد در حقیقــت میــزان صحــت مقــدار گــزارش

پــدر ،پدربــزرگ مــادری و جــد مــادری اســت.

د)ظرفیــت شــیردهی ( :)Dایــن شــاخص شــامل

همــراه قابلیــت اعتمــاد گــزارش مــی شــود .قابلیــت

پــوزه و اســتحکام اســتخوانهامی باشــد و عمومــا

شــده را نشــان مــی دهــد و نشــان مــی دهــد اگــر

صفــات تیــپ شــیری ،عــرض و عمــق ســینه،عرض
بــرای گاودارانــی کــه افزایــش تولیــد مهمتریــن

هــدف آنهــا مــی باشــد از اهمیــت بســزایی

برخــوردار اســت.

بــا توجــه بــه هــدف گاودار از انتحــاب اســپرم مــی
تــوان یکــی از ایــن شــاخصها را در نظــر گرفــت بــه
عنــوان مثــال اگــر گاوداری بهبــود صفــات دســت

و پــا و حــذف بیماریهــای مرتبــط بــا آن مثــل
لنگــش را مدنظــر قــرار داده اســت بهتــر اســت از

اســپرم هایــی اســتفاده کنــد کــه شــاخص  FLآن
در حــد مطلوبــی باشــد.

شاخص تیپ تولیدی (:)TPI
یکــی از شــاخصهای ترکیبــی موجــود در کاتالــوگ
اســپرم مــی باشــد کــه از ترکیــب PTAشــاخصهای

 UDو  FLبــا PTAتولیــد پروتئیــن و چربــی تشــکیل

شــده اســت .در محاســبه ایــن شــاخصاهمیت
صفــات تولیــدی  3برابــر صفــات تیــپ در نظــر

گرفتــه مــی شــود یعنــی صفــات تولیــدی  %75و

شــاخصهای تیــپ  %25از ســهم کل شــاخص را بــه
خــود اختصــاص مــی دهنــد از ســهم صفــات تیــپ

نیــز  %65متعلــق بــه  UDو  %35متعلــق بــه FL

میباشــد.

بــه عنــوان مثــال  PTAتولیــد شــیر یــک گاو نــر
 +258بــا  %99 REگــزارش شــده باشــد یعنــی بــه
احتمــال  99درصــد  258واحــد بهبــود در میانگیــن
گلــه وجــود خواهــد داشــت .هرچــه تعــداد

دختــران دخالــت داده شــده در پیــش بینــی PTA

گاو نــر بیشــتر باشــد مقــدار  REآن گاو نــر بیشــتر
خواهــد بــود.

شایستگی خالص طول عمر (:)LNM
امــروزه در دنیــا معیارهــای جدیــدی بــرای ارزیابــی

گاوهــای نــر اســتفاده مــی شــود کــه  LNMیکــی
از آنهــا اســت .ایــن شــاخص شــامل پارامترهــای

متعــددی اســت و بــر اســاس ســود حاصــل از
ایــن پارامترهــا و بــر مبنــای دالر بیــان مــی شــود.

هــدف از محاســبه ایــن شــاخص معرفــی گاوهــای

نــری اســت کــه قابلیــت تولیــد دخترانــی بــا
ویژگــی هــای هزینــه نگهــداری کــم ،شــیردهی
مطلــوب ،تولیــد مثــل بــی مشــکل ،دســت و پــای

ســالم و مانــدگاری بــاال داشــته باشــند .در شــکل 1

ســهم عوامــل متعــدد دخیــل در  LNMبیــان شــده
اســت.

شکل  1عوامل دخیل در LNM

*TD

شناســنامه گاو نــر نیــز وجــود دارد کــه شــامل

7

*TM

*TL

6

5

*TV

TROY-ET

4

3

همچنیــن اطالعــات هویتــی گاو نــر و تســتهای

9

اطالعــات مقابــل مربــوط بــه اطالعــات شــجره ای

ترتیــب زیــر و در ابتــدای کاتالــوگ گــزارش

12

مــی شــوند و در ادامــه بــه طــور مجــزا توضیــح

داده مــی شــود.

13

بــا نــژاد هلشــتاین ( )HO

نیــز میســر اســت

ژنهــا نباشــند کــه در نتیجــه احتمــال بــروز عیــب

یــا بیمــاری خاصــی در گلــه وجــود نداشــته باشــد.
جدول  3کدهای مربوط به گاو نر حامل ژن خاص

جدول  3کدهای مربوط به گاو نر حامل ژن خاص

 - 4گاونــر بــرای بیمــاری ارثــی کشــنده CVM

تســت شــده و فاقــد ژن مولــد بیمــاری اســت

 - 5گاونــر بــرای بیمــاری  BLADتســت شــده

11

10

TROY

 - 1شــماره شناســایی گاو در کشــور منشــاء

شــده اســت و ایــن قابلیــت بــرای فرزندانــش

8

MOGUL X FREDDIE X MASCOL

یــک کاتالــوگ اســپرم اســت کــه عمومــا بــه

 - 3گاو مــورد نظــر از انتقــال جنیــن حاصــل

2

1

USA 000071753166

انجــام شــده بــر گاو نــر نیــز اعــام میشــود.

 - 2نام مزرعه نگهداری کننده (مالک)

RIVER-BRIDGE CO-OP

1HO11056

ردیف

کد
CV

2

BL

1

و فاقــد ژن مولــد بیمــاری اســت

 - 6گاونــر بــرای بیمــاری چنــد انگشــتی

تســتشــدهوفاقــدژنمولــدبیمــاریاســت

3

 - 7گاونــر بــرای بیمــاری  DUMPSتســت

4
5

شــده و فاقــد ژن مولــد بیمــاری اســت

MF
DP
RC

توضیحات

ناقل ژن بیماری ارثی کشنده CVM

ناقل ژن بیماری BLAD

ناقل ژن بیماری چند انگشتی

ناقل ژن بیماری DUMPS
ناقل ژن رنگ بدن قرمز

 - 8کشور منشاء اسپرم
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 - 10پدر گاو نر

 - 1پهلــوان افشــار،کیان .شناســایی نقایــض ژنتیکــی موجــود در گاوهــای پــروف شــده و نحــوه گــزارش ایــن
نقایــض در کاتالــوگ هــای اســپرم .دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر.

 - 11پدربزرگ مادری گاو نر

 - 2جوانمرد،آرش.نــادر اســدزاده .احمــد رحمانــی .مــروری اجمالــی بــر اطالعــات درج شــده در کاتالوگهــای معرفــی
گاوهــای پــروف شــده و نحــوه اســتفاده از آنهــا در برنامــه هــای اصــاح نــژاد مــزارع پــرورش گاوشــیرده .مرکــز
تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی و امــور دام آذربایچــان شــرقی.

 - 13اسم گاو نر

 - 3رضائی ،هانی .جزوه درسی اصالح دام کاربردی .دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 - 12جد مادری گاو نر

رنــگ بــدن قرمــز هــم تســت شــده و فاقــد ژن آن

 - 5سایت شرکتCRI

آن در هنــگام انتخــاب اســپرم کمــک شــایانی بــه

 - 6سایت شرکت sires wide world

بیــان شــود کــه گــزارش مــی دهــد گاو نــر بــرای

40

اســت .دانســتن اطالعــات شــجره ای و اســتفاده از

G A V D A R A N

جلوگیــری بــروز همخونــی و افــت ناشــی از آن

 - 7سایت شرکت نهاده های دامی جاهد

تســت هــای انجــام شــده بــر روی گاو نــر احتمــال

 - 8سایت مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور

در گلــه گاو مــی نمایــد .همچنیــن بــا آگاهــی از

بــروز ناهنجاریهــای مضــر در گلــه کاهــش پیــدا

مــی کنــد .در صــورت وجــود کدهــای نشــان داده

شــده در جــدول  3بجــای کدهــای بــاال گاودار حتمــا
در گاوهــای مــاده ای اســتفاده کنــد کــه حامــل ایــن

 - 9مرادپور ،رحیم ا....معیارهای انتخاب اسپرم.صنعت دامپروری.
 - 10موسســه بیــن المللــی اطــاع رســانی کشــاورزی مبــارک اندیــش .نشــریه اطــاع رســانی ،خبــری ،تحلیلــی و
آموزشــی پــرورش گاوشــیری.

41
G A V D A R A N

عــاوه بــر ایــن کدهــا ممکــن اســت * TRهــم

 - 4رضائــی ،هانی.کاتالــوگ اســپرم و اصطالحــات رایــج در آن .ســمینار درســی دوره دکتــری .دانشــکده کشــاورزی
دانشــگاه فردوســی مشــهد.
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 - 9شماره ثبت  8رقمی

منابع:

خــود بــاز مــي گــردد .بــه هــر حــال اگــر نيــاز بــه

بــه ترتيــب  10و  30برابــر غلظــت كلســيم خــون،

بــاال باقــي مــي مانــد كــه نتيجــه آن تحريــك آنزيم

پالســما  2-4گــرم مــی باشــد کــه بايســتي حداقــل

كلســيم بــاال باشــد ،پاراتیروئيــد هورمــون ســرم

حــاوي ايــن عنصــر هســتند.درگاو ذخيــره كلســيم

 -1آلفاهيدروكســيالز كليــه اســت كــه مســئول

 20تــا  30بــار در روز نيازهــاي كلســيم را در زمــان

 1و  25دي هيدروكســي  D3شــكل فعــال ويتاميــن

كلســيم شــير  60تــا  80ميلــي مــول بــوده كــه

 1و  25دي هيدروكســي كولــه كلســيفرول اثــر

كلســيم پالســمايي زمــان اوج توليــد شــير بايــد

هــم كنــش بــا گيرنــده داخــل ســلولي بــه شــكل

عكــس در انســان ،كلســيم شــير تنهــا  6-7ميــل

يكــي از مهمتريــن اثــرات  1و  25دي هيدروكســي

يــك يــا دو بــار در روز مــي توانــد نيــاز كلســيم

اســت .كلســيم همچنيــن از طريــق غيــر فعــال

نيــاز كلســيم ازمرحلــه ذخيــره شــدن در جنيــن

مــی شــود .چنديــن مطالعــه اثبــات كــرده انــد

توجهــي در نيازهــاي كلســيم جهــت ســازگاري در

از جــذب كلســيم را زمانــي كــه مصــرف كلســيم

مــي کنــد .بــا انــدازه گيــري وزن متابوليكــي بــدن

توليــد او  25دي هيدروكســي  D3اســت .هورمــون

 Dاســت .ماننــد ديگــر هورمــون هــاي اســتروئيدي
بيولوژيكــي خــود را در ســطح رونویســي توســط بــر

كمپلكــس هورمون-گيرنــده اعمــال مــي كنــد.

مــول اســت و تأمیــن ذخيــره كلســيم پالســمايي

كــه فرآينــد مســتقل از ويتاميــن  Dاســت ،جــذب
كــه جــذب غيــر فعــال كلســيم بخــش عمــده اي

هموســتازي كلســيم بيــن ايــن ســه گونــه ايجــاد

كافــي يــا باالســت ،در بــر مــي گيــرد .عملكــرد

(وزن بــدن بــه تــوان  ،)0/75مصــرف كلســيم بــراي
رشــد جنيــن در انســان تقريبــ ًا  20ميلــي گــرم

پاراتيروئيــد هورمــون اســت .كلســيم در اســتخوان

مــوش ميــزان مصــرف كلســيم بــراي رشــد جنيــن

كلســيم اســتخوان اســت كــه همــراه افزايــش
بــه دو حالــت وجــود دارد .ذخيــره كلســيم قابــل
دسترســي نســبت ًا انــدك اســت و بصــورت كلســيم
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علی رزاقی
دانش آموخته دکتری تخصصی تغذیه دام  -دانشگاه فردوسی مشهد

اســت بــه طــوری کــه در عملكــرد طبيعــي دامنــه

وســيعي از بافــت هــا و فرآيندهــاي فيزيولوژيكــي
كــه تشــكيل اســتخوان ،انقبــاض ماهيچــه ،انتقــال

پيــام عصبــي ،لختــه شــدن خــون و بــه عنــوان

پيامبــر ثانويــه تنظيــم كننــده عمــل تعــداد
زيــادي از هورمــون هــا دخالــت دارد .بــه هميــن

منظــور بــراي اينكــه ايــن اعمــال بــه خوبــي
انجــام شــوند ،غلظتهــاي كلســيم خــون بايــد

غلظــت مناســب كلســيم خــون جهــت عملكــرد طبيعــي پســتانداران حياتــي اســت .مكانيســم هــا جهــت حفظ غلظــت نرمال كلســيم

كنتــرل و در محــدوده مشــخصي تنظيــم گــردد.

شــير يــا هيپوكلســيمي پيرامــون زايمــان در گاو شــيري نمونــه شــناخته شــده اي از شكســت در مكانيســم هــاي هموســتازي كلســيم

بيــن  9تــا  10ميلــي گــرم در دســي ليتــر حفــظ

خــون در اغلــب مواقــع بطــور كارآمــدي عمــل مــي كننــد  ،بــا ايــن حــال ،گاهــي ايــن مكانيســم هــا دچــار نقصــان ميشــوند .تــب

اولیــه مــا خواهــد بــود .علــت اصلــي بــروز ايــن ناهنجــاري در اوايــل شــيردهي نامعيــن و هنــوز مــورد شــك و ترديــد اســت .

توســعه يافــت ،دچــار كاهــش كلســيم خــون شــده و در ایــن شــرایط تزريــق دورن رگــی كلســيم بــراي نجــات دادن حيــوان اقــدام
ايــن مقالــه برخــي جنبــه هــاي متــداول مربــوط بــه علــت هــا و پيشــگيري از تــب شــير را در گاو شــيري بيــان نمــوده و همچنيــن

اختالفاتــي كــه در نيازهــاي كلســيم بيــن گاو شــيري ،انســان و مــوش در ابتــداي شــيردهي وجــود دارد ،ارائــه مــي شــود.

مــي شــود كــه حاصــل اثــرات هماهنــگ هورمــون

متابولیکــی در پايــان آبســتني اســت و بــا آغــاز

محلــول در مايعــات اطــراف ســلولهاي اســتخوان
موجــود دارد .ايــن ذخيــره نســبت ًا متغيــر اســت و

وزن بــدن بــه تــوان  0/75مــي رســد .بــراي

گليكــوژن كــه بعنــوان منبــع قابــل برداشــت در

ميــزان مصــرف كلســيم جهــت نيــاز آبســتني

در ماتريكــس اســتخوان متراكــم تغييــر كمتــري

تــوان  0/75بــرآورد شــده اســت ،در حالــي كــه

آهســتگي قابــل برداشــت اســت ،عمــل مــي كنــد.

 500ميلــي گــرم بــه ازاي كيلوگــرم وزن بــدن بــه

اســتخوان از مايعــات خــارج ســلولي بــدن توســط

اســتنباط كــرد كــه تغييــرات ســازگاري گســترده

ميگــردد .بــا تحريــك پاراتیروئیــد هورمــون و

جهــت تأميــن افزايــش ناگهانــي نیــاز بــه كلســيم

اســتخوان بــه ســرعت ايــن كلســيم مايــع

عیــن حــال یــک چالــش جــدی بــه شــمار مــی رود.

شــيردهي بــه حــدود  200ميلــي گــرم در كيلوگــرم

بــه عنــوان ذخيــره قابــل برداشــت كلســيم هماننــد

گاوهــا ايــن تغييــر بيشــتر محســوس تــر اســت.

هموســتازي گلوكــز اســت ،مــي باشــد .كلســيم

حــدود  80ميلــي گــرم در كيلوگــرم وزن بــدن بــه

داشــته و بعنــوان منبــع پويــاي کلســیم كــه بــه

بــا آغــاز شــيردهي نيــاز بــه کلســیم بــه حــدود

كلســيم در دســترس قابــل برداشــت در مايعــات

تــوان 0/75مــي رســد .از ايــن اطالعــات مــي تــوان

رديفــي از ســلولهاي پوششــي اســتخوان جــدا

در مكانيســم هــاي هموســتازي كلســيم خويــش

 1و  25دي هيدروكســي  D3ســلولهاي پوششــي

بــا آغــاز شــيردهي در گاوهــا یــک ضــرورت و در

اســتخوان را بــه ذخيــره خــارج ســلولي منتقــل
مــي كنــد .انــدازه ايــن منبــع کلســیم ســريع ًا قابــل

دسترســي در گاو مســن 60 ،تــا  10گــرم بــر آورده
شــده است.

تغييــرات در روده و اســتخوان طــي شــيردهي
و آبســتني

هــاي پاراتورمــون ( پاراتیروئيــد هورمــون())PTH

زمــان شــيردهي مقاديــر زيــادي كلســيم وارد

اســت .هــر كاهشــي در كلســيم پالســما باعــث

شــيري در اوج شــيردهي روزانــه  80گــرم كلســيم

مــي شــود كــه بعــد از دقايقــي ،پاراتیروئيــد

متوســط ايــن مقــدار در زن هــا  0/3تــا  0/5گــرم

گلومرولــي افزايــش مــي دهــد .اگــر اختــال در

غلظــت كلســيم در خــون ،شــير و آغــوز بــه

بــه مقــدار نرمــال خــود بــاز مــي گــردد و ترشــح

 75/62ميــل مــول اســت .بنابرايــن شــير و آغــوز

و نیــز  1و  25دي هيدروكســي كولــه كلســيفرول

شــير و آغــوز مــي شــود .بــراي مثــال يــك گاو

ترشــح پاراتیروئيــد هورمــون از غــده پاراتیروئيــد

بــه شــير ترشــح مــي كنــد ،در حالــي كــه بطــور

هورمــون بازجــذب كليــوي كلســيم را از شــبكه

و در مــوش  0/2گــرم كلســيم در روز اســت .درگاو

كلســيم پالســما انــدك باشــد ،كلســيم پالســما

ترتيــب  2/5ميلــي مــول 25 ،تــا  30ميلــي مــول و

پاراتیروئيــد هورمــون بــه غلظــت هــاي پايــه اي

حــدود  500ميلــي گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن

بنابرايــن  ،نشــانه هــاي مختلــف تغييــر ســازگاري

بايــد بــه منظــور تأميــن نيازهــاي كلســيم در
گاوهــاي شــيري رخ دهنــد.

گاو شــيري بطــور معمــول  10مــاه شــير توليــد
ميكنــد و معمــوالً طــي  3مــاه اول شــيردهي
جفــت گيــري مــي كنــد و  8هفتــه بعــد از توقــف

دوره شــيردهي زایمــان مــی کنــد .بنابرايــن علــي
رغــم انســان و مــوش ،گاوهــا تــا نزديــك اواخــر

آبســتني شــير توليــد مــي كنــد و نيازهــاي كلســيم
گاو شــيري دقيقــ ًا بطــور معنــي داري بــا توقــف

شــيردهي كاهــش مــي يابــد كــه برخــاف نيــاز
جنيــن بــه كلســيم جهــت تشــكيل اســكلت بدنــي
اســت .در ايــن دوره زمانــي ،مــا شــاهد نهايــت

کاهــش نيــاز بــه کلســیم درگاوهــاي بالــغ خواهيــم

بــود .مكانيســم هــاي برداشــت مــواد معدنــی از

اســتخوان متوقــف مــي شــوند و مكانيســم هــاي
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حيــوان در تأميــن افزايــش ناگهانــي نيــاز بــه كلســيم جهــت حمايــت از توليــد آغــوز اســت .حيواناتــي كــه ايــن بيمــاري در آنهــا
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اســت .ايــن بيمــاري زمــان زايمــان رخ مــي دهــد و منحصــر بــه حيوانــات شــيرده مــی باشــد .بــروز ايــن بيمــاري نتيجــه ناتوانــي

در اغلــب پســتانداران غلظــت كلســيم خــون

در كيلوگــرم بــه ازای وزن متابوليكــي اســت .در

فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

انتقال از آبستني به شيردهي با
تأکید برپیشگیری از تب شیر

كلســيم در حيوانــات عالــي بــراي حيــات ضــروري

را در اوج شــيردهي جبــران نمايــد .زمــان تغييــر

بــه مرحلــه آغــاز شــيردهي ،تغييــرات قابــل

ديگــر1و 25دي هيدروكســي  D3تحريــك و جــذب

مقدمه

 30تــا  40برابــر غلظــت پالســمايي آنســت و منبــع
بيــش از  100مرتبــه در روز جايگزيــن شــود .بــر

 D3تحريــك جــذب فعــال كلســيم از روده كوچــك

email : arazzaghi88@gmail.com

اوج توليــد شــير تأميــن نمايــد .در موش هــا

تقســيم مــي شــود :شــرايط بدنــي ( ،)BCSغلظــت

اســتفاده كنيــم .گــراس هــاي فصــل ســرد ،ســيلوي

منیزیــم جیــره ،غلظــت پتاســیم جیــره .تــب

ذرت ،ســيلوي لگــوم و علوفــه لگــوم حــاوي
تقريبــ ًا  13/4 ،2/8 ،3/1 ،5/8 ،5/5 ،5/6و 15/2

کلســیم جیــره ،غلظــت فســفر جیــره ،غلظــت
شــير و هيپوكلســيمي تحــت بالینــی (كل کلســیم
خــون كمتــر از  2میلــی مــول در ليتــر) مهمتريــن

ناهنجاريهــاي عناصــر پرمصــرف اســت كــه گاوهــاي
شــيري انتقالــي را تحــت تأثيــر قــرار مــي دهنــد.

بطــور متوســط  5- 10درصــد گاوهــاي شــيري

بــه تــب شــير مبتــا شــده امــا ميــزان وقــوع در

جــذب روده اي كلســيم نيــز بــه حداقــل خــود

ميرســد.

بازيافــت مــي شــود.

داراي غلظتهــاي کلســیم پالســمايي زيــر 5/5

انتقــال از وضعيــت آبســتني بــه شــيردهي بــا

هســتند .حيــوان در ابتــدا سســت و كرخــت

پســتانداران (انســان و مــوش) تدريجــي بــوده و

خشــكي دارد و زمــان ايســتادن تعــادل نــدارد .بــا

كلســيم در اواخــر آبســتني ،كنتــرل مــي شــود.

نبــوده و هوشــياري اش كــم مــي گــردد .صــداي
قلــب تقريب ـ ًا ضعيــف شــده و تعــداد ضربــان قلــب

بطــور بــارزي كمتــر از نيازهــاي ایــن مــاده معدنــی

ديگــر عاليــم مشــاهده شــده شــامل كاهــش يــا

بيشــترين اختــاف بيــن گاو و دیگــر پســتانداران

در زمــان بــروز هیپوکلســیمی بالینــی دمــاي بــدن

ميلــي گــرم در دســي ليتــر طــي چنديــن ســاعت

طــول پرزهــای شــکمبه و همچنيــن وزن روده بــه

توجــه تغييــرات نيــاز بــه كلســيم در دیگــر

بــه نظــر مــي رســد و گوشــهاي ســرد و بينــي

كــه همزمــان بــا توقــف شــيردهي اســت .در اواخــر

بــه ســادگي توســط آداپتاســيون هــاي هموســتازي

پيشــرفت هيپوكلســيمي گاو قــادر بــه ايســتادن

علــت كاهــش مصــرف خــوراك كاهــش مييابنــد

آبســتني ،گاوهــا كمتريــن مشــكل را در تأميــن

نيازهــاي كلســيم بــراي نگهــداري بافــت هــاي

بــدن دارنــد و تشــكيل اســتخوان جنيــن فقــط
از راه كلســيم جيــره تأميــن مــي شــود .بــا آغــاز

شــيردهي گاوهــا مقــدار زيــادي آغــوز غنــي از
کلســیم ،توليــد مــي كننــد .بــر خــاف دیگــر

پســتانداران (مــوش و انســان) ،اســتفاده از ذخايــر

كلســيم بــدن طــي اوايــل شــيردهي (حــدود 50

–  30گــرم در روز) حکایــت از افزايــش معنــي دار
نيازهــاي كلســيم در مقايســه بــا نیــاز رشــد جنيــن

طــي اواخــر آبســتني ( 10گــرم در روز) مــي كنــد.
در حقيقــت نيــاز غــده پســتان بــراي كلســيم

اغلــب فراتــر از توانايــي گاو در جايگزينــي ذخايــر

کلســیم پالســما اســت كــه نتيجــه آن كاهــش

شــديد غلظــت كلســيم پالســما در اغلــب گاوهــا
مــی باشــد .روزهــاي اول شــيردهي تــوأم بــا
افزايــش آزاد ســازي پاراتیروئیــد هورمــون بــوده
کــه ســبب كاهــش دفــع کلســیم در ادرار ،تحريــك

برداشــت کلســیم از اســتخوان و افزايــش توليــد 1
فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

آداپتاســیون (عــادت پذیــری) بــه وضعيــت اســيد-

بــاز گاو در زمــان زايمــان بســتگی دارد .آلكالــوز
متابوليكــي ايجــاد شــده بــا مصــرف نســبت ًا بــاالي
ســدیم و پتاســیم توانايــي فيزيولوژيكــي اســتخوان
و كليــه را در پاســخ بــه پاراتیروئیــد هورمــون آزاد

شــده در پاســخ بــه هيپوكلســيمي ،مختــل مــي
كنــد .ايــن آلكالــوز باعــث مختــل شــدن فرآینــد

برداشــت کلســیم از اســتخوان و توليــد  1و  25دي

باعــث خــروج  13درصــدي كلســيم طــي ايــن دوره

شــيردهي باقــي مانــده و برداشــت از اســتخوان
از اســتخوان هــا مــي شــود .بديــن ترتيــب مصــرف

خــوراك گاو افــزاش يافتــه و افزایــش حجــم لولــه
گــوارش بــا پيشــرفت شــيردهي رخ مــي دهــد و

بــا تــداوم تأثيــر  1و  25دي هيدروكســي  D3گاو

كلســيم كافــي را جهــت جبــران نيازهايــش بــراي

شــيردهي جــذب مــي كنــد و كلســيم از دســت
رفتــه از اســكلت بدنــي طــي اوايــل شــيردهي،

از  60- 70بــه  120بــار در هــر دقيقــه مــي رســد.

بــراي جنيــن در اواخــر آبســتني اســت  .بنابرايــن،

توقــف انقباضــات لولــه گوارشــي و يبوســت اســت.

مربــوط بــه افزايــش ناگهانــي در نيازهــاي كلســيم

بــه دامنــه  96تــا  100درجــه فارنهايــت ( 35/5تــا

پســتان توســعه يافتــه و پتانســيل ژنتيكــي بــراي

(دمــاي نرمــال بــدن بــراي گاو بالــغ در دامنــه 101

جنيــن اش نيــاز دارد ،گاو کلســیم را بــه شــير در

شــير دوشــي دوبــار در روز يعنــي برداشــت ايــن

تحــت بالينــي مرتبــط بــا افزايــش وقــوع ورم
پســتان ،ســخت زايــي ،پروالپــس رحــم ،جفــت

ماندگــي ،اندومتريــت ،تأخیــر در پــس روي رحــم و
تأخيــر در تخمــك انــدازي بعــد از گوســاله زايــي،
كتــوز و جابجايــي شــيردان بیشــتر مــی شــود.
هيپوكلســيمي تحــت بالينــي همچنيــن مرتبــط بــا
آســيب بــه حــركات روده اي  -معــده اي اســت كــه
كاهــش دهنــده مصــرف خــوراك اســت.

 -1شرايط بدني
گــزارش شــده كــه گاوهــاي شــيري كــه شــرايط

(انجمــن تحقیقــات ملــی .)2001 ،بنابرايــن ،بــراي

بســياري از انــواع علوفــه تأميــن ايــن مقــدار كــم
كلســيم در جيــره مشــكل خواهــد بــود (کمتــر از

 30گــرم در روز کلســیم) و اگــر ايــن راهــكار بــراي
كنتــرل هيپوكلســيمي اســتفاده شــود ،افــزودن

مكمــل كلســيم بصــورت مخلــوط قبــل از زايــش

و تركيبــات يــا فــرآورده هايــي فرعــي غنــي از
کلســیم نبايــد در جيــره صــورت بگيــرد.

 -3غلظت منيزيم جيره
مصــرف روزانــه منيزيــم جيــره اهميــت اساســي
دركنتــرل تــب شــير و هيپوكلســيمي تحــت بالينــي
دارد .پيشــگيري از تــب شــير و هيپوكلســيمي

تحــت بالينــي زمانــي كــه غلظــت منيزيــم جيــره
در دوره قبــل از زايمــان بهينــه باشــد ،تضمیــن مــی

گــردد .بــه طــوری کــه مشــخص شــده افزايــش
غلظــت منيزيــم جيــره بيشــترين تأثيــر را در بيــن

بــراي گاو در آغــاز شــيردهي اســت .بخاطــر غــده

 37/7درجــه ســانتی گــراد) كاهــش مــي يابــد

بدنــي بااليــي زمــان زايــش دارنــد بيشــتر مســتعد

راهكارهــاي جيــره اي پيشــگيري از تــب شــير دارد.

توليــد شــير فراتــر از خوراكــي كــه حيــوان بــراي

تــا  103درجــه فارنهايــت معــادل  38/3تــا 39/4

درجــه ســانتی گــراد اســت) .تزريــق درون رگــي
کلســیم (معمــوالً  8گــرم كلســيم بــه شــكل

نمودنــد كــه مديريــت شــرايط بدنــي در گاو خشــك

بــراي پيشــگيري از تــب شــير  ،غلظــت منيزيــم

تــب شــير اســت .بطــور مشــابهي گاوهايــي كــه

در دامنــه  0/4درصــد مــاده خشــك باشــد .دامنــه

آدپتاســيون مكانيســم هــاي انتقــال كلســيم از روده

 ،متوســط وزن بــدن باالتــري در  60روز اول بعــد از

ليتــر گــزارش شــده اســت.

خــون طبیعــی دارنــد ،داشــته انــد .بنابرايــن ،ثبــت

 -4غلظت فسفر جيره

حالــي كــه بســیار بيشــتر از نيــاز کلســیم بــراي
آبســتني اســت ،ترشــح مــي كنــد.در نهايــت بــا

بروگلوكانــات كلســيم) جهــت حفــظ گاو تــا زمــان

حجــم زيــاد شــير در فاصلــه كوتــاه زمانــي (حــدود

و اســتخوان انجــام مــي گيــرد .اگــر ايــن بيمــاري
درمــان نشــود تقريبــ ًا  60تــا  70درصــد حيوانــات

 10دقيقــه) ايــن نيــاز چندیــن برابــر مــي شــود.

تب شير
مكانيســم هــاي هموســتازي كــه ســطوح پايــه
کلســیم خــون را حفــظ مــي كننــد ،اغلــب اوقــات

بطــور كار آمــدي عمــل مــي كننــد ،اگرچــه گاهــي

مواقــع آنهــا حیــن بــروز بيمــاري متابوليكــي دچــار
نقصــان مــي شــوند .بــراي مثــال ،انتقــال از وضعيت

آبســتني و غيرشــيردهي بــه وضعيــت غيرآبســتني
و شــيردهي اغلــب يــك تجربــه ناخوشــايند بــراي

برخــي حیوانــات اســت .در گاو شــيري ايــن دوره
حيــات توليــدي بعنــوان «دوره انتقالــي» ناميــده

مــي شــود .زمــان دوره انتقالــي يــك تغييــر

ناگهانــي در تقاضــاي كلســيم و انــرژي مــورد نيــاز
جهــت حمايــت از آغــوز غنــي از کلســیم وجــود
دارد .اگــر ایــن حيوانــات در آداپتــه شــدن بــا ايــن

شــرايط ناتــوان باشــند ،دچــار هيپوكلســيمي مــي
شــوند كــه عمدتــ ًا بعنــوان تــب شــير از آن يــاد
مــي كننــد .ايــن بيمــاري متابوليكــي تقريبـ ًا بطــور
گســترده اي در نشــخواركنندگان همانند گاو شــيري

و بــز شــيری كــه بــراي توليــد شــير بــاال انتخــاب
شــده انــد ،رخ مــي دهــد  .تــب شــير معمــوالً 12
تــا  24ســاعت بعــداز زايمــان بوقــوع مــي پيوندنــد.

گاوهايــي كــه عاليــم بالينــي را نشــان مــي دهنــد

تدريجــ ًا خواهنــد مــرد .اگــر چــه تئــوري هــاي

متعــددي در مــورد علــت تــب شــير بيــان شــده

ابتــا بــه تــب شــير هســتند .محققــان گــزارش

يــك راهــكار كنتــرل منظــم بــراي پيشــگيري از
هيپوكلســيمي تحــت بالينــي را تجربــه مــي كننــد

زايــش در مقايســه بــا گاوهايــي كــه غلظت كلســيم

و مديريــت امتيــاز شــرايط بدنــي در اوايــل خشــكي
و زمــان زايمــان ،معيــار كنتــرل جهــت بــرآورد

انــد امــا يــك واقعيــت غيــر قابــل انــكار بــه نظــر
مــي رســد .يــك گاو معمــوالً  10ليتــر آغــوز زمــان

تحــت بالينــی در گلــه هــاي گاو شــيري اســت.

گــرم کلســیم در روز اول توليــد از ذخايــر بــدن مــي

 -2غلظت كلسيم جيره

زايمــان توليــد مــي كنــد كــه موجــب خــروج 23

شــود كــه ايــن مقــدار  9برابــر كلســيم موجــود
در ذخيــره کلســیم پالســمايي گاو اســت .خــروج

كلســيم از منبــع كلســيم پالســما بايــد توســط
جــذب کلســیم از روده و يــا برداشــت کلســیم از

اســتخوان جبــران شــود .ايــن جايگزينــي مــي

توانــد وظيفــه دشــواري بــراي يــك گاوي كــه 2
مــاه خشــكي را گذرانــده باشــد ،چــون در ايــن
زمــان نيــاز گاو بــه کلســیم حداقــل مــي باشــد

( 10تــا  16گــرم كلســيم در روز) كــه محــدود بــه

رشــد جنيــن ( 5گــرم کلســیم در روز) و دفــع

اندوژنويســي كلســيم ( 7- 10گــرم کلســیم در روز)

مــي شــود .مكانيســم هــاي مــورد نيــاز جهــت

جايگزينــي کلســیم پالســما در آغــاز شــيردهي
تقريبــ ًا غیرفعــال هســتند .ناتوانــي در تأميــن
کلســیم بــراي جايگزينــي در ذخايــر پالســمايي

باعــث بــروز تــب شــير مــي گــردد .راهكارهــاي

كنتــرل و پيشــگيري كننــده بــه  5عامــل كليــدي

خطــر و پيشــگيري از تــب شــير و هيپوكلســيمي

بنابرايــن يكــي از معيارهــاي كليــدي كنتــرل كننــده

جيــره قبــل از زايمــان اســت كــه توصیــه شــده

ايــده آل منيزيــم خــون  0/8- 1/3ميلــي مــول در

غلظــت فســفر جيــره اي گاو ارتبــاط نزديكــي بــا
توســعه تــب شــير دارد .بــه طــوری كــه افزايــش

فســفر جيــره از  0/3بــه  0/4درصــد بــراي گاو

شــيري آبســتن خطــر بــروز تــب شــير را  18درصــد
افزايــش خواهــد داد .تأميــن بيشــتر از  80گــرم در
روز فســفر بــراي گاو آبســتن ممكــن اســت مانــع

تغذيــه جيــره هــاي كــم كلســيم قبــل از زايــش
معمــوالً بــه عنــوان اســتراتژي پيشــگيري از تــب

شــود .محققــان پیشــنهاد کــرده انــد کــه نيــاز

كــم كلســيم قبــل از زايــش باعــث فعــال ســازي

اســت بــرای گاوهــای نزدیــک زایــش زيــاد باشــد

پاراتيروئيــد هورمــون و 1و  25دی هیدروکســی D3

فســفر جيــره از  0/3بــه  0/4درصــد ميــزان وقــوع

شــير اســتفاده مــي شــود .اســتفاده از جيــره هــاي

مكانيســم هــاي هموســتازي كلســيم شــامل ترشــح
مــي شــود كــه جــذب كلســيم از دســتگاه گــوارش

و بــاز جــذب كلســيم از اســتخوان افزايــش مــي

يابنــد .بــا ايــن حــال  ،بــراي اجــراي موفقیــت

توليــد  1و  25دي هيدروكســي کولــه کلســیفرول
اعــام شــده انجمــن تحقیــات ملــی بــه ممكــن
( 0/4درصــد مــاده خشــک) بــه طــوری كــه افزايــش

تــب شــير را افزايــش خواهــد داد .بنابرايــن يــك

معيــار كليــدي بــراي پیشــگیری از تــب شــير و
هيپوكلســيمي تحــت بالینــی نگــه داشــتن فســفر

كاتيونهــا يــا آنيونهــاي موجــود در جيــره تنهــا

بــار الكتريكــي خــون را در صــورت جــذب شــدن،

تغييــر ميدهنــد .مــواد معدنــي کممصــرف موجــود
در جيرههــا در مقاديــر اندكــی قابــل جذبانــد و

تأثيــر بســيار كمــي بــر وضعيــت اســيد -بــاز بــدن
در اغلــب شــرايط دارنــد .اختــاف بيــن تعــداد
ذرات كاتيــون و آنيــون جــذب شــده از جيــره

تعــادل كلــي اســيد -بــاز بــدن را تعييــن ميكنــد و

بنابرايــن تعييــن كننــده  pHخــون اســت .اختــاف
كاتيــون -آنيــون يــك جيــره معمــوالً بــه صــورت
میلیاکیــواالن در کیلوگــرم مــاده خشــک عناصــر

ســدیم ،پتاســیم ،کلــر و گوگــرد بيــان ميشــود:

) DCAD= meq ( Na+ + K+ ) - ( Cl - + S -2
ايــن معادلــه كاربــردي اســت البتــه ايــن نكتــه را

بايــد دانســت كــه کلســیم ،منیزیــم و فســفر جــذب
شــده از جيــره نیــز بــر  pHخــون تأثيــر خواهنــد
گذاشــت .در ارزيابــي فعاليــت اســيدي كنندگــي

نســبي کلــر در مقابــل ســولفات اثبــات شــده كــه

ســولفات جيــره فقــط  0/6قــدرت اســيدي كنندگــي

كلــر را دارد .بنابرايــن  DCADيــك جيــره و قــدرت

اســيدي كنندگيــاش بــا اســتفاده از معادلــه ي
_

+

+

) ( Na + K ) - ( Cl + 0/6S
-2

دقيــق تــر معيــن ميشــود .معادلــ ه پيچيــد ه تــر
 DCADعناصــر کلســیم ،منیزیــم و فســفر
را نیــز در بــر میگیــرد .همچنيــن ميتــوان

آمونيــوم را نيــز وارد نمــود چــون ايــن كاتيــون بــه

نظــر ميرســد بــه افزايــش بــار كاتيونــي خــون
كمــك ميكنــد .متأســفانه اطالعــات آزمايشــي

كمــي وجــود دارد كــه ضريــب جــذب هــر يــك
از ايــن يونهــاي جيــره اي را زمانــي كــه بــه گاو

خشــك تغذيــه ميشــوند ،تعييــن كنــد .بــا ايــن
كــه معــادالت  DCADيــك پايــه تئــوري را بــراي

دســتكاري جيــره و وضعيــت اســيد -بــاز فراهــم
ميكننــد ،آنهــا بــراي فرموالســيون ميــزان مــواد
معدنــي جيــره گاو شــيري قبــل از زايــش ضــروري

نميباشــند چــون بــه اســتثناء پتاســيم و كلــر

ميــزان جــذب ديگــر عناصــر پرمصــرف نرخ هــاي

ثابتــی دارنــد .انجمــن تحقیقــات ملــی ( )2001نيــاز

بــراي ســدیم جيــره در اواخــر آبســتني گاو را
حــدود  1/2گــرم در کیلوگــرم مــاده خشــك بــرآورد
نمــوده اســت .خوراكهايــي كــه معمــوالً در جيــره
گاوهــاي اواخــر آبســتني اســتفاده ميشــوند ،در كل
ايــن مقــدار ســدیم را تأميــن نميكننــد .از افــزودن

آمیــز ايــن راهــکار ،مصــرف كلســيم گاوهــا قبــل

جيــره زيــر  0/3درصــد مــاده خشــک اســت.

 30گــرم در روز محــدود شــود .رســاندن ســطح
کلســیم جیــره بــه ایــن مقــدار کاری نســبت ًا ســخت

 -5اختالف كاتيون  -آنيون جیره ()DCAD

بايــد اجتنــاب شــود چــون خطــر ادم پســتان را

همــه كاتيونهــا و آنيونهــا در يــك جيــره مســتعد

شــده كــه وجــود کلســیم در جيــره در ســطوح

كاتيونهــاي اصلــي موجــود در خــوراك و بــار

تأثيــري بــر درجــه بــروز هيپوكلســيمي گاو زمــان

از گوســاله زايــي نيــاز اســت كــه بيــن  10تــا

اســت و بايســتي از بانــد كننــده هــاي کلســیم

هماننــد زئوليــت و روغــن هــاي گياهــي در جیــره
و همچنیــن از منابــع علوفــه اي بــا كلســيم پاييــن

نمــک طعــام بــه جيــره گاو در اواخــر آبســتني
افزايــش ميدهــد .در دو مطالعــ ه ي اخيــر اثبــات

اعمــال تغييــر در بــار الكتريكــي خــون هســتند.

پیشــنهادی  NRCيــا چنديــن برابــر نيــاز NRC

الكتريكــي آنهــا بــه صــورت  Ca2+ ، K+ ، Na+و

گوســاله زايي نــدارد .گروهــی از پژوهشــگران

45
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گاوهــا در تعــادل منفــي كلســيم در  6-8هفتــه اول

G A V D A R A N

هيدروكســي  D3ميگــردد .بــا پيشــرفت شــيردهي،

نيازهــاي کلســیم در آغــاز شــيردهي انســان و موش

نيــز باشــد .وقــوع تــب شــير يــا هيپوكلســيمي

گــرم كلســيم در كيلوگــرم مــاده خشــك هســتند

4

4
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و  25دي هيدروكســي  D3بــراي افزايــش انتقــال

فعــال کلســیم در روده مــي شــود .موفقيــت ايــن

ســادگي ايــن انتقــال بخاطــر ايــن اســت كــه

برخــی گلــه هــا ممکــن اســت در حــد  34درصــد

گــراس ،علوفــه خشــک گــراس ،كاه گنــدم ،ســيلوي

 Mg 2+اســت .آنيــون هــاي اصلــي و بارهــاي
_
-3
الكتريكــي آنهــا  So -2 ، Clو  Poهســتند.

 15/2 ،9/8 ، 4/7و  19/5گــرم كلســيم بــه ازاي هــر

متغيرهــا در معــادالت مختلــف  DCADثابــت شــده

 -مديريــت  BCSبــراي پيشــگيري از تــب

كــه کلــر جيرهــاي بااليــي داشــتند ،جهــت

هلشــتاين حفــظ پتاســيم جيــره نزديــك بــه نيــاز

زايمــان  3پيشــنهاد شــده اســت.بنابراین امتیــاز

(حــدود  10گــرم در كيلوگــرم مــاده خشــك) .کلیــد

اوايــل خشــكي ارزيابــي شــود.

كيلوگــرم خــوراك بــه گاوهــا در اواخــر آبســتني

پيشــگيري از تــب شــير تغذيــه كردنــد .گاوهــاي
تغذيــه شــده بــا كلســيم  15/2گــرم كاهــش اندكــي
در مصــرف خــوراك در مقايســه بــا گــروه شــاهد

داشــتند ،درحالــي كــه تغذيــه شــدگان بــا جيــره

 19/5گــرم کلســیم ،مصــرف خوراكشــان بــه طــور
معنيــداري پاييــن تــر بــود .كلســيم جيرهــاي

گاو خشــك بــه عنصــر پتاســیم طبــق  NRCاســت

شــرایط بدنــی همــه گاوهــا بايــد زمــان زايمــان و

كاهــش هيپوكلســيمي تحــتبالینــی و تــب شــیر،
افــزودن كلــر بــه جيــره ،جهــت مقابلــه و تخفیــف
اثــرات قلیایــی پتاســيم جيــره اســت .بــراي تحقــق

تأثيــري بــر درجــه هيپوكلســيمي تجربــه شــده

ايــن هــدف ،غلظــت مــورد نيــاز كلــر در جيــره
بــراي اســيدي كــردن مايعــات بــدن گاو تقريبــ ًا 5

شــيردهي نداشــت .از ايــن مطالعــه ايــن گونــه

پتاســيم جيــره میباشــد .بــه ديگــر ســخن،

زمــان گوســال ه زايــي يــا توليــد شــير طــي دوره

بــر ميآيــد كــه غلظــت کلســیم جيــره در دوره
 3هفتــه پایانــی آبســتنی بايــد بيــن  8تــا  10گــرم

گــرم در کیلوگــرم مــاده خشــک كمتــر از غلظــت

اگــر پتاســيم جيــره تــا حــد  13گــرم در کیلوگــرم

كاهــش يابــد ،غلظــت كلــر جيــره بايــد تــا 8

در كيلوگــرم مــاده خشــك حفــظ شــود .جهــت

گــرم در کیلوگــرم مــاده خشــک افزايــش يابــد.

بايــد  3/5تــا  4گــرم در كيلوگــرم جیــره ،منیزیــم

کیلوگــرم كاهــش داده شــود ،الزم اســت تــا كلــر

اطمينــان از مقاديــر كافــي غلظــت منيزيــم جيــره،
موجــود باشــد .ايــن غلظــت باالتــر منیزیــم جیــره

اگــر پتاســيم جيــره مــي توانــد بــه  20گــرم در

جيــره بــه  15گــرم در کیلوگــرم مــاده خشــک

ای بــه گاو ایــن تــوان را مــی دهــد کــه جــذب

برســد .منابــع كلــر خوشــخوراكي متفاوتــي دارنــد،

گيــرد .غلظــت فســفر جيــره اي در ســطحي باشــد

نويســي بايســتي اســتفاده شــود زیــرا کــه کاهــش

غيرفعــال منيزيــم از ديــواره شــكمبه صــورت

كــه نيــاز گاو انتقالــي بــه فســفر را كــه در NRC

توصیــه شــده ،تأميــن بكنــد .مقــدار آن بــراي
اغلــب گاوهــا  0/4گــرم بــه ازاي هــر كيلوگــرم مــاده

پــس منبــع خوشــخوراكتر كلــر زمــان جيــره
زیــاد از حــد و مــورد نظــر مــا بــرای پتاســیم جیــره

مشــکل بدســت مــی آیــد .كلريــد آمونيــوم (يــا
ســولفات آمونيــوم) بطــور ويژ هــاي زمانــي كــه بــه

خشــك خــوراك اســت .اگرچــه برخــي مطالعــات

جيــره هــاي بــا قلیائیــت بــاال اضافــه مــي شــود،

جيرهــاي كــه بيــش از  80گــرم فســفر را در روز

كاتيــون آمونيــوم بــه آمونيــاك تبديــل شــده كــه

ايــن مقــدار را بيــش از نيــاز دام میداننــد.
تأميــن ميكنــد يــا بــراي اســيدي كــردن جيــره
از اســيد فســفريك اســتفاده شــود باعــث بلوكــه
كــردن توليــد  1و  25دي هيدروكســي ويتاميــنD

شــده و تــب شــير ايجــاد میكنــد .گوگــرد جيــره

بايــد بــاالي  2/2گــرم در كيلوگــرم مــاده خشــك
جهــت اطمينــان از سوبســتراي كافــي بــراي ســنتز
پروتئيــن ميكروبــي ،حفــظ شــود .جيــره هــاي
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بــر پايــه ســيلوي ذرت ،گوگــرد پايينــي دارنــد.
گوگــرد جيــره بايــد کمتــر از  4گــرم در کیلوگــرم

مــاده خشــک جهــت اجتنــاب از مشــكالت عصبــي

مرتبــط بــا مســموميت گوگــرد نگــه داشــته شــود.

ســولفات و گوگــرد وارد شــده بــه شــكمبه مــي
توانــد ســولفيد ایجــاد کنــد .بخشــي از ســولفيد
توليــد شــده در شــكمبه بــه صــورت هيــدروژن

ســولفيد اســت و ايــن گاز در قســمت فوقانــي

مايــع شــكمبه قــرار ميگيــرد .در ایــن زمــان
گاو شــیری معمــوالً بــا عمــل آروغ زدن ،گازهــای

غيــر خوشــخوراك اســت .در جیــره هــای قلیایــی،
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بــراي افزايــش گوگــرد جيــره بــه حــد  4گــرم در
کیلوگــرم مــاده خشــک ،افزايــش يابــد امــا بايــد بــا

احتيــاط صــورت گيــرد .اكنــون بجــز پتاســيم و كلر

زایــش بایــد صــورت گیــرد .مجمــوع کلســیم

موجــود در مکمــل هــا ،علوفــه هــا و فــرآورده

هــاي بايــد کمتــر از  30گــرم در روز کلســیم بــرای
حیــوان تأمیــن کننــد اگــر ايــن راهــكار بــراي
پبشــگيري از تــب شــير اســت.

 -يــك معيــار كليــدي كنتــرل كننــده بــراي

تــب شــير و هيپوكلســيمي ايــن اســت كــه بايــد
مقــدار پتاســیم جيــره كمتــر از  1/8درصــد در

دوره نزدیــک زایــش باشــد.

 -اختــاف کاتیــون -آنیــون علوفــه هاي اســتفاده

شــده در دوره نزدیــک زایــش بايــد كمتــر از 250
میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک
باشــد تــا اختــاف کاتیــون -آنیــون جیــره مــورد

نظــر بــا اســتفاده از نمــك هــاي آنيونــي بــه
 -100تــا  -200میلــی اکــی واالن برســد.

و ســولفات ميتوانــد مــزه نامطبــوع ايــن نمكهــا

 6تــا  6/8باشــد و كنتــرل  pHادرار حداقــل 8

كــه خوشــخوراكترين آنيــون اســت .انــدازه گیــری

آنيونــي در جيــره ضــروري اســت.

را كاهــش دهــد .هيدروكلريــك اســيد اثبــات شــده

گاو نزدیــک زایــش زمــان كاربــرد نمــك هــاي

 pHادرار گاوهــا بــر آورد دقيقــي از تغييــر  pHخون

را بــه مــا ميدهــد و ميتوانــد راهنمــاي خوبــي در

ميــزان مناســب اســتفاده از نمكهــاي آنيونــي در
جيــره باشــد .ســطح  pHادرار در جيــره هــاي بــا

كاتيــون بــاال بيــش از  8/2اســت .محــدود كــردن
كاتيونهــاي جيــره pH ،ادرار را فقــط بــه مقــدار

اندكــي مــي كاهــد (زيــر  .)7/8بــراي كنتــرل
عــادی هيپوكلســيمي تحتبالینــی متوســط pH
ادرار گاوهــاي هلشــتاين بايــد بيــن  6/2تــا 6/8

باشــد كــه بــراي رســيدن بــدان ،افــزودن آنيونهــا
بــه جيــره ضــروري اســت .اگــر متوســط  pHادرار

بيــن  5و  5/5اســت آنيــون زيــادي در جيــره وارد
شــده و ايجــاد اســيدوز متابوليكــي شــديد ميكنــد
 pHادرار ميتوانــد  48ســاعت يــا بيشــتر بعــد از

آیــد کــه بهتريــن بــرآورد از وضعيــت اســيد -بــاز
از نمونــههــاي بدســت آمــده در  6تــا  9ســاعت

بعــد از خــوراك دهــي حاصــل میشــود .امــا زمــان
اهميــت كمتــري نســبت بــه بررســي منظــم pH
ادرار در هفتــه آخــر آبســتني دارد.

 -6راهبرد مزرعه اي
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 -غلظــت منيزيــم جيــره نزديــك بــه  0/4درصــد

بايــد بدســت آیــد .در همیــن راســتا بــرآورد
غلظــت منيزيــم خــون در گاوهــا یــک هفتــه
پیــش از زایمــان مفيــد اســت.

 مهــم اســت كــه فســفر جيــره اي بــه 0/3درصديــا كمتــر محدود شــود.

 -قابليــت دسترســي كافــي بــه خــوراک در دوره

نزديــك زايمــان اهميــت دارد ( 5روز آخــر) و
گاوهــا بــه همــه مــواد معدنــی دسترســی داشــته

باشــند.

 -1گوساله نر

 -همــه راهكارهــاي كنتــرل تــب شــير را

 -2کیسه صفرا

زايــش كــرده و  24ســاعت قبــل از آن ارزيابــي

 a-4کمر

مــی تــوان بــا گرفتــن نمونــه خــون از گاوهــاي
کــرد (انــدازه گیــری کلســیم و منیزیــم خــون).

 -9هسته خرما

 -10خوش خوراکی

 a-17دم

 b-11ذرت

 c-17فک

 -3گلبول قرمز

 a-11تنه

 b-4قب قب

 a-12سم

 b-5بخلق

 c-12بز

 a-5کپل

 -16مدفوع

 b-17مزه

 a-18قوچ

 b-12پشت

 b-18میش

 -6رفتار جنسی

-13تب شیر

 b-19جیره

 -8لوله معدی

 -15تست آبستنی

 -7سیالژ ذرت

 -14مهره پشت

 a-19معده

 - 20ایستا فحلی
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كننــد .اســيد ســولفوريك همچنيــن ممكــن اســت

 -محاســبه مصــرف کلســیم در دوره ي انتظــار

تغذيــه شــده بــا اســتفاده از نمــک هــای آنیونــی،

در ســطوح جيرهــاي كــه بــراي گونه هــاي تــك
كلســيم و ســولفات منيزيــم منابــع خــوب گوگــرد

بــراي كنتــرل تــب شــير داشــته باشــند.

آزار ميدهــد .اســتفاده از مخلــوط نمكهــاي كلــر

اعمــال تغييــر در جيــره كنتــرل شــود .بنظــر مــی

هســتند كــه کلســیم و منیزیــم را نيــز تأميــن مــي

تولیــدی بايــد راهكارهايــي از پيــش تعييــن شــده

گاو را زمانيكــه بــه خــوراک نزدیــک میگــردد،

و كاهــش مصــرف خــوراك نتیجــه آن خواهــد بــود.

معدهــاي بــي ضــرر اســت ،گــردد .ســولفات

مزرعــه بايــد شــناخته شــود و همــه واحدهــای

 -ســطح  pHادرار مــورد نظــر بــراي گاوهــاي

شــکمبهای را استنشــاق ميكنــد و بدیــن طریــق
ســولفيد هيــدروژن دوبــاره استنشــاق و ســريع ًا
جــذب ميشــود كــه ميتوانــد باعــث مســموميت

 -راهــكار ويــژه بــراي كنتــرل تــب شــير در
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انــد .کلیــد پيشــگيري از تــب شــير درگاوهــاي

شــيرحياتي اســت بــه طــوري كــه  BCSزمــان

صادرات همه فرآوردههای دامی ،منوط به برخورداری از کد «»IR

نگاه محتاطانه دامپروران
ســال  2016مــی توانــد بــرای داپــروران ایالــت ویســکانزین ســال پــر مشــقت دیگــری باشــد زیــرا قیمــت شــیر کمــاکان پاییــن مــی باشــد .تیــم
تراتــر ،رئیــس انجمــن تجــارت لبنــی ویســکانزین ،مــی گویــد بــازار شــیر قیمــت هــای پایینــی را تجربــه مــی کنــد .قیمــت شــیر مــورد اســتفاده
درپنیرســازی  14/44دالر در هــر 100پونــد شــیر مــی باشــد (کیلویــی  0/32دالر) کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته  0/19درصــد کاهــش و در مقایســه بــا
اوج قیمــت هــا در 0/41 ،2014درصــد کاهــش داشــته اســت.پیش بینــی محتاطانــه بــرای امســال بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــازار شــیر امریــکا اشــباع
اســت زیــرا در زمــان اوج قیمــت هــا در ســپتامبر  2014دامپــروران گلــه هــای خــود را توســعه دادنــد .مجلــه ســنتینل گــزارش داده اســت کــه افــت
شــدیدی در صــادرات فــراورده هــای لبنــی و کاهــش مالیمــی در فــروش شــیر وجــود داشــته اســت.برایان گلــد ،اقتصــاددان دانشــگاه ویســکانزین،
میگویــد :احتمــاال از فشــار بــر قیمــت هــا کاســته میشــود امــا هیــچ کــس نمــی توانــد بگویــد دقیقــا چــه زمانــی قیمــت هــا افزایــش مــی یابنــد زیــرا
محصــوالت لبنــی ماننــد دیگــر کاالهــا بخشــی از بــازار جهانــی هســتند .افزایــش ارزش دالر باعــث شــده اســت کــه تــا حــدی از قــدرت صــادرات
امریــکا کاســته شــود .همچنیــن چیــن و روســیه واردات فــراورده هــای لبنــی را کاهــش داده اند.همچنیــن اتحادیــه اروپــا محدودیــت تولیــد شــیر را
برداشــته اســت کــه خــود باعــث عرضــه بیشــتر شــیر در اروپــا شــده اســت .تنهــا نکتــه مثبــت در ایــن بحبوحــه کاهــش هزینــه خــوراک دام اســت
زیــرا پاییــز  2015برداشــت محصــول پــر رونــق بــود .همچنیــن قیمــت ســوخت پاییــن آمــده اســت .درصــورت عــدم افزایــش دوبــاره قیمــت هــا کــه
بعیــد اســت طــی  2مــاه آینــده رخ دهــد ،قیمــت شــیر کالس ( 3کــه در صنعــت پنیرســازی کاربــرد دارد) کاهــش بیشــتری را تجربــه خواهــد کــرد و
بــه  13دالر در هــر  100پونــد شــیر (یعنــی  0/29دالر بــرای هــر کیلــو گــرم شــیر) خواهــد رســید.
دام نیوز  7-بهمن ماه

منبعSentinel Journal wisconsin.Milwaukee :

13ژانویه – 2016نویسنده Barrett Rick :

شــرایط و اســتانداردهای ســازمان دامپزشکی)اســت و خوشــبختانه امســال بــا افزایــش صــادرات مواجــه بودهایم«.محمدرشــید کرمــی» ،بــا تأکیــد بــر

اینکــه یکــی از مهمتریــن برنامههــای ادارهکل دامپزشــکی ،تأمیــن فرآوردههــای دامــی صادراتــی بــرای خــارج از کشــور اســت ،اظهــار کــرد :کــد آی آر،
حداقــل ضوابــط ،شــرایط و اســتانداردهای ســازمان دامپزشــکی بــرای فرآوردههــای خــام دامــی اســت کــه الزامــات بهداشــتی و خصوصیــات تعیینشــده

ســامت محصــوالت را شــامل میشــود .البتــه هــر محصــول ،کــد مخصــوص بــه خــود را دارد کــه بایــد مــورد توجــه روزافــزون تولیدکننــدگان قــرار بگیــرد.
ایــن مســئول ادامــه داد :در واقــع ،رعایــت الزامــات ســاختاری و تجهیــزات ،همچنیــن مــواردی ماننــد نــوع برچســب ،بســتهبندی و چگونگــی حمــل بــرای

محصــوالت صادراتــی از اهمیــت ویــژهای برخــودار بــوده و قابــل چشمپوشــی نیســت ،چــون میــزان کیفیــت بــرای صــادرات حــرف اول را میزنــد و هیــچ

تولیدکننــدهای نمیتوانــد بــدون توجــه بــه ایــن مقولــه ،خــود را در جایــگاه صادرکننــدگان برتــر و موفــق قــرار دهــد.وی افــزود :خوشــبختانه در طــول

 10ماهــه امســال ،اســتان زنجــان  882هــزار قطعــه جوجــه یــکروزه بــه ارمنســتان ،دو میلیــون و  330هــزار تخممــرغ نطفــهدار بــه عمــان ،کویــت و

تاجیکســتان 81 ،هــزار تــن پنجــه و پــای مــرغ فرآوریشــده بــه ویتنــام و هنکگنــگ و  501هــزار تــن نیــز تخممــرغ خوراکــی بــه عــراق صــادر کــرده

اســت.مدیرکل دامپزشــکی اســتان زنجــان تصریــح کــرد :صــادرات همــه اقــام تولیــدی اســتان بــا نظــارت کامــل ادارهکل کنتــرل همهجانبــه ضوابــط

بهداشــتی انجــام شــده و امیــد م ـیرود تــا طــی ســالهای آینــده ،زمینــه بیشــتری بــرای صــادرات فرآوردههــای دامــی اســتان فراهــم شــود .ایــن در

حالــی اســت کــه صــادرات بهخــودی خــود میتوانــد مشــوقی بــرای ارتقــای کیفیــت و کمیــت فرآوردههــای دامــی و اشــتغالزایی بــرای عالقهمنــدان
در خصــوص فعالیــت در ایــن حــوزه باشــد .

ا یســنا  02 -اســفند ۱۳۹۴

تولد  ۹۰گوساله به روش آزمایشگاهی در اصفهان

تب برفکی
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری تــب برفکــی در برخــی از مناطــق و دامداریهــای همجــوار اســتان خراســان رضــوی و تشــخیص کانونهــای بیمــاری و

مشــاهده عالئمــی از بــروز ایــن بیمــاری در جمعیــت گاو و گوســاله در مناطــق جنوبــی و غربــی اســتان بمنظــور پیشــگیری از درگیــری دامداریهــای
صنعتــی و همچنیــن تشــریح وضعیــت حــال حاضــر بیمــاری تــب برفکــی جلســه ای در روز چهارشــنبه  1394/0/12/05در محــل ســالن جلســات حــوزه
مدیریــت اداره کل دامپزشــکی خراســان رضــوی برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه کــه رئیــس هیــات مدیــره ؛ مدیرعامــل و مدیــر کمیتــه فنــی اتحادیــه

گاوداران و دامــداران صنعتــی خراســان رضــوی ؛ نماینــدگان تشــکل هــای دامــی ؛ دامپزشــکان بخــش خصوصــی و کارشناســان و مســئولین اداره

فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

بهداشــتی ؛ واکسیناســیون و بخصــوص عــدم مراجعــه دامــداران بــه بازارهــای دامــی و جلوگیــری از تــردد دالالن بــه واحــد تاکیــد شــد در همیــن راســتا

و بــه همــت واحــد آمــوزش کمیتــه فنــی اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتــی خراســان رضــوی نشســت تخصصــی و جلســه پرســش و پاســخی بــا
عنــوان تــب برفکــی و تشــریح وضعیــت حــال حاضــر آن در اســتان در روز یکشــنبه 1394/12/09در محــل ســالن اجتماعــات اتحادیــه در حضــور جمعــی
از دامــداران و کارشناســان اداره کل دامپزشــکی اســتان تشــکیل و مســائل و مــوارد روز ایــن بیمــاری مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت .
دام نیوز 5-اسفند ماه

همکاری جدید ایران و فائو برای کنترل بیماری تب برفکی

مدیرعامــل یــک شــرکت دامپــروری دانــش بنیــان گفــت :بــرای نخســتین بــار در کشــور اقــدام بــه تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام کردیــم کــه در ایــن
فرآینــد تاکنــون  ۹۰گوســاله متولــد شــده است.جمشــید جلیلینــژاد اظهــار داشــت :از ســه ســال پیــش اقــدام بــه تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام روی
گوســاله کردیــم و تاکنــون  ۹۰گوســاله بــه ایــن روش در اصفهــان متولــد شــده اســت.وی بیــان داشــت :ماهانــه  ۱۲۰قطعــه جنیــن فریــزه شــده از گوســاله
تولیــد و نگهــداری میشــود کــه در حــال حاضــر  ۹قطعــه جنیــن فریــزه شــده از گوســاله بــه اســتان تبریــز و چهــار قطعــه بــه چهارمحــال و بختیــاری صــادر
شــده اســت.مدیرعامل یــک شــرکت دامپــروری دانــش بنیــان تصریــح کــرد :تولیــد جنینهــای آزمایشــگاهی دام بــه ســه صــورت انجــام میگیــرد کــه در
حالــت اول تخمــک گاوهایــی کــه در رده حــذف و کشــتار هســتند ،احیــا شــده و در محیــط آزمایشــگاهی بــا لقــاح اســپرم تبدیــل بــه جنیــن میشــوند.
وی بیــان داشــت :در حالــت دوم تخمــک قبــل از کشــتار از گاو مــاده گرفتــه شــده و در محیــط آزمایشــگاهی بــا اســپرم عمــل لقــاح انجــام مــی گیــرد و
«خشکســالی» و «افزایــش بهــره وری» انگیــزه تولیــد گوســاله هــای آزمایشــگاهی
تبدیــل بــه جنیــن میشــود.
جلیلینــژاد افــزود :در حالــت ســوم بــا اســتفاده از تســت ژنومیــک و اخــذ تخمــک گوســاله مــاده قبــل از ســنین بلــوغ و عمــل تلقیــح بــا بهتریــن
ط هــای آزمایشــگاهی اقــدام بــه تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام میکنیم.مدیرعامــل یــک شــرکت دامپــروری دانــش بنیــان
اســپرمهای دنیــا در محیــ 
گفــت :در گذشــته پیشــرفت ژنتیکــی فقــط از طریــق دام هــای نــر امکانپذیــر بــود امــا ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون بــرای نخســتین بــار ایــن شــرکت
توانســت بــا همــکاری و پشــتیبانی معاونــت امــور دام و مســاعدت پژوهشــکده رویــان و دامپزشــکی اســتان اصفهــان و کشــور اقــدام بــه تولیــد جنیــن
آزمایشــگاهی دام کنــد.وی هــدف از انجــام ایــن پــروژه را تولیــد گوســالههای بــا کیفیــت و افزایــش بهــرهوری دانســت و ادامــه داد :بــا توجــه بــه شــرایط
اقلیمــی و خشکســالی و در راســتای افزایــش بهــره وری و تبدیــل موثــر غــذا بــه محصــوالت دامــی اقــدام بــه ایــن کار کردیــم.

تولید جنین آزمایشگاهی در سطح وسیع هدف طرح «تولد گوساله آزمایشگاهی»

قالــب آموزشهــای مجــازی ،ارتقــای دانــش دامپزشــکان شــاغل در بخــش تــب برفکــی ،تبــادل اطالعــات و در نهایــت همــکاری بــا دانشــکدههای

شــد ،موضوعــات تــداوم همــکاری ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا کمیســیون تــب برفکــی اتحادیــه اروپــا و فائــو ،برگــزاری دورههــای آموزشــی در
تخصصــی حــوزه در راســتای ارتقــا و بازآمــوزی فــارغ التحصیــان دامپزشــکی مــورد بحــث قــرار گرفت.دبیــر کمیســیون تــب برفکــی اتحادیــه اروپــا
ضمــن پیشــنهاد تهیــه و امضــا یادداشــت تفاهــم بــا فائــو بــرای ارتقــای ســطح همکاریهــای چندجانبــه در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری تـب

برفکــی ،همکاریهــای فنــی و آموزشــی را مطــرح کــرد.وی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در ایــران ،اضافــه کــرد :در صــورت ورود کشــورهای

افغانســتان و تاجیکســتان در دورههــای آموزشــی ،برگــزاری دورههــای اختصاصــی بــه زبــان فارســی امــکان پذیــر اســت.مهدی خلــج ،رئیــس ســازمان

دامپزشــکی کشــور بــا اســتقبال از امضــای یادداشــت تفاهــم و افزایــش همکاریهــای بیــن ایــن ســازمان ،فائــو و کمیســیون تــب برفکــی اروپــا،
مهر ۲۰ -بهمن ۱۳۹۴
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دیــدار و گفتگــو کرد.بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،در ایــن نشســت کــه متعاقــب شــیوع ســویه جدیــد تــب برفکــی در کشــورهای منطقــه برگــزار
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در پــی شــیوع ســویه جدیــد تــب برفکــی در کشــورهای منطقــه ،رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا دبیــر کمیســیون تــب برفکــی اتحادیــه اروپــا

جلیــل نــژاد ادامــه داد :تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام در ســطحی وســیع از اهــداف ایــن پــروژه اســت و ایــن فعالیتهــا بــه منظــور تولیــد نتــاج برتــر از
دامهــای بــا ظرفیــت ژنتیکــی مناســب و فریــز کــردن آنهــا بــرای اســتفاده در شــرایط مــورد نیــاز اســت.وی افــزود :اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه منظــور
بهبــود فرآینــد تولیــد مثــل دامهــا در شــرایط تنــش گرمایــی و همچنیــن کنتــرل انتقــال عوامــل بعضــی از بیماریهــا در فناوریهــای رایــج دیگــر اســت.
مدیرعامــل یــک شــرکت دامپــروری دانــش بنیــان ادامــه داد :اســتفاد ه مکــرر از یــک حیــوان مــاد ه برتــر ژنتیکــی ،امــکان ســریع تســت نتــاج یــک حیــوان
مــاده و کاهــش فاصلــه بیــن نس ـلها ،افزایــش نــرخ انتخــاب بــرای صفــات کمــی و بهبــود رونــد اصــاح نــژاد از جملــه ایــن مزایــا اســت.جلیلنژاد بــا
اشــاره بــه آزمایشــگاه جنینشناســی ایــن شــرکت دانشبنیــان ادامــه داد :آزمایشــگاه جنینشناســی در ســال  ۱۳۹۱راهانــدازی و تجهیــز شــد کــه ضمــن
تولیــد جنینهــای  IVFدر ســطح پایلــوت ،هدفگذاریهایــی نیــز بــه منظــور افزایــش عملکــرد کیفــی و کمــی انجــام شــد.وی اضافــه کــرد :در ایــن
راســتا ارتقــا کمیــت و کیفیــت از مهمتریــن برنامههــای پــروژه تولیــد جنینهــای آزمایشــگاهی بــوده اســت.جلیلنژاد گفــت :انجــام تســت ژنومیــک
گاوهــای گلــه فــکا بــه منظــور تعییــن گاوهــای برتــر از نظــر ژنتیکــی بــه عنــوان دام دهنــده ،تولیــد جنینهــای تــازه بــه منظــور انتقــال مســتقیم بــه
دامگیرنــده از دامهــای برتــر ژنتیکــی و فریــز جنینهــای تعییــن شــده و معمولــی و اســتفاده آســان از آنهــا در شــرایط مزرعــه از جملــه فعالیتهــای
 ۲۰دي ۱۳۹۴
خبرگزاری مهر
انجام شده در این آزمایشگاه است.
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کل دامپزشــکی اســتان حضــور داشــتند جهــت پیشــگیری ازشــیوع تــب برفکــی و بــروز مشــکالت بــر لــزوم رعایــت کلیــه اصــول و مــوارد نــکات

همکاریهــای گذشــته ســازمان دامپزشــکی در ایــن ارتبــاط را مثبــت ارزیابــی کــرد.

مدی ـرکل دامپزشــکی اســتان زنجــان گفــت :صــادرات همــه فرآوردههــای دامــی اســتان ،منــوط بــه برخــورداری از کــد «( »IRداشــتن حداقــل ضوابــط،

رئیــس اتحادیــه گاوداران خراســان رضــوی گفــت :بــا توجــه بــه گرانیهایــی کــه در ســنوات اخیــر بــرای لبنیــات کارخان ـهای بــه وجــود آمــده میــزان
اســتفاده مــردم از لبنیــات ســنتی افزایــش داشــته است.فرشــید صــراف در گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم درمشــهد مقــدس ،اظهــار داشــت :برخــی از

شاخص تولید محصوالت گاوداری فصل پاییز  2.64درصد افزایش یافت
براســاس گــزارش مرکــز آمارقیمــت شــاخص تولیــد محصــوالت گاوداری فصــل پاییــز  2.64درصــد افزایــش یافت.مرکــز آمــار ایــران گــزارش شــاخص

گرانیهایــی کــه در محصــوالت صنایــع لبنــی رخ داده کامــا بیعلــت بــوده زیــرا از ســال گذشــته تــا کنــون ایــن واحدهــا شــیر خــام را زیــر قیمــت

قیمــت تولیدکننــده محصــوالت گاوداریهــای صنعتــی کشــور پاییــز  94را منتشــر کرد.شــاخص کل قیمــت تولیدکننــده محصــوالت گاوداریهــای صنعتی

مشــاهده میشــود در حالیکــه حجــم زیــادی از تولیــدات کارخان ـهای ایــن محصــوالت در انبارهــا انباشــته شــده میــزان فــروش لبنیــات ســنتی افزایــش

ســال قبــل نشــان میدهــد.در فصــل مــورد بررســی ،شــاخص کــود بــا  4.70درصــد افزایــش نســبت بــه فصــل قبــل بــا بیشتریــن افزایــش روب ـهرو

مصــوب خریــداری کردهانــد.وی تصریــح کــرد :ایــن موضــوع در گــذر زمــان مشــتریهای صنایــع لبنــی را از آنــان گرفتــه بــه طوریکــه هــم اکنــون
داشــته اســت.رئیس اتحادیــه گاوداران خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد گــران شــدن  6درصــدی محصــوالت لبنــی ،خاطرنشــان کــرد :ایــن مســئله
ســبب میشــود کــه خریــداری محصــوالت کارخان ـهای از قبــل کمتــر شــده و در نتیجــه بــه دامــداران بیــش از ســابق متضــرر میشــوند.صراف در ارتبــاط
بــا قیمــت شــیر خــام ،بیــان کــرد :ســال گذشــته دولــت شــیر خــام را بــا قیمــت تضمینــی لیتــری  1440تومــان از دامــداران خریــداری میکــرد کــه بــا
ایــن روش تــا حــدی مشــکالت خریــد کارخانجــات بــا بهــای  1100تومــان برطــرف میشــد کــه هــم اکنــون ایــن اقــدام دیگــر انجــام نمیشــود و دامــداران

در فصــل پاییــز  1394بــه عــدد  220.59رســید کــه  0.56درصــد افزایــش را نســبت بــه فصــل قبــل و  2.64درصــد افزایــش را نســبت بــه فصــل مشــابه

بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه شــاخص قلــم گوســاله پــرواری بــا  0.97درصــد کاهــش نســبت بــه فصــل قبــل ،مواجــه بــوده اســت.در فصــل
مــورد بررســی شــاخص قیمــت کل در اغلــب اســتانها ،بــا افزایــش روبـهرو بــوده اســت کــه در ایــن میــان اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد  6.49درصــد
افزایــش در شــاخص کل نســبت بــه فصــل قبــل بیشتریــن افزایــش و اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا  5.01درصــد کاهــش در شــاخص کل نســبت

بــه فصــل قبــل بــا بیشتریــن کاهــش مواجــه بــوده اســت.

بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند.وی بیــان کــرد :همچنیــن بایــد دیــد صنایــع لبنــی کــه هــم اکنــون قصــد گــران کــردن محصــوالت خــود را دارنــد تــا
چــه میــزان محصــوالت بــا کیفیــت تولیــد میکننــد و الزم اســت در ایــن حــوزه ســنجشهای دقیقــی صــورت گیــرد.
تسنیم–  6دی

تب برفکی
علیرغــم بکارگیــری تمامــی تمهیــدات بهداشــتی قرنطینــه ای دامپزشــکی از ســوی اداره کل دامپزشــکی اســتان ،مــوج گســترده ویــروس تــب برفکــی

از غــرب و مرکــز کشــور بــه برخــی از شهرســتان هــای اســتان رســید.رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای دامــی اداره کل دامپزشــکی

اســتان خراســان رضــوی روز گذشــته در جلســه فــوق العــاده کمیتــه فنــی ایــن اداره کل کــه بــا محوریــت تــب برفکــی برگــزار شــد بــا اعــام ایــن

دامداران تاوان لجبازی صنایع لبنی را می دهند

قرنطینــه دامپزشــکی در ایــن واحدهــا در حــال اجراســت.دکتر محســن عابــدزاده بــا اشــاره بــه اهمیــت اقدامــات پیشــگیرانه از ســوی دامــداران ،چنیــن

چنــد ســالی مــی شــود کــه هزینــه هــای سرســام آور و ســختی تولیــد در میــان تاریکــی تونــل بــی مهــری مســئوالن امــان دامــداران را بریــده اســت

پرورشــی یکدیگــر شــد.وی خواســتار آن شــد تــا تمامــی دامپزشــکان و واکســیناتورهای مراکــز مایــه کوبــی اقدامــات بهداشــتی و دســتورالعمل هــای
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ســازمان تعــاون روســتایی تــا حــدی مرهمــی بــر دل دامــداران بــوده اســت کــه بــا توقــف یکبــاره آن بازهــم روزگار بــرای دامــداران ســخت ترشــده
اســت.البته داســتان بــی مهــری بــه دامــداران تنهــا بــه اینجــا ختــم نمــی شــود چــرا کــه از تیرمــاه ســال  93بــا وجــود اعطــای مجــوز افزایــش
قیمــت شــیرخام بــا نــرخ مصــوب  1440تومــان از ســوی دولــت ،صنایــع لبنــی بــه بهانــه پاییــن بــودن قــدرت خریــد مــردم حاضــر بــه اجــرای ایــن
مصوبــه نشــدند .بــا ایــن وجــود چــه بــر ســر دامــداران خواهــد آمــد؟ علیرضــا عزیــز اللهــی مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری دامــداران کشــورگفت:
برخــی اســتان هــا همچــون اصفهــان و تهــران کــه قطــب تولیــد شــیرخام هســتند بــا توقــف طــرح خریــد تضمینــی در حــال حاضــر هــر کیلــو
شــیرخام را بین150الــی  250تومــان کمتــر از نــرخ مصــوب دولــت بــه فــروش مــی رســانند کــه ایــن کاهــش قیمــت بــا متوقــف شــدن طــرح خریــد
تضمینــی بــاز هــم دامــداران مجبــور بــه فــروش مــی رســانند.وی در ادامــه یــاد آور شــد:آخرین یارانــه پرداختــی دولــت بــه دامــداران مربــوط بــه
ســه ماهــه اول ســال  93اســت کــه طــی یــک ســال و نیــم گذشــته یــک ریــال بــه دامــداران یارانــه ای پرداخــت نشــده اســت.وی بــا اشــاره بــه
اینکــه دامــداران بــا شــرایط موجــود قــادر بــه ادامــه فعالیــت خــود نیســتند اظهــار داشــت:اگر کارخانــه هــای صنایــع لبنــی قیمــت هــا را اصــاح
نکننــد و حمایــت از ســوی دولــت صــورت نگیــرد در نهایــت دامــداران مجبــور بــه کاهــش تولیــد شــیر خــام هســتند چــرا کــه ادامــه فعالیتشــان بــا

G A V D A R A N

رونــد تولیــد فعلــی بــرای آنهــا مقــرون بــه صرفــه نیست.حســین صفایــی رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی چنــدی پیــش در خصــوص اینکــه خریــد
تضمینــی یــک راه فرعــی اســت گفت:براســاس تصمیــم ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان کارخانــه هــای لبنــی ملــزم بــه خریــد
شــیر خــام بــه نــرخ  1440تومــان از دامــداران هســتند کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق صــورت بگیــرد امــا اگــر مشــابه دوره هــای قبــل بــا مقاومــت
صنایــع لبنــی در افزایــش قیمــت هــا روبــه رو شــویم ممکــن اســت بــه ســبب حمایــت از دامــداران خریــد تضمینــی شــیر خــام مجــددا آغــاز شــود.
باشگاه خبرنگاران –10بهمن ماه

مراقبــت بیمــاری را بــه دقــت رعایــت نماینــد و در صــورت مشــاهده بیمــاری مراتــب را در اســرع وقــت بــه نزدیکتریــن اداره دامپزشــکی محــل ســکونت
خــود اطــاع دهند.رئیــس اداره قرنطینــه و امنیــت زیســتی اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان رضــوی نیــز بــا اشــاره بــه وضعیــت خــاص بیمــاری بــر
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بطوریکــه کــه شــکایت از شــرایط موجــود برایشــان بــه یــک اصــل تبدیــل شــده اســت.این امــر در حالــی اســت کــه خریــد تضمینــی شــیر از ســوی

اقداماتــی را مکمــل واکسیناســیون دام هــا دانســت و خواســتار قطــع رفــت و آمدهــای غیرضــروری دامــداران و خودروهــای مرتبــط بــه واحدهــای

لبنیــات بــه شــکل محسوســی کاهــش یافتــ ه اســت.به گــزارش خبرنــگار حــوزه بهداشــت و درمــان گــروه علمــی پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران

51

مــردم را بــه خــوردن شــیر توصیــه میکننــد تــا ســموم ســرب و آالیندههــا خنثــی شــود و بــر اســاس ســبد غذایــی پیشــنهادی از ســوی وزارت

G A V D A R A N

50

خبــر اظهارداشــت :تــا کنــون  10کانــون بیمــاری در شهرســتان هــای جغتــای ،زاوه ،تربــت حیدریــه ،رشــتخوار و مشــهد شناســایی شــده و عملیــات

لــزوم پیشــگیری از تــردد دام در ســطح راه هــای اســتان تاکیــد کرد.دکتــر مســعود ابراهیمــی تــردد دام هــا را فقــط بــه مقصــد کشــتارگاه و بــا داشــتن
مجــوز بهداشــتی دامپزشــکی بالمانــع دانســت و در ســایر مــوارد از ممنوعیــت کامــل تــردد هرگونــه خــودروی حمــل دام تــا اطــاع ثانــوی در ســطح
اســتان خبــر داد.وی اظهــار داشــت :بــا هرگونــه تــردد غیرمجــاز دام برخــورد الزم بــا هماهنگــی دســتگاه هــای قضایــی و انتظامــی صــورت مــی پذیــرد

و دام هــای توقیفــی بــه عنــوان دام قاچــاق ضبــط خواهــد شــد.

ایرانیها یک سوم میانگین جهانی شیر ،پنیر ،ماست ،کره ،دوغ و ...مصرف میکنند
ایرانیهــا یــک ســوم میانگیــن جهانــی شــیر ،پنیــر ،ماســت ،کــره ،دوغ و ...مصــرف میکننــد و در طــول چنــد ســال گذشــته مصــرف شــیر و

ن شــهرها پــر از ذرات معلــق و آالیندههــای بنزینــی بــوده و حالــش خــوش نیســت متخصصــان تغذیــه
جــوان؛ در ایــن دوره کــه حــال و هــوای کال 
بهداشــت کشــورمان ،هــر فــرد بایــد ماهانــه  8لیتــر شــیر 3 ،کیلوگــرم ماســت و حــدود  500گــرم پنیــر مصــرف کنــد .آیــا مصــرف ایرانیهــا بــه ایــن
آمــار نزدیــک است؟رســول دینارونــد در خصــوص مصــرف ســرانه لبنیــات در ایــران بیــان کــرد :تولیــد و مصــرف لبنیــات در کشــور پاییــن اســت.
طبــق آمارهــا مصــرف ســرانه شــیر بــرای ایرانیــان  70تــا  90لیتــر در ســال اســت کــه ایــن آمــار بایــد  50درصــد افزایــش یابــد.

باشگاه خبرنگاران جوان –29دی ماه

نقش و اهمیت کمیت و کیفیت آب مصرفی در نشخوارکنندگان
دکتر عبدالمنصور طهماسبی – مهندس وحید وثوقی 94-10-21

کالسهای هفتگی آموزشی
تب برفکی؛ توصیه های مدیریتی و بهداشتی

سخنران :دکتر علی اوجاقی

94-10-07

تب برفکی چیست؟

بيمــاري تــب برفكــي يكــي از مســريترين و پرضررتريــن و مهمتريــن بيماريهــاي دامهــاي زوج ســم اهلــي اســت كــه بــا ايجــاد تــاول و زخــم در
دهــان و ســم و پســتان و پــوزه و گاهــي در اطــراف پايــه شــاخ همــراه اســت .ايــن بيمــاري در قلــب نــوزاد دامهــا يعنــي گوســاله هــا و بــره هــا و
بزغالههــا ممكــن اســت ايجــاد نكــروز و مــرگ بافتــي نمايــد و باعــث تلفــات آنهــا شــود .بنابرايــن هنگامــي كــه بيمــاري در فصــل زايــش گوســفندان
و بزهــا شــايع ميشــود باعــث تلفــات و خســارات ســنگين در برههــا و بزغالــه هــا ميگــردد .
بيماري تببرفكي ميتواند به روشهاي مختلف وارد يك گله سالم شود .مهمترين اين راهها به قرار زير است:

 - 1ويــروس تببرفكــي همــراه ذرات يــا قطــرات ريــز تنفســي دامهــاي آلــوده ميتوانــد منتشــر و باعــث آلودگــي دامهــاي ســالم شــود .بــا توجــه بــه
خشــكي و گرمــاي هــوا ايــن روش انتقــال در ايــران زيــاد اهميــت نــدارد.

 - 2دامــداران ،دالالن ،دامپزشــكان ،تكنســينهاي دامپزشــكي و تلقيــح مصنوعــي و بازديدكننــدگان از دامــداري و وســايل و ابزارهــاي آنهــا ميتواننــد
باعــث انتقــال بيمــاري بــه دامهــا و گلههــاي ديگــر شــوند.

 3درصد كاميونهاي حمل كود به علت ريخت و پاش كود آلوده ميتوانند باعث انتقال بيماري شوند.

 - 4دامــي كــه وارد يــك دامــداري و يــا پرواربنــدي ميشــود بخصــوص اگــر از مياديــن دام خريــداري شــده باشــد ممكــن اســت آلــوده شــده باشــد،
حتــي احتمــال دارد  دام در مســيرحمل تــا دامــداري و بــه علــت آلودگــي كاميــون حمــل و نقــل آلــوده شــود .دامــي كــه در ميــدان دام و يــا در مســير
و در داخــل كاميــون آلــوده ميشــود ممكــن اســت بــه داليلــي هيچگونــه عاليــم بالينــي نشــان ندهــد ولــي ويــروس در بــدن آن تكثيــر يابــد و دفــع
شــود و باعــث بيمــاري در دامهــاي دامــداري جديــد كــه وارد آن ميشــود گــردد.
 - 5گاهــي محــل دامــداري كــه دامهــا وارد آن ميشــوند آلــوده اســت و باعــث بيمــاري دامهــاي ورودي ميگــردد .ايــن بــه خصــوص در پرواربنديهــا
اتفــاق ميافتــد كــه هميشــه دامهــا در آن در حــال جابجايــي اســت.

 - 6در بيشــتر بيماريهــاي عفونــي و در هنــگام بيمــاري تببرفكــي قبــل از آنكــه بيمــاري از نظــر بالينــي در دام قابــل مشــاهده باشــد ميتــوان
ميكــروب بيمــاري را در خــون و ســاير بافتهــاي دام مشــاهده كــرد .بنابرايــن ريختــن خــون دامهــا در كوچــه و خيابــان و مــزارع ميتوانــد باعــث
آلودگــي محيــط و انتقــال بيمــاري شــود.

 - 7معمــوال امعــاء و احشــاء و اعضــاي دامــي كــه در اثــر بيمــاري تــب برفكــي تلــف ميشــود مملــو از ويــروس عامــل بيمــاري اســت .بنابرايــن رهــا
كــردن الشــه هــا و عــدم دفــن آنهــا ميتوانــد باعــث انتشــار بيمــاري گــردد.
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دکتر علیرضا کرباسی

94-10-14

رکــود در تعریــف اقتصــادی بــه دو دوره ســه ماهــه پیاپــی رشــد منفــی در اقتصــاد یــک کشــور اطــاق میشــود« .دورهای کــه کاهــش معنــی دار
در چهــار عامــل تولیــد ،درآمــد ،اشــتغال و تجــارت ایجــاد شــود ».ایــن دوره معمــوالً حداقــل بیــن  ۶مــاه تــا یــک ســال اســت .بــه ایــن ترتیــب

گفتمان آزاد و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیری

سخنرانان :کادر مدیریتی و فنی مجتمع گاوداری سوران

94/10/28

تاريخچه  :درسال  1366پيرو سياستهاي دولت مبني بر سرمايهگذاري در صنعت دامپروري اداره اوقاف با سرمايه موقوفات سازمان اوقاف
و امور خيريه كل كشور تصميم به راهاندازي واحد گاوداري در محور جاده قوچان-شانديز واقع در منطقه سوران نمود.
عمليات ساخت گاوداري فاز يك در پايان سال  1367خاتمه يافت و با دريافت 226راس تليسه كانادايي و اروپايي وارد مرحله توليد گرديد.
بــا توجــه بــه زايــش دامهــا و نيــاز بــه فضــاي بيشــتر بــراي اســتقرار دامهــا در ســال  1370فــاز دوم دامپــروري در مجــاورت فــاز يــك در منصقــه ســوران
احــداث و مــورد بهــره بــرداري بــه جهــت پــرورش تليســه و گوســاله قــرار گرفــت.

در ســال  1376بــه منظــور تهيــه علوفــه دامهــا شــركت مبــادرت بــه خريــد مزرعهــاي در منطقــه قدمــگاه نيشــابور بــه مســاحت حــدود  400هكتــار
بــا  4حلقــه چــاه عميــق را نمــود كــه يــك واحــد  1000راســي دامپــروري را نيــز دارد.بــا خريــد مزرعــه و انتقــال دامهــاي نــر از فــاز دوم بــه مزرعــه

نيشــابور و بــاز شــدن فضــاي فــاز دوم و تجهيــز آن بــه شــيردوش و گوســالهداني و اتــاق زايمــان و غيــره ،فــاز دوم نيــز از فــاز پــرواري بــه فــاز توليــد
دام شــيري تبديــل شــد و خوشــبختانه در حــال حاضــر روزانــه حــدود  8000كيلوگــرم شــير در فــاز 2توليــد ميگــردد .بــا توجــه بــه مصوبــات مجمــع

عمومــي شــركت در ســال  1392مبنــي بــر تاســيس يــك واحــد دامــداري شــيري  1000راســي (بــا پيشــبيني ســرمايه گــذاري  250ميليــارد ريالــي)

هيــات مديــره اقــدام بــه اجــراي مصوبــات مجمــع را نمــوده و هــم اكنــون مشــغول ساختوســاز پــروژه ميباشــد
كه به حول و قوه الهي در اسرع زمان واحد جديد به مرحله توليد خواهد رسيد.

اصول پرورش کرم ابریشم

مهندس ایمان احمدی صنوبری 94/11/5

تخم نوغان تفریخ شده را به سالن پرورش انتقال داده و پرورش آغاز می شود .درجه حرارت و رطوبت برای سن اول  27درجه سانتیگراد

و  85درصد رطوبت ،سن دوم  26درجه سانتیگراد و  80درصد رطوبت و سن سوم  25درجه سانتیگراد و  75درصد رطوبت مورد نیاز است .مقدار برگ دهی در

سنین جوانی به شرح ذیل است؛سن اول به ازای هر جعبه تخم نوغان  1/5کیلوگرم ،سن دوم  5کیلوگرم ،سن سوم  30تا  35کیلوگرم برگدهی انجام می شود .به

رکــود بــر ایــن اســاس بــه معنــای کاهنــده بــودن رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی اســت .ایــن رکــود زمانــی ایجــاد میشــود کــه فعالیتهــای

همراه بزرگ شدن کرم ها باید سطح بستر آن نیز افزایش یابد تا کرم ها بطور یکنواخت در سطح بستر پخش شوند.

رکــود اقتصــادی باعــث کاهــش تقاضــا بــرای خریــد کاال میگــردد .در نتیجــه واحدهــای تولیــدی بــا انبــوه تولیــد بــدون خریــد مواجــه میشــوند.

عملیــات شستشــو و ضدعفونــی قبــل از پــرورش تــا حــد زیــادی موجــب پیشــگیری از بــروز بیماریهــا مــی شــود امــا ممکــن اســت در طــول پــرورش
نیــز مجــددا ً الزم باشــد ضدعفونــی انجــام شــود ،همچنیــن کــف اتــاق هــا (تلمبــار) ،راهروهــا ،درب هــای ورودی و محــل نگهــداری بــرگ (بــرگ خانــه)

تولیــدی دچــار کاهــش یــا ورشکســتگی بشــوند .در شــرایط رکــود اقتصــادی بنگاههــای تولیــدی دچــار مشــکالت عدیــده میشــوند .بهطورعمــده
گاهــی اوقــات بنگاههــای تولیــدی دچــار کمبــود شــدید نقدینگــی میشــوند و نمیتواننــد بــه ســرمایهگذاریهای جدیــد اقــدام کننــد .البتــه

یکــی دیگــر از علــل ایجــاد رکــود اقتصــادی واردات زیــاد کاال از خــارج بــه داخــل اســت کــه ایــن امــر باعــث ورشکســتگی تولیدکننــدگان داخلــی
میشــود .پــس هــر علتــی کــه باعــث ایجــاد مشــکل در بنگاههــای تولیــدی بشــود رکــود اقتصــادی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

را مــی تــوان بــا محلــول کلــر  1درصــد بــه فاصلــه هــر چنــد روز یــک بــار محلــول پاشــی نمــود .مقــدار پــودر آهــک مخلــوط بــا کلــر عبــارت از 950
گــرم آهــک و  50گــرم پــودر کلریــن.
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رکــود تورمــی در ایــن وضعیــت هــم تولیــد دچــار مشــکل میگــردد و هــم قیمتهــا بــه شــدت افزایــش مییابنــد .تزریــق بیــش از حــد

مــکان بــرای پــرورش کــرم بالــغ ســالن هــای بــزرگ یــا تلمبارهــای پــرورش کــرم بالــغ اســت .ایــن نــوع تلمبارهــا دارای بســترهای پرورشــی بصــورت

انــدازهی تقاضــای افزاینــده نیســت .در نتیجــه تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا بــه هــم میخــورد و ایــن بــه معنــای پیشــی گرفتــن تقاضــا از عرضــه

 14مترمربــع و بــرای ســن پنجــم تــا  25مترمربــع بــه ازای هــر یــک جعبــه تخــم نوغــان اســت .ســطح کل الزم بــرای پــرورش یــک جعبــه تخــم نوغــان

نقدینگــی بــه جامعــه یکــی از علــل ایجــاد تــورم اســت؛ چــون ســطح تقاضــا را بــرای خریــد کاال ،افزایــش میدهــد .از طــرف دیگــر تولیــد بــه
اســت .در واقــع امــروزه در علــم اقتصــاد نویــن ،تــورم ،پدیــدهای پولــی محســوب میشــود .بنابرایــن نقدینگــی بایــد متناســب بــا ظرفیــت تولیــدی

یــک جامعــه افزایــش یــا کاهــش یابــد .نقدینگــی بیرویــه تــورم را بهدنبــال خواهــد آورد .ایــن وضعیــت در ســالیان اخیــر در اقتصــاد ایــران

مشــهود بودهاســت .یعنــی تزریــق بیــش از حــد نقدینگــی بــدون در نظرگرفتــن ظرفیــت تولیــدی جامعــه کــه ایــن امــر تــورم ســنگینی را بهدنبــال
خواهــد آورد.

چنــد طبقــه (تــا  3طبقــه روی هــم) در طــول ســالن و بــه عــرض  1/5متــر مــی باشــد .انــدازه بســتر بــرای ســن چهــارم از  5/5مترمربــع شــروع و تــا
 25مترمربــع اســت.

ـت پیلـ
برداشـ
ـه  :مناســب تریــن زمــان برداشــت پیلــه هنگامــی ســت کــه کــرم هــا بــه شــفیره تبدیــل شــده و پوســت آنهــا قهــوه ای رنــگ شــود.

در برداشــت پیلــه ســعی شــود ابتــدا پیلــه هــای ناجــور (پیلــه هــای شــله رنگــی و پوســت پیــازی) و پیلــه هــای دوبــل جمــع آوری و جــدا از پیلــه هــای

ســالم قــرار گیرنــد ،ضــروری اســت پــس از برداشــت پیلــه کــرک هــای روی آن بــا دســت و یــا بــا ماشــین کــرک گیــری برداشــت گــردد .

53
G A V D A R A N

ـرم درشـ
ـغ (کـ
ـرم بالـ
ـرورش کـ
پـ
ـت) بــه ســنین چهــارم و پنجــم دوره زندگــی کــرم ابریشــم ،کــرم بالــغ گفتــه مــی شــود .بهتریــن
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مديريت توليد در دوران ركود اقتصادي

پیشــرفت هــاي زیــاد در دانــش و امــور مختلــف دامپــروري کشــور باعــث شــده کــه مســائل مربــوط بــه علــوم دامــی بــا جزئیــات بیشــتر و بــه صــورت تخصصــی تــر
موردبررســی قــرار گیــرد  .یکــی از مباحــث علــوم دامــی و پــرورش دام و طیــور کــه بیــش ازســایر مــوارد اقتصــاد دامــداري و مرغــداري را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد،
تغذیــه مــدرن و اصولــی مــی باشــد  .بهبــود ژنتیکــی و تــوان تولیــدي حیوانــات ،ســبب پیشــرفت هــاي زیــادي در زمینــه تغذیــه و جیــره نویســی شــده اســت  .زمانــی کــه
از تغذیــه بحــث مــی شــود بایــد تمــام مــواد غذایــی از جملــه آب مــد نظــر قــرار گیرنــد بــه خصــوص درصنعــت دامپــروري کــه مســئله آب و کیفیــت آن تأثیــر بســزایی
بــر عملکــرد حیوانــدارد .ولــی متأســفانه در اکثــر واحدهــاي دامــداري و مرغــداري کمتــر بــه آب و مدیریــت آن در مقایســه بــا ســایر مــواد غذایــی (انــرژي ،پروتئیــن،
چربــی ،مــواد معدنــی و ویتامیــن هــا) توجــه مــی شــود.نقش حیاتــی آب در بــدن دام هــا را نمــی تــوان انــکار کــرد بــه طــوري کــه مشــخص شــده اســت بــدن در عمــل
مــی توانــد تمــام چربــی و بیــش از نیمــی از پروتئیــن خــود را از دســت داده و دام زنــده بمانــد در حالیکــه از دســت دادن  51درصــد آب بــدن ســبب تلــف شــدن حیــوان
میشــود.مصرف آب در حیوانــات جــوان و در حــال رشــد بــه خصــوص نشــخوارکنندگان ،بســیار مهــم اســت زیــرا تأثیــر منفــی کمبــود آب بــر رشــد ،بســیار زیــاد اســت .
تولیدحیــوان ،رابطــه مســتقیمی بــا میــزان و کیفیــت آب آشــامیدنی دارد  .بــه عنــوان مثال،گاوهــاي شــیري ،میــش هــا ،بــره هــاي پــرواري و مــرغ هــاي تخــم گــذار بــراي
تولیــد مطلــوب ،بــه آب کافــی و بــا کیفیــت نیــاز دارند.همچنیــن کمبــود آب ســبب کاهــش مصــرف غــذا ،افــت تولیــد و تحلیــل تــوان بدنــی ودفاعــی حیــوان مــی شــود
 .همچنیــن بــر اثــر کمبــود آب ،دفــع مــواد زایــد از طریــق ادرار و مدفــوع کاهــش یافتــه و بــه دنبــال آن ،بــدن بــا اختالالتــی روبــرو خواهــد شــد .بــا توجــه بــه اینکــه
کشــور مــا و باالخــص اســتان خراســان بــا کمبــود منابــع آبــی مواجــه اســت و اهمیــت تغذیــه آب در کشــور کمتــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و تنهــا ازترجمــه
چنــد مقالــه و آزمایشــات بســیار محــدودي در ایــن زمینــه فراتــر نرفتــه اســت ،لــذا توجــه بیشــتر در جهــت نقــش آن در شــرایط دامپــروري کشــور بــه نظــر ضــروري مــی
رســد تــا بتوانیــم بــه یــک سیســتم تغذیــه اي مــدرن و اصولــی و مرتبــط بــا نیازهــاي فیزیولوژیــک حیــوان برســیم و در صــورت مقابلــه بــا چالــش کــم آبــی راهکارهایــی
بــراي مقابلــه بــا ایــن تهدیــد جــدي داشــته باشــیم.

موادآلــوده جلوگیــری نمود.بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه گاوهــای مــاده ســرم مثبــت هماننــد دام هــای واکســینه شــده  ,بــر علیــه بیمــاری مصــون

بــوده و ایــن موضــوع باعــث جلوگیــری از طوفــان ســقط مــی گــردد .در پیشــگیری الزم اســت کــه برنامــه واکسیناســیون در دامهــای شــیری گلــه اجــرا
شــود و در کنتــرل بایســتی ســقط هــای حاصلــه از ســایر علــل شناســایی شــده و علــل ســقط هــای اپیدمیــک و اندمیــک بغیــر از عامــل نئوســپورا کانینــوم

بررسی امکان استفاده از یک کنسانتره یا جیره مخلوط برای گروههای مختلف گاوهای شیری
سخنران :جناب آقای دکتر سید هادی ابراهیمی

مــورد تشــخیص افتراقــی قــرار گیرنــد .

94/11/19

ایــده آل تریــن شــکل تغذیــه دام تامیــن  100درصــدی احتیاجــات دام بــه نحــوی اســت کــه حداکثــر ظرفیــت تولیــدی حیــوان بــروز کنــد .در نظــر گرفتــن

جنبه های اقتصادی استفاده از بافرها در تغذیه گاوهای شیری

گاو هــای شــیرده تنظیــم و تغذیــه نماینــد .پیــاده ســازی دقیــق جیــره هــای متنــوع در ســطح فــارم و از ســطح کاغــذ و تئــوری تــا مصــرف آن بــه وســیله

نیــاز روز افــزون بشــر بــه فــراورده هــای دامــی ،موجــب تغذیــه گاوهــا در جهــت افزایــش تولیــد شــده اســت .بــا افزایــش ســهم تولیدهــرگاو ،جیــره نویســی

گلــه هــای گاو شــیری را ناشــی از خطــای نیــروی انســانی در پیــاده ســازی فورموالســون هــای کنســتانتره و جیــره هــای مخلــوط مــی داننــد.

ســبب افزایــش ســرعت تخمیــر و تولیــد اســید در شــکمبه شــده ،فعالیــت نشــخوار و ترشــح بــزاق را کــه بافــر طبیعــی دســتگاه گــوارش اســت کاهــش

ایــن ایــده آل کارشناســان تغذیــه را بــر آن مــی دارد تــا بســته بــه نیــاز دام کنســتانتره هــای متنــوع و جیــره هــای مختلفــی بــرای گــروه هــای مختلــف

دکترعطیه بهلولی قائن

94/12/10

دام کاری اســت دشــوار کــه نمیتــوان صحــت آن را همیشــه تضمیــن نمــود .منابــع علمــی مختلــف بخشــی از تغییــرات و نوســانات در تولیــد شــیر روزانــه

گاوهــا در جهــت تامیــن نیــاز دام ســبب تغذیــه بیشــتر بــا مــواد متراکــم بــا قابلیــت هضــم بــاال و الیــاف کمتــر شــده اســت .امــا ،متاســفانه ایــن نــوع تغذیــه

جابجایــی گاو هــای شــیرده در گــروه هــای موجــود یــک گلــه امــری اســت اجتنــاب ناپذیــر و معمــوال ایــن جابجایــی بــه دلیــل تغییــر جمعیــت میکروبــی

مــی دهــد .پیامــد ایــن مســاله بــروز درجــات مختلفــی از اســیدوز شــکمبه ای (کاهــش مصــرف خــوراک ،تولیــد شــیر و چربــی شــیر) ،لنگــش ،اســیدوز

فرضیــه اســتفاده از یــک نــوع کنســتانتره و مقادیــر مختلفــی از یــک جیــره مخلــوط در تغذیــه گــروه هــای مختلــف گاو هــای شــیرده بــر ایــن مبنــا اســتوار

تغذیــه گاوهــای تــازه زا و پرتولیــد و نیــز گوســاله هــای پــرواری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

شــکمبه و تاثیــر یــا کنــش هــای رفتــاری ،خــود موجــب افــت تولیــد مــی گــردد.

اســت کــه خطاهــای گارگــری در تهیــه و توزیــع جیــره مخلــوط را کاهــش داده و تغییــرات جمعیــت میکروبــی کــه ناشــی از تغییــرات جیــره اســت بــه

حداقــل برســاند

متابولیکــی و بســیاری از اختــاالت دیگــر در دام مــی شــود .بــه همیــن جهــت ،امــروزه عــاوه بــر توصیــه هــای مدیریتــی و تغذیــه ای ،اســتفاده از بافرهــا در
بافرهــا بــه منظــور پیشــگیری از نوســانات شــدید  pHشــکمبه ،کاهــش مصــرف خــوراک ،تولیــد شــیر و چربــی شــیر در جیــره مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد
و احتمــاال عــادت پذیــری بــه تغییــرات جیــره را بهبــود مــی دهنــد .امــا پاســخ بــه بافرهــا متغیــر و غیــر قابــل پیــش بینــی اســت و بــه عوامــل مختلــف جیــره،

گفتمان آزاد و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیری

سخنرانان :کادر مدیریتی و فنی گاوداری جناب آقای خزاعی (گاودار صنعتی نمونه استان خراسان رضوی در سال )94

حیــوان و محیــط بســتگی دارد .ســوال کلیــدی قبــل از خریــد یــک بافــر ایــن اســت کــه ،چگونــه مــی تــوان پاســخ مطلــوب اقتصــادی اســتفاده از بافــر مــورد
94/11/26

نظــر را در جیــره را پیــش بینــی نمــود؟ مهمتریــن نکاتــی کــه درزمــان افــزودن بافــر بــه جیــره بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد شــامل :ترکیــب شــیمیایی بافــر،

مرحلــه شــیردهی ،نســبت علوفه:کنســانتره ،مقــدار الیــاف جیــره ،انــدازه قطعــات علوفــه ،اســیدیته جیــره ،دمــا و رطوبــت محیــط ،سیســتم خوراکدهــی و

مجتمــع کشــاورزی دامــداری و دامپــروری خزاعــی در منطقــه جلگــه رخ شهرســتان تربــت حیدریــه واقــع شــده و در زمینــه هــای کشــاورزی دامــداری ،

دفعــات خوراکدهــی مــی باشــند .از جملــه مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده اقتصــادی بــودن مصــرف بافــر در جیــره ،پاســخ بــه تســت چربــی شــیر و بهبــود

مجتمــع در قالــب شــرکت طالیــه بــذر آریــا و در جهــت رفــع نیــاز کشــور بــه واردات غــده بــذری ســیب زمینــی اقــدام بــه تاســیس آزمایشــگاه کشــت

متراکــم یــا جیــره هــای کامــا خــرد شــده مشــاهده مــی شــود .بــر اســاس انتشــارات دانشــگاه ایلینویــز ،بــرای ســهولت در تصمیــم گیــری بــرای اســتفاده

دامپــروری و صنایــع وابســته فعالیــت مــی کنــد و هــدف آن تکمیــل زنجیــره تولیــدات کشــاورزی اســت.

بافــت کــرده و بــا تکثیــر گیاهچــه و انتقــال آن هــا بــه گلخانــه هــای هیدروپونیــک تولیــد ریــز غــده مینــی تیوبــر ســیب زمینــی مــی کند.غــده هــای
مینــی تیوبــر بــه مزرعــه منتقــل شــده و محصــول آن در کالس هــای  Sتــا  Aتکثیــر شــده و محصــوالت تولیــدی در ســردخانه ی مرواریــد فریمــان و

ســردخانه ی اختصاصــی نگهــداری غــده ی بــذری ســیب زمینــی در آلماجــق زیــر نظــر موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال ســورت و بســته بنــدی شــده
و بدینوســیله هســته ی مرکــزی بــرای تولیــد غــده ی بــذری ســیب زمینــی در  8اســتان کشــور تهیــه و تامیــن مــی شــود.

در قســمت دامــداری گوســفند مجتمــع  ،حــدود  10هــزار راس گوســفند مــادر نگهــداری مــی شــود کــه توســط ایــن دام هــا بقایــای گیاهــی کــه در مزرعــه

باقــی مانــده پاکســازی مــی شــود و همچنیــن در مراتــع زمســتانه ســرخس و فیــض آبــاد و در مرتــع بهــاره ســلیمانیه بــه طریــق خــاص و مبتنــی بــر
آخریــن تحقیقــات علمــی بیــن المللــی ییــاق و قشــاق دارنــد و بــره هــای نــر و مــازاد اضافــه بــره هــای مــاده و گوســاله هــای نــر تولیــد بخــش گاوداری

در سیســتم پــروار بنــدی  ،پــروار شــده و بــه گوشــت قرمــز ســالم و مرغــوب تبدیــل شــده و در بازارهــای داخلــی مصــرف مــی شــود و گروهــی هــم بــا

برنامــه ریــزی انجــام شــده بــه خــارج از کشــور صــادر خواهنــد شــد .بــرای تبدیــل شــیر و عرضــه ی مســتقیم آن  ،مجموعــه شــرکتی بــه نــام آریــا پــاژ
رخ شــرق را تاســیس کــرده و کارخانــه ی لبنــی در شــهرک صنعتــی چنــاران در حــال تجهیــز اســت کــه ان شــاء ا ...در ســال  95-96فعــال شــده و محصــول

فصلنامه گاوداران شماره چهل و دو زمستان 94

54

نئوســپورای عامــل ســقط جنیــن گاو بــا نئوســپورای عامــل ســقط جنیــن ســگ تفــاوت جزیــی دارد.نئوســپورا کانینــوم انگلــی اســت کــه شــباهت زیــادی بــه

واحــد در ســال  33 ، 1393کیلوگــرم بــوده اســت کــه در ســال  94بــه  38کیلوگــرم رســیده اســت و ایــن رقــم در حــال حاضــر  36کیلوگــرم مــی باشــد.

سقط جنین حاصل از نئوسپورا ( )aropsoeNدر گاوهای شیری

سخنران :مهندس حسن علمی

94/12/03

(دانشجوی دکترای تغذیه نشخوارکنندگان و محقق مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی خراسان شمالی)

نئوســپورا کانینــوم ( )caninum Neosporaتــک یاختــه کوکســیدیایی اســت کــه در گاوهــای شــیری ایجــاد ســقط مــی کنــد .ایــن تــک یاختــه از علــل ســقط
شــد و بــزودی عامــل دیگــری کــه شــبیه بــه نئوســپورا کانینــوم بــود از علــل ســقط در گاوهــای شــیری تشــخیص داده شــد بطــوری کــه بعــدا ثابــت شــد

G A V D A R A N

توکســو پالســما گنــده ای ( عامــل ســقط جنیــن در گوســفند ) دارد .میزبــان نئوســپوراکانینوم ,ســگ ,گربــه  ,گوســفند  ,بــز ,اســب و مــوش مــی باشــند ( تعریــف

میزبــان بدیــن صــورت اســت کــه انــگل در ســطح بســیار کــم مــی توانــد اثــر بیماریزایــی روی دام داشــته باشــد).

بــرای تشــخیص  ,چندیــن آزمایــش مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد  .بــا تســت آنتــی بــادی ایمونــو فلورســنت ( )T.A.F.Iو آزمایــش ســنجش آنزیــم حلقــوی

گلــه مــورد نظــر ،در نظــر گرفــت .در صورتــی کــه مجمــوع اعــداد بــه  15تــا  20واحــد برســد ،مصــرف بافــر منجــر بــه پاســخ مثبــت اقتصــادی خواهــد شــد.

مواد معدنی ضروری در تغذیه گاوهای شیری

سخنران :دکتر سعید سبحانی راد

(اهمیت ،منابع و اثرات کمبود)

عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد مشهد

94/12/17

حیوانــات مزرعــه ای از جملــه گاوهــای شــيري بــراي توليــد مناســب ،عملكــرد توليــدي ،ســامت گلــه و توليــد مناســب شــير بــه

حداقــل  15معدنــي نيازدارنــد .ایــن عناصــر ،ضــروری نامیــده مــی شــوند .یــک عنصــر زمانــی بــه عنــوان عنصــر ضــروری شــناخته
مــی شــود کــه شــرایط زیــر را داشــته باشــد:

 -1آن عنصر به مقدار ثابتی در بدن حیوانات در هر گونه خاصی موجود باشد.
 -2غلظت آن در بافتهای مختلف در یک گونه حیوانی ثابت باشد.

 -3اگر جیره ای فاقد آن عنصر باشد ،عالیم کمبود آن عنصر در آن حیوانات بروز یافته و تغییرات بیوشیمیایی در بافتها ظاهر می شود.
 -4با افزودن آن عنصر به جیره ،اثرات کمبود و تغییرات بیوشیمیایی بدن کاهش یا حذف شود.

عناصــر ضــروری شــامل تمامــی عناصــر ماکــرو و تعــدادی عناصــر میکــرو و عناصــر کمیــاب مــی باشــند .این عناصــر عبارتنــد :کلســیم ،فســفر ،پتاســیم ،کلر،

ســدیم ،گوگــرد ،منیزیــم ،روی ،مولیبــدن ،ســلنیوم ،آهــن ،مــس ،کبالــت ،منگنــز و یــد.در صــورت کمبــود هــر عنصــر ضــروری بــا توجــه بــه عملکردهایــی
کــه در بــدن دارد ،عــوارض مختلفــی در بــدن پدیــدار مــی شــود .بــه عنــوان مثــال ،کمبــود کلســیم ســبب گیجــی ،بــی حالــی  ،لــرزش عضالنــی در یــک

چهــارم خلفــی بــدن  ،ضعــف در پاهــا و در صــورت طوالنــی شــدن مــدت زمــان کمبــود  ،شکســتگی یــا نــازک شــدن اســتخوانها ظاهــر مــی شــود .تــب شــیر
یکــی از عمــده تریــن مشــکالتی اســت کــه در صنعــت پــرورش گاوهــای شــیری در اثــر کمبــود کلســیم رخ میدهد.کمبــود فســفر باعــث کاهــش مصــرف

خــوراک و کاهــش شــیردهی  ،کــم تحرکــی  ،بــی حالــی  ،و کاهــش میــزان رشــد  ،آســیب بــه تولیــد مثــل از طریــق ایجــاد فحلــی هــای خامــوش و کاهــش

بــاروری  ،ناهنجاریهــای اســتخوانی و اســکلتی و در برخــی مــوارد منجــر بــه افزایــش مــوارد متریــت و کاهــش پاســخ هــای ایمنــی میشــود .کمبــود منیزیــم
منجــر بــه افزایــش تحریــک پذیــری  ،لــرزش  ،کــف در دهــان  ،افزایــش مــدت زمــان بیهوشــی  ،کــزاز  ،عــدم تعــادل  ،تشــنج و مــرگ کــه اغلــب مــرگ
ناگهانــی بــدون عالئــم قبلــی اتفــاق مــی افتــد .عالئــم تحــت کلینیکــی کمبــود منیزیــم ،ممکــن اســت مصــرف غــذا را کاهــش دهــد و در صــورت ادامــه
ایــن کمبــود ،بــر میــزان شــیردهی و عملکــرد قلــب تاثیــر منفــی مــی گــذارد .عالیــم کمبــود ســدیم عبارتنــد از :كاهــش فشــار اســمزي و از دســت رفتــن
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ســبب افزايــش غيــر طبيعــي ذخيــره قليايــي خون(آلكالــوز) و تاخيــردر رشــد مــي شــود و عــوارض کلــی كمبــود نمــك (کلریــد ســدیم) در جيــره ،كاهــش

G A V D A R A N

در بســیاری از نقــاط جهــان منجملــه کالیفرنیــا بــه شــمار مــی آیــد.در ســال  1988بــرای اولیــن بــار نئوســپورا کانینــوم بــه عنــوان ســقط در ســگها شــناخته

نمــود.در حــال حاضــر تعــداد  1042راس گاو در ایــن واحــد موجــود اســت کــه  434راس مولــد و  394راس دوشــا مــی باشــد.میانگین تولیــد شــیر ایــن

اقتصــادی از بافــر در جیــره مــی تــوان بــرای هــر یــک از عوامــل مدیریتــی و جیــره ای ،رتبــه عــددی محاســبه نمــود و آن هــا را در تغذیــه بافــر در گــروه یــا

آب بــدن ،رشــد ضعيــف وكاهــش اســتفاده از پروتئينهــا و انــرژي هضــم شــده ،آســيب هــاي چشــمي و اختــاالت توليــد مثــل .كمبــود جيــره اي کلــر نیــز
اشــتها،کاهش وزن و کاهــش توليــد شــير درگاوهــا خواهــد بود.كمبــود گوگــرد نیــز ســبب كمبــود پروتئيــن مــی شــود.

بنابرایــن حتــي اندكــي بــه هــم خــوردن تعــادل يــا كمبــود ميتوانــد باعــث مشــكالت در توليــد شــير  ،ســامتي و بطــور كلــي توليــد در حیوانــات مــی شــود.

ایمونوشــوربنت ( )A.S.I.L.Eمــی تــوان تیتــر آنتــی بــادی هــا را بــر علیــه نئوســپورا کانینــوم تعییــن نمــود و در مــورد گاوهایــی کــه در معــرض آلودگــی بــوده

بــا بــاال رفتــن ميانگيــن توليــد  ،تنظيــم و تعــادل در مــواد معدنــي گاو اهميــت زيــادي پيــدا ميكنــد  .در ایــن خصــوص الزم اســت بــا توجــه بــه درصــد

ـگیری و کنتـ
پیشـ
ـرل اجــرای روشــهای پیشــگیری بــدون دانســتن میزبــان تعریــف شــده بــرای عامــل بیمــاری ,بســیار مشــکل اســت زیــرا انتقــال عمــودی

عــاوه بــر اینکــه تمامــی عــوارض کمبــود را برطــرف نمایــد ،ســبب بهبــود تولیــد و افزایــش عملکــرد حیوانــات شــود.در ایــن جلســه اهمیــت تغذیــه ای

انــد ولــی مبتــا نشــده انــد .ضــرورت نــدارد کــه مــورد آزمایــش تعییــن تیتــر آنتــی بــادی قــرار گیرنــد.

مــی توانــد آلودگــی را بــدون میزبــان قطعــی در گاوهــای شــیری ایجــاد نمایــد .از معمولــی تریــن راه پیشــگیری ایــن اســت کــه از تغذیــه گاوهــای شــیری بــا
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آن بــه بــازار عرضــه مــی گــردد .واحــد گاوداری صنعتــی در تیــر مــاه ســال  1389احــداث گردیــد و بــه صــورت علمــی  ،صنعتــی و مــدرن شــروع بــکار

مصــرف خــوراک اســت .بیشــترین پاســخ اقتصــادی بــه بافرهــا معمــوال در زمــان کاهــش تســت چربــی شــیر ،اوایــل شــیردهی ،اســترس حرارتــی و جیــره هــای

خلــوص و زیســت فراهمــی منابــع رایــج بــرای هــر مــاده معدنــی ،مکمــل هــای معدنــی خــاص را بــه منظــور تغذیــه گاوهــای شــیری اســتفاده نمــود کــه
عناصــر معدنــی ضــروری ،عــوارض کمبــود آنهــا و همچنیــن منابــع تامیــن کننــده آنهــا بخصــوص از نظــر مکمــل هــای معدنــی رایــج مــورد بررســی قــرار
خواهنــد گرفــت.

