








آیا می دانید که 

آیا می دانید هرچه از استوا به سمت قطب پیش میرویم، اندازه موجوداتی مانند 

پنگوئن، روباه و وال بزرگتر میشود.

آیا می دانید چشم شتر مرغ بزرگتر از مغزش است .

آیا می دانید که بعضی از جانوران هنگام خواب عالوه بر چشم، گوش های خود را 

نیز می بندند تا صدا کمتر مزاحم خواب آنان شود . 

آیا می دانید که اسب های آبی می توانند مسافت کوتاهی را با سرعتی برابر ۳۰ 

کیلومتر در ساعت بدوند؛با این تصور که حدود سه تن وزن دارند .

آیا می دانید که زمانی که گورخرها گله ای کنار هم می ایستند 
با خط های بدنشان در همدیگر ادغام می شوند و این موضوع 

حیوانات درنده را برای شکار آنها گمراه می کند .

آیا می دانید که  جانوری موسوم به »راکون« قبل از صرف غذا باید ابتدا 

غذایش را با آب بشوید .
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گاوداران
فصلنامه ) داخلی ( آموزشی - علمی - خبری

فصل نامه گاوداران از ارسال مقاالت و مطالب تخصصی و علمی 

 . نماید  می  استقبال  محترم  دانشجویان  و  کارشناسان  و  اساتید 

یا  و  نویسنده  عهده  به  صرفاً  مطالب  سقم  و  صحت  مسئولیت 

مترجم می باشد . 

استفاده از مندرجات مجله با ذکر ماخذ بالمانع است .  

فصل نامه گاوداران در رد ، پذیرش و اصالح مقاالت آزاد است . 

خوانندگان و عالقمندان عزیز می توانند هر گونه نظر و پیشنهاد 

خود را به نشانی های ذیل ارسال نمایند : 

اول  طبقه   –  2 پالک  امامت14–  نبش   – امامت  بلوار   – مشهد 
تلفن : 36041043 – 36045632 – 36040952 – 36049908 ) 051 ( 

دورنگار : 6051092 3  ) 051 (  

tech@kdfu.ir                     www.kdfu.ir     

khorasan R . Industrial Dairy&Livestock Farmers Union
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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.

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

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

 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 

با این وجود در زمان قطع طرح خرید تضمینی مجدداً مشکالت   ، دهد ولی مشکالت همچنان به قوت خود باقی ست 

بسیاری در خرید آغاز گردید.

بدون  بایست  می  است  بازار طراحی شده  های  قیمت  تنظیم  و  کنترل  در جهت  که  تضمینی خرید شیر خام  لذا طرح 

و  واردات شیر خشک  های  تعرفه  و  ادامه  بازار  تنظیم  و  تعادل  ایجاد  زمان  تا  و  دولت  به  تحویلی  تناژ شیر  محدودیت 

محصوالت لبنی افزایش می یافت.

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

داشته باشد ، به امید آن روز .

مهندس فرشید صراف                                                                       
مدیر مسئول  

نکته
اقتصاد تولید دامی و نقش راهبردی آن در توسعه پایدار اقتصادی

درشرایط اقتصادی کنونی کشور ما ، تولید دامی و به تبع آن تولید کنندگان این بخش باچالشهای متعددمواجه بوده که موانع ومحدودیتهای جدی 

افزایش  از  ازاین عوامل عبارتند  ایجاد مینماید. برخی  بالندگی آن  و  این بخش مهم و حیاتی کشاورزی در مسیر رشدپایدار و رونق  درتوانایی های 

وبی ثباتی هزینه های نهاده های تولیدی،پتانسیل نوسانات شدید قیمتی،بی ثباتی در مقررات و دستورالعمل ها وتأثیرات اقتصادی گسترده تر. این 

افق  نوید بخش  تولید کنندگان دامی در آینده داشته که در مجموع  برای  بروز چالشهای دیگر  از  احتمال  عوامل ودیگر مسائل و مشکالت فزاینده 

به تحقق توسعه  نیل  بعنوان یک رکن اساسی در  تولید دامی  اقتصاد  نهایت  نبوده و در  این صنعت گسترده  اقتصادی پیشروی  برای وضعیت  روشن 

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 

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 

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 

از 40 درصداز ارزش جهانی محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهد و  با این بخش برآورده شده است. بخش تولید دام بیش  غذائی تجاری مرتبط 

موجب تقویت معیشت وامنیت غذایی نزدیک به 1.3 میلیاردنفر 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 80 درصدازتمام زمینهای 

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 

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 

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 

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 

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 

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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دکتر محمد جواد ضمیری / استاد بخش علوم دامی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز

خالصه

تنــش را مي تــوان بــه عنــوان ناتوانــي بــراي ســازگاري بــا محیــط و تولیدمثــل کــردن تعریــف کــرد. تنش هــاي محیطــي، فیزیولوژیــک 

ــروز پاســخ هاي رفتــاري و فیزیولوژیــک  ــد. ســازه هاي تنــش زا موجــب ب ــوران مي گذارن ــر جان ــي ب و رواني-اجتماعــي تأثیــر نامطلوب

مي شــوند و بــدن بــا مصــرف منابــع بیولوژیــک، بــا ســازة تنــش زا رویارویــي مي کنــد. اگــر مصــرف منابــع بیولوژیــک ادامــه یابــد، 

ــا  ــر مي شــود. ب ــاده و ن ــاروري در جنــس م ــي، موجــب کاهــش ب ــدن دچــار ناهنجــاري مي شــود. تنــش گرمای ــوژي ب ــگاه فیزیول آن

فّعــال شــدن هیپوتاالمــوس و آزادســازي CRH، تولیــد GnRH از هیپوتاالمــوس و در پــي آن، تولیــد گونادوتروپین هــا از هیپوفیــز 

ــان و مــرگ و  ــزي، لقــاح، جایگزینــي روی ــد و موجــب ناهنجاري هــاي فحلــي، رشــد و تکامــل فولیکــول، تخمــک ری کاهــش مي یاب

ــا را  ــاي بیضه ه ــش دم ــي، افزای ــاي محیط ــش دم ــود. افزای ــا مي ش ــاروري ماده ه ــا ناب ــاروري و ی ــش ب ــه کاه ــان و در نتیج ــر روی می

در پــي دارد کــه موجــب افزایــش مــرگ ســلول هاي جنســي، ناهنجاري هــاي DNA، نســبت اســپرم هاي نابهنجــار، کاهــش تعــداد 

ــود. ــازي مي ش ــف اسپرم س ــي توق ــپرم و حت اس

واژه هاي کلیدي: تنش گرمایي، باروري، دام

تأثير تنش بر باروري با تأكيد بر 
تنش گرمايي

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

مقدمه

دمــاي محیطــي بــاال، تشعشــات خورشــیدي شــدید 

ــت از  ــتقیم، و رطوب ــه غیرمس ــتقیم و چ ــه مس چ

ــش  ــب تن ــه موج ــتند ک ــي هس ــازه هاي محیط س

ــر  ــر ب ــي مؤث ــازة اساس ــک س ــا، ی ــوند. گرم مي ش

کارآیــي تولیــد دام در مناطــق گرمســیري، مناطــق 

خشــک و مدیترانــه اي نیم گرمســیري اســت. رشــد، 

ــي  ــش گرمای ــر تن ــل در اث ــیر و تولیدمث ــد ش تولی

ــاي  ــرا کنش ه ــد زی ــیب مي بینن ــّدت آس ــه ش ب

بیولوژیکــي دچــار تغییــرات جــّدي مي شــوند. 

ــازگاري  ــراي س ــي ب ــه ناتوان ــوان ب ــی ت ــش را م تن

ــرد.   ــف ک ــردن تعری ــل ک ــط و تولیدمث ــه محی ب

چگونگي بروز پاسخ به سازه هاي تنش زا

تنــش زا،  ســازة  )حــس(  دریافــت  از  پــس 

ــوند  ــال می ش ــک فع ــازوکارهاي نوروفیزیولوژی س

برابــر ســازة  تــا پاســخ هــای هماهنــگ در 

ــا  ــخ ه ــی پاس ــد. برخ ــروز کنن ــن ب ــر آفری خط

ــوند.  ــی ش ــاد م ــر ایج ــا تاخی ــی، ب ــریع و برخ س

ــش  ــدن بخ ــال ش ــي فّع ــریع، در پ ــخ هاي س پاس

مرکــزي غــدة فراکلیوي)تــراوش اپي نفریــن(، و 

ــور  ــدن مح ــال ش ــی فّع ــری در پ ــخ هاي تاخی پاس

ــاي  ــي غده ه ــش بیرون ــز- بخ هیپوتاالموس-هیپوفی

ــروز  ــا( ب ــراوش گلوکوکورتیکوییده ــوي )ت فراکلی

ــوس  ــردن هیپوتاالم ــال ک ــا فع ــش ب ــد. تن مي کنن

 ACTH تــراوش  موجــب   CRH آزادســازي  و 

مي شــود کــه بــر غده هــاي فراکلیــوي تأثیــر 

)عمدتــًا  گلوکوکورتیکوییدهــا  و  مي گــذارد 

تغییــر،  ایــن  مي ســازد.  آزاد  را  کورتیــزول( 

ــش زا  ــرایط تن ــه ش ــور ب ــخ جان ــاخص ترین پاس ش

تعــادل  موجــب  کورتیــزول،  تــراوش  اســت. 

ــازه  ــور اج ــه جان ــود و ب ــدن مي ش ــي ب فیزیولوژیک

ــاي  ــد. هورمون ه ــل کن ــش را تحم ــا تن ــد ت مي ده

تیروییــد، بــر فرآیندهــاي ســّلولي گوناگونــي تأثیــر 

ــه  ــک ب ــه نزدی ــا ک ــد گرم ــژه تولی ــد، بوی مي گذارن

ــال  ــوران نرم ــه جان ــرخ متابولیکــي پای 50 درصــد ن

را تشــکیل مي دهــد. تنــش گرمایــي می توانــد 

ــد  ــا ٢5 درص ــدي را ت ــاي تیرویی ــد هورمون ه تولی

ــد در  ــت تیرویی ــن، فعالی ــد. هم چنی ــش ده کاه

تابســتان کمتــر از زمســتان اســت. تغییــر در 

ــرخ  فعالّیــت تیروییــد در تنــش گرمایــي، کاهــش ن

ــه  متابولیــزم، مصــرف خــوراك، رشــد و تولیــد را ب

ــراه دارد. هم

سازه هاي مؤثر بر تعادل گرمایي

پاســخ هاي کلــی جانــور بــراي حفــظ دمــاي 

ــرف  ــوع و ادرار، مص ــش مدف ــد از: کاه ــدن عبارتن ب

ــرخ  ــش ن ــا افزای ــراه ب ــدات هم ــوراك، و تولی خ

عــرق کــردن، تنفــس و ضربــان قلــب. فرآیندهــاي 

فیزیولوژیــک، فیزیکــي و بیوشــیمیایي بــراي حفــظ 

ــه کار  ــي ب ــش گرمای ــا تن ــه ب ــدن و مقابل ــاي ب دم

ــه در  ــي ک ــه مي شــوند. بخــش عمــدة تغییرات گرفت

ــا از  ــع گرم ــه دف ــوط ب ــوند مرب ــاد مي ش ــدن ایج ب

ــت.  ــي اس ــاي متابولیک ــد گرم ــش تولی ــدن و کاه ب

ــوان را  ــه حی ــده ب ــي وارد ش ــش گرمای ــدت تن ش

ــر  ــر ب ــازه هاي مؤث ــدي و س ــي تولی ــاي درون گرم

ــادل  ــزان تب ــد. می ــن مي کنن ــا تعیی ــادل گرم تب

ــار  ــار بخ ــا و فش ــاوت( دم ــیب )تف ــه ش ــا، ب گرم

ــت  ــزان مقاوم ــز می ــط و نی ــوان و محی ــن حی آب بی

ــش هاي  ــگ پوش ــتگي دارد. رن ــا بس ــر گرم در براب

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

ــر  ــاي غی ــش گرم ــا کاه ــش ی ــر افزای ــي ب توجه

تبخیــري تأثیــر مي گــذارد. 

رفتارهاي مرتبط با تنظیم دما 

ــتند  ــال هس ــا فع ــي، روزه ــخوارکنندگان اهل نش

ــن  ــا ای ــد. ب ــتراحت مي پردازن ــه اس ــب ها ب و ش

گرمســیري  مناطــق  داغ  روزهــاي  در  وجــود، 

مدیترانــه اي،  نیم گرمســیري  شــرایط  و 

دراز  بــه  تمایــل  چراگــر  نشــخوارکنندگان 

ــد  ــه دارن ــت روزان ــردن فعالی ــم ک ــیدن و ک کش

ــد. در  ــرا مي کنن ــاب، چ ــدن آفت ــش از برآم و پی

ــایه در  ــه س ــردن ب ــاه ب ــتن و پن ــایه گش ــي س پ

ــاخص  ــاي ش ــي از رفتاره ــرم روز، یک ــاعت هاي گ س

ســازش پذیري در چنیــن نقاطــي اســت. اگــر 

ــر  ــا تغیی ــور ب ــد، جان ــترس نباش ــایه باني در دس س

موقعیــت بــدن نســبت بــه خورشــید، ســطح مؤثــر 

ــد.  ــش مي ده ــا کاه ــادل گرم ــراي تب ــدن را ب ب

ــش  ــه و کاه ــک گوش ــع در ی ــا تجّم ــفندان، ب گوس

فاصلــة بــدن، ایــن هــدف را بــرآورده مي کننــد. در 

شــرایط تنــش گرمایي شــدید، جانــوران بدنشــان را 
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بــا آب، بــزاق یــا ترشــحات بینــي خیــس مي کننــد. 

بدیــن ترتیــب، نفــوذ گرمــا بــه بــدن از راه تشعشــع 

کاهــش مي یابــد و دفــع گرمــا از راه تبخیــر بیشــتر 

د. مي شــو

تأثیر تنش گرمایي بر متابولیزم آب 

ــع  ــزان شــایان توجهــي دف ــه می ــي، ب تنــش گرمای

ــاز  ــد و نی ــش مي ده ــدن افزای ــا را از ب آب و یون ه

ــش آب  ــد. کاه ــتر مي کن ــواد را بیش ــن م ــه ای دام ب

ــع  ــدن، دف ــات ب ــواد در مایع ــت م ــش غلظ و افزای

گرمــای تبخیــری را کاهــش مي دهــد و بدیــن 

ترتیــب دمــاي بــدن افزایــش مي یابــد. ایــن 

ــد  ــه مي زنن ــه له ل ــي ک ــم در گونه های ــده، ه پدی

ــده  ــد دی ــرق مي کنن ــه ع ــي ک ــم در آن های و ه

ــه در  ــن ک ــراي ای ــت ب ــازوکاري اس ــود و س مي ش

شــرایط کــم آب شــدن بــدن، آب بیشــتري از بــدن 

ــد،  ــه مي زنن ــه له ل ــي ک ــود. در جانوران ــع نش دف

دفــع نمــک رخ نمي دهــد و از ایــن رو، حجــم خــون 

ــاي  ــر از مزای ــي دیگ ــود. یک ــت مي ش ــر محافظ بهت

ــي کــه  ــه زدن، خنــک شــدن خــون اســت زمان له ل

از نواحــي بینــي مي گــذرد و بدیــن ترتیــب، دمــاي 

مغــز پاییــن تــر از دمــاي مرکــزی بــدن خواهــد بود. 

بنابرایــن، کمبــود آب و یــا محرومیت از دسترســي به 

ــود  ــي مي ش ــش گرمای ــش تأثیرتن ــب افزای آب موج

ــد. در  ــش مي ده ــدن را افزای ــزي ب ــاي مرک و دم

ــد  ــش مي یاب ــدن افزای ــزان آب ب ــرم، می ــق گ مناط

ــراي  ــازش پذیري ب ــي س ــوان آن را نوع ــه مي ت ک

ــي دانســت. ــا تنــش گرمای ــه ب مقابل

رابطة تنش گرمایي و نوع خوراك

ــک  ــتان، خش ــترس در تابس ــي در دس ــة مرتع علوف

ــه  ــوارد ب ــتر م ــا در بیش ــت آن ه ــتند و کیفی هس

ــروژن  ــرژي و نیت ــد ان ــه نمي توانن ــت ک ــه اي اس گون

ــداري و  ــراي نگه ــفند را ب ــاز گاو و گوس ــورد نی م

ــن  ــر چنی ــزان فیب ــد. می ــن کنن ــتني، تأمی آبس

ــر در  ــم تخمی ــت و هنگ ــاال اس ــز ب ــي نی گیاهان

شــکمبه، مقــدار باالیــي گرمــا تولیــد مي کننــد کــه 

ــن  ــش مي دهــد. در چنی ــدن را افزای ــي ب ــار گرمای ب

ــه در  ــي ک ــن و چربي های ــه پروتئی ــرایطي، تغذی ش

ــد موجــب کاهــش  شــکمبه تخمیــر نشــوند مي توان

ــرف  ــي مص ــود کارآی ــدن، بهب ــاي ب ــش دم افزای

ــی  ــی تعادل نیتــروژن، و آســایش بهتــر دام شــود. ب

ــي  ــد پي آمدهای ــي مي توان ــود موادغذای ــا کمب و ی

ــد. ــدید کن ــي را تش ــش گرمای تن

ــش  ــب افزای ــر موج ــن تجزیه پذی ــادي پروتئی  زی

ــع  ــن و دف ــزم پروتی ــراي متابولی ــرژي ب ــرف ان مص

ــود. ــکل اوره مي ش ــه ش ــازاد ب ــروژن م نیت

اثر تنش گرمایي برباروری 

ــه  ــبت ب ــتان، نس ــیري در تابس ــاي ش ــاروري گاوه ب

زمســتان، کاهــش شــایان توجهــي نشــان مي دهــد. 

ــا  ــده، روشــن نیســت اّم ــن پدی ســازوکار دقیــق ای

ــش  ــترادیول کاه ــمایي LH و اس ــاي پالس غلظت ه

اساســي در کاهــش  مي یابنــد کــه ســازه هاي 

بــاروري تابســتاني گاوهــاي شــیري، هســتند. 

ــد  ــش مي ده ــراوش FSH را افزای ــي ت ــش گرمای تن

 Inhibin ــون ــراوش هورم ــش ت ــت آن، کاه ــه عّل ک

یافته هــاي  اســت.  کوچــک  فولیکول هــاي  از 

مربــوط بــه پژوهش هــاي تأثیــر تنــش گرمایــي بــر 

غلظــت پروژســترون، ناهماهنــگ هســتند، بنابرایــن 

ــتاني،  ــاروري تابس ــش ب ــترون در کاه ــش پروژس نق

ــي  ــاي ناهماهنگ ــت. عّلت ه ــن نیس ــدان روش چن

ــوع  ــتند: ن ــراوان هس ــترون، ف ــاي پروژس در یافته ه

ــد  ــزان تولی ــي )می ــن(، ژنتیک ــا مزم ــاد ی ــش )ح تن

ــي. ــازه هاي مدیریّت ــي، س ــازه هاي محیط ــیر(، س ش

ــگاه  ــوس جای ــه هیپوتاالم ــد ک ــر مي رس ــه نظ ب

اصلــي تأثیرگــذاري تنــش گرمایــي باشــد، هرچنــد 

بــر تخمــدان و رحــم نیــز تأثیــر مي گــذارد. 

هم چنیــن، بــه نظــر مي رســد کــه دو مســیر 

متفــاوت و تــا انــدازه اي مســتقل از یکدیگــر وجــود 

دارنــد کــه اثــر تنــش گرمایــي از راه ایــن مســیرها 

ــر محــور  اعمــال مي شــود. یکــي تأثیــر مســتقیم ب

ــش  ــتقیم تن ــر غیرمس ــري، اث ــي و دیگ تولیدمثل

گرمایــي بــر کاهــش اشــتها و مصــرف مــادة خشــک 

اســت. بدیــن ترتیــب، تعــادل منفــي انــرژي، بدتــر 

ــش  ــد. کاه ــش مي یاب ــتر کاه ــاروري بیش ــرخ ب و ن

تــراوش LH، موجــب کاهــش تــراوش اســترادیول، 

ــیت،  ــت اووس ــش کیفی ــي، کاه ــاي فحل ناهنجاري ه

کاهــش نــرخ جایگزینــي رویــان و در نتیجــه، 

ــود. ــاروري مي ش ــش ب کاه

تنــش گرمایــي در گوســفند آبســتن موجــب کاهــش 

رشــد جفــت، ســنتز هورمــون هــای جفــت و کاهش 

ــماتیک  ــته سوپراکیاس ــود. هس ــن مي ش ــد جنی رش

درهیپوتاالمــوس، بیشــتر ریتم هــاي بیولوژیکــي 

را تنظیــم مي کنــد و در برابــر تغییــرات دمــاي 

ــبت  ــلول ها نس ــي س ــت. برخ ــاس اس ــي حس محیط

ــتر  ــا بیش ــه گرم ــبت ب ــي نس ــرما، و برخ ــه س ب

حســاس هســتند. تاثیــر تنــش گرمایــی بــر 

بــاروری، بویــژه در میــش هــای جــوان، پیــر، دچــار 

ــا  ــده ب ــه ش ــاق، و تغذی ــی چ ــه، خیل ــوء تغذی س

گیاهــان اســتروژنی بیشــتر اســت. بزهــای مناطــق 

گرمســیری معمــوال در تابســتان هــای گــرم بــاروری 

ــد.  ــی دارن خوب

اثر تنش گرمایي بر باروري جنس نر

دمــاي بهینــة اسپرم ســازي در بیشــتر پســتانداران، 

ــز  ــاي مرک ــر از دم ــانتي گراد کمت ــة س ــا 8 درج ٢ ت

ــا،  ــاي مرده ــاي بیضه ه ــش دم ــت. افزای ــدن اس ب

ــار  ــپرم هاي نابهنج ــبت اس ــش نس ــب افزای موج

و نــارس در منــي مي شــود. تنــش گرمایــي در 

مــوش، موجــب کاهــش کیفّیــت اســپرم، ناهنجــاري 

ــري را  ــان می ــرخ روی ــده و ن ــن ش DNA و کروماتی

افزایــش داده اســت. گــرم کــردن بیضه هــاي مــوش 

ــراي ٦0  ــانتي گراد ب ــة س ــا 4٢ درج ــاي 40 ت در دم

ــاي 40  ــش داد. در دم ــا را کاه ــه، وزن بیضه ه دقیق

ــه روز  ــیب هاي DNA س ــانتي گراد، آس ــة س درج

ــش  ــد. افزای ــکار ش ــي، آش ــش گرمای ــس از تن پ

ــراي  ــانتي گراد ب ــة س ــه 43 درج ــا ب ــاي بیضه ه دم

اسپرماتوســیت ها،  مــرگ  موجــب  دقیقــه،   30

آســیب هاي DNA در اسپرماتوســیت و افزایــش 

شــد  آن هــا  در  ویــژه اي  پروتین هــاي  تولیــد 

ــوند  ــاخته مي ش ــي س ــش گرمای ــي تن ــه در پ ک

ــب  ــي، موج ــش گرمای )Hsp70-1 و Hsp70-3(. تن

ــم  ــه در ترمی ــت ک ــده اس ــي ش ــرکوب ژن های س

DNA دخالــت دارنــد. تولیــد آنتي اکســیدان ها 

نیــز کاهــش یافتــه اســت کــه ســلول هاي جنســي 

را در برابــر آســیب هاي اکسیداســیون حســاس 

ــاي  ــر در دم ــاي ن ــردن موش ه ــرم ک ــد. گ مي کن

ــداد  ــاعت تع ــراي ٢4 س ــانتي گراد ب ــة س 3٦ درج

ــا  ــرده ب ــري ک ــادة جفت گی ــاي م ــان موش ه روی

ــپرم   ــت. اس ــش داده اس ــر را کاه ــاي ن آن موش ه

ــي  ــاح برون تن ــه در لق ــده ک ــا دی ــاي گرم موش ه

بــه کار رفتنــد نیــز موجــب کاهــش رشــد و توســعه 

و افزایــش مــرگ رویان هــا شــد. آســیب هاي 

ــوند،  ــل مي ش ــوزاد منتق ــه ن ــه ب ــپرم ک DNA اس

ــد  ــس از تول ــدت پ ــي م ــي طوالن ــاي منف تأثیره

برجــاي مي گذارنــد. قــوچ هــای دچــار تنــش 

ــارور  ــه ناب ــا 10 هفت ــرای ٦ ت ــوال ب ــی معم گرمای

ــتند.  هس

نتیجه گیري

بــر محــور  تنــش گرمایــي، آثــار گوناگونــي 

آثــار،  ایــن  از  برخــي  مي گــذارد.  تولیدمثلــي 

ماننــد  اندام هایــي  بــر  مســتقیم  طــور  بــه 

هیپوتاالمــوس، هیپوفیــز، تخمــدان، رحــم، فولیکول 

ــش  ــار تن ــي از آث ــوند. برخ ــال مي ش ــان اعم و روی

ــر در  ــه علــت تغیی ــار غیرمســتقیم و ب ــي، آث گرمای

ــه  ــخ ب ــي و در پاس ــاي متابولیک ــراوش هورمون ه ت

ــک  ــا ی ــت. تنه ــک اس ــادة خش ــرف م ــش مص کاه

ــاروري  ــر ب ــي ب ــراي تأثیــر تنــش گرمای ســازوکار ب

ــر  ــد تأثی ــاروري، برآین ــش ب ــدارد و کاه ــود ن وج

ــت. ــون اس ــازه هاي گوناگ س
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1-Bull Calf

2-Gall Bladder

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

4-ALoin    

 4-B-Dewlap

5-A-Rump

5-B-Pastern

6-Sexual Behavior

7-Corn Silage

8-Stomach Tube

9-Palm Kernel

10-Palatability

11-A-Barrel

11-B-Corn

12-A-Hoof

12-B-Back

12-C-Goat

13-Milk Fever

14-Chine

15-Pregnant Test

16-Faeces

17-A-Tail

17-B-Taste

17- Jaw

18-A-Ram

18-B-Ewe

19-A-Stomach

19-B-Ration

20-Standing heat



خوراک استارتر گوساله
دکتر غالمرضا قربانی / استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان 

Email : ghorbani@cc.iut.ac.ir 

بــرای رشــد و توســعه شــکمبه گوســاله بایــد 

ــدول 1٢ و  ــد. در ج ــرف کن ــتارتر مص ــوراك اس خ

ــوراك  ــب خ ــتارتر و ترکی ــذی اس ــب مغ 13 ترکی

اســتارتر نشــان داده شــده اســت. مهمتریــن فاکتور 

اســتارتر ســطح پروتئیــن آن اســت کــه بایــد بیــن 

18 تــا ٢0% باشــد و نــوع بافــت اســتارتر اســت کــه 

بایــد زبــر باشــد و از تغذیــه اســتارتر نرم خــودداری 

شــود. مــی تــوان در جیــره اســتارتر از انــواع غــالت 

اســتفاده کــرد درحالیکــه بیشــتر رایــج اســت کــه 

از ذرت اســتفاده شــود. امــا در صــورت گــران بــودن 

ذرت مــی تــوان از ســایر غــالت نیــز اســتفاده کــرد. 

ــاله  ــش وزن گوس ــتارتر افزای ــرف اس ــا مص ب

ــن  ــا مهمتری ــاله ه ــد. در گوس ــی یاب ــش م افزای

فاکتــور افزایــش وزن اســت کــه بــا مصــرف 

ــم  ــی توانی ــا م ــت م ــا کیفی ــب و ب ــتارتر مناس اس

ــه مهمــی  ــکل 10(. نکت ــیم )ش ــن هــدف برس ــه ای ب

ــود دارد  ــاله وج ــه گوس ــتارتر ب ــه اس ــه در تغذی ک

ــوع بافــت اســتارتر چــه شــکلی  ایــن اســت کــه ن

ــه؟  ــا ن ــا علوفــه در آن اســتفاده شــود ی باشــد و ای

ــه توضیحاتــی در مــورد کیفیــت غلــه و  در ادامــه ب

ــم. ــی پردازی ــه م ــود در علوف ــه موج علوف

نــوع غلــه اســتفاده شــده در اســتارتر و عمــل آوری 

آن بــر عملکــرد گوســاله

نوع غله

بــه  ای  معــده  تــک  حالــت  از  انتقــال 

نشــخوارکننده کامــل بــرای رشــد و ســالمتی 

ــکمبه  ــترش ش ــت. گس ــروری اس ــا ض ــاله ه گوس

و افزایــش عملکــرد آن توســط مصــرف مــواد 

ــر  ــت تاثی ــتارتر تح ــوراك اس ــب خ ــد و ترکی جام

ــدرات  ــا کربوهی ــالت ی ــا غ ــود. مخصوص ــع میش واق

ــک  ــکمبه را تحری ــی در ش ــد میکروب ــد رش میتوان

کنــد و تولیــد اســیدهای چــرب و در نتیجــه 

گســترش شــکمبه را باعــث بشــود. دانههــای غــالت 

ــخوارکنندگان  ــره نش ــته در جی ــی نشاس ــع اصل منب

هســتند. ذرت، برنــج، جــو، گنــدم، یــوالف و 

میزانماده مغذی

18 – ٢0درصد پروتئین خام

3درصد چربی

ADF 11/٦درصد

NDF 1٢/8درصد

)Mcal/kg( 0/7انرژی متابولیسمی

مواد معدنی پرمصرف )درصد(

0/7کلسیم

0/45فسفر

0/1منیزیوم

0/٢گوگرد

0/٦5پتاسیم

)ppm( مواد معدنی کم مصرف

40منگنز

50آهن

10مس

40روی

0/1کبالت

0/٢5ید

0/3سلنیوم

ویتامین ها )واحد بین المللی در کیلوگرم(

A 0/8٢5ویتامین

D 1٢3/94ویتامین

E 5/17ویتامین

جدول 13 نمونه ای از ترکیب مواد خوراکی استارتر

میزان )کیلوگرم(اجزاء جیره

15/9دانه ذرت خشک )ورقه ای شده یا آسیاب متوسط یا بلغور(

11/35یوالف یا جو )غلطک خورده یا آسیاب متوسط یا بلغور(

14/5کنجاله سویا %44

٢/٢7مالس )از صفر تا ده درصد جیره می تواند استفاده شود(

0/454مکمل معدنی

0/0454سولفات کلسیم )٢٢% سولفور، ٢7% کلسیم(

0/٢٢7دی کلسیم فسفات )٢3% کلسیم، 18% فسفر(

0/408سنگ آهک )38% کلسیم(

0/09اکسید منیزیوم )54% منیزیوم(

ADE 0/09مکمل ویتامین

0/034مکمل سلنیوم )0/0٢%( )در مناطق با کمبود سلنیوم مصرف شود(

جدول 1٢ ترکیب مواد مغذی یک استارتر مناسب

گندمیوالفذرتجو

7/387/457/407/3٦مصرف شیر )کیلوگرم در روز(

b71٢51/ab35/b٦9٢87/a٢0٢٢٦/٢15مصرف روزانه استارتر قبل از شیرگیری )1 تا 49 روزگی، کیلوگرم(

a0٢1017/c171187/b4٢/c83140٢/97٦مصرف روزانه استارتر بعد از شیرگیری )50 تا 84 روزگی، کیلوگرم(

a48/b35159/a17111/b1014٦/10٢مصرف روزانه علوفه قبل از شیرگیری )1 تا 49 روزگی، کیلوگرم(

b٦7/c٢9713/a٦7548/c33٦٢٢/508مصرف روزانه علوفه بعد از شیرگیری )50 تا 84 روزگی، کیلوگرم(

b٦7/٦4/13٦8/71٦4/14٦٦وزن بدن در شیرگیری )روز 49، کیلوگرم(

c33110/a٢90/c59105/b0/88وزن بدن بعد از شیرگیری )روز 84، کیلوگرم(

84/٢588/٢983/٢587/14ارتفاع جدوگاه در شیرگیری )روز 49، سانتیمتر(

b1799/a8090/b٦797/a85/89ارتفاع جدوگاه بعد از شیرگیری )روز 84، سانتیمتر(

گندمیوالفذرتجو

a1٦5/b9٦5/b95/pH5/c٦٦٦ شکمبه در 70 روزگی

b43111/a1790/b05118/a07/88کل اسیدهای چرب در 70 روزگی

b٢81/a531/b٢11/a45/1وزن خالی شکمبه و نگاری در 70 روزگی )کیلوگرم(

b٦31/a951/b551/a83/1ضخامت دیواره شکمبه )سانتیمتر(

bc531/a951/c451/b71/1طول پرزها )سانتیمتر(

bc781/a110/c700/b9٢/0عرض پرزها )سانتیمتر(

b74a88b70a91تراکم پرزها )تعداد در سانتیمتر مربع(

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

ــع  ــن مناب ــد. ای ــیعی دارن ــتفاده وس ــورگوم اس س

ــدم  ــه گن ــتند ک ــاوت هس ــته متف ــزان نشاس در می

ــورگوم و  ــد از آن ذرت و س ــترین و بع ــا 77% بیش ب

برنــج بــا 7٢% نشاســته قــرار دارنــد و جــو و یــوالف 

بــا 58% کمتریــن میــزان نشاســته را دارنــد. عــالوه 

ــا  ــاط آن ب ــته، ارتب ــی نشاس ــرم فیزیک ــن، ف ــر ای ب

پروتئیــن، و پوشــش گرانوهــای نشاســته بــر قابلیت 

هضــم نشاســته تاثیــر میگــذارد. بافــت غــالت نیــز 

نقــش مهمــی در هضــم نشاســته در شــکمبه بــازی 

ــوالف  ــو و ی ــدم، ج ــد گن ــز مانن ــالت ری ــد. غ میکن

نســبت بــه ذرت و ســورگوم ســریعتر تجزیــه 

ــر مصــرف  ــن تفاوتهــا ممکــن اســت ب میشــوند. ای

خــوراك جامــد، میــزان و نســبت اســیدهای چــرب 

تولیــدی در شــکمبه تاثیــر بگــذارد و از ایــن رو بــر 

ــر  ــا تاثی ــاله ه ــرد گوس ــکمبه و عملک ــترش ش گس

ــذارد. بگ

ــتارتر  ــه در اس ــوع غل ــن ن ــه ای بی مقایس

ــالت  ــد. غ ــام ش ــا انج ــاله ه ــرد گوس ــر عملک ب

ــود.  ــوالف ب ــو و ی ــدم، ج ــتفاده ذرت، گن ــورد اس م

ــا  ــاله ه ــد و گوس ــده بودن ــیاب ش ــالت آس ــام غ تم

ــه  ــوع غل ــتند. ن ــه داش ــه علوف ــی آزاد ب دسترس

ــرف  ــا مص ــت ام ــیر نداش ــرف ش ــر مص ــری ب تاثی

روزانــه اســتارتر و علوفــه قبــل و بعــد از شــیرگیری 

در ذرت و بعــد از آن در گنــدم بیشــترین بــود. 

ــوالف  ــا ی ــو ی ــه ج ــبت ب ــدم نس ــرف ذرت و گن مص

باعــث افزایــش وزن و قــد گوســاله هــا در 84 

ــدول 14(.  ــد )ج ــی ش روزگ

ــای  ــکمبه و پرزه ــط ش ــر محی ــه ب ــوع غل ن

شــکمبه نیــز تاثیــر دارد. pH شــکمبه در ذرت باالتر 

ــد.  ــو بودن ــوالف و ج ــدم، ی ــد از آن گن ــود و بع ب

غلظــت اســیدهای چــرب شــکمبه در ذرت و ســپس 

ــول  ــکمبه و ط ــود. وزن ش ــترین ب ــدم بیش در گن

ــود  ــترین ب ــدم بیش ــپس گن ــا در ذرت و س پرزه

ــدول 15(.  )ج

برخــالف عقیــده دامــداران کــه گنــدم ممکــن 

اســت باعــث نفــخ دام شــود، جایگزینــی گنــدم بــه 

جــای نیمــی از ذرت اســتارتر باعــث نفــخ گوســاله 

هــا نشــد کــه میتوانــد بــه علــت توانایــی گوســاله 

ــد  ــث ش ــه باع ــد ک ــالت باش ــدن غ ــا در جوی ه

ــا  ــاله ه ــوع گوس ــالمی در مدف ــدم س ــچ گن ــا هی ت

ــث  ــدم باع ــتفاده از گن ــی اس ــود. حت ــاهده نش مش

ــرد دام  ــش عملک ــکمبه و افزای ــط ش ــود محی بهب

شــد. ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه ذرت بهتریــن 

غلــه بــرای اســتفاده در اســتارتر و بعــد از آن گنــدم 

ــری دارد. ــرد بهت عملک

استارتر با بافت زبراستارتر پلت شدهاستارتر آسیاب شده

a831/b1/ab93٦/31میانگین روز تا شیرگیری 

ab918/b5٢3/a1/٢0رشد کلی )کیلوگرم(

0/500/440/55افزایش وزن روزانه از 0 تا ٦ هفتگی )کیلوگرم در روز(

ab٦11/b٢19/a0/17کل غله مصرف شده )کیلوگرم(

ab1٢9a139b1٢5کل شیر مصرف شده )لیتر(

شکل 10 ارتباط بین افزایش وزن و مصرف استارتر

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

جدول 1٦ اثر نوع بافت استارتر بر عملکرد گوساله ها
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فرآوری غله

ــکمبه،  ــط ش ــر محی ــره ب ــدازه ذرات جی ان

تولیــد اســیدهای چــرب، عملکــرد و ســاختار پرزهــا 

ــیاب  ــا ذرات آس ــا ب ــره ه ــذارد. جی ــی گ ــر م تاثی

شــده pH شــکمبه و تعــداد باکتریهــای ســلوالیتیک 

ــه علــت کاهــش  را کاهــش میدهنــد. کاهــش pH ب

جویــدن و ترشــح بــزاق اســت. کراتینــه شــدن نیــز 

ــز اســتارتر ایجــاد میشــود کــه  ــه علــت ذرات ری ب

باعــث کاهــش جــذب اســیدهای چــرب میشــود. در 

ــرات  ــوند. تغیی ــاخه دار میش ــا ش ــت پرزه ــن حال ای

ــردن  ــد ک ــول فراین ــیمیایی در ط ــی و ش مکانیک

ــم  ــت هض ــد و قابلی ــش مده ــه را افزای ــطح غل س

روده ای و شــکمبه ای نشاســته را افزایــش میدهــد. 

قابلیــت هضــم در غــالت فلیــک شــده بیشــترین و 

ــک زدن  ــا غلط ــپس ب ــز و س ــیاب ری ــپس در آس س

خشــک و نهایتــا در غــالت درســته اســت. تغییــرات 

ــث  ــرواری، باع ــت ف ــه عل ــالت ب ــم غ ــت هض قابلی

تغییــر در تولیــد اســیدهای چــرب شــکمبه میشــود 

کــه میتوانــد بــر عملکــرد گوســاله و رشــد شــکمبه 

ــم  ــت هض ــش قابلی ــن افزای ــذارد. بنابرای ــر بگ تاثی

بــه علــت فــراوری ممکــن اســت کــه بــر عملکــرد 

گوســاله هــا تاثیــر مثبــت داشــته باشــد.

ــک  ــته، خش ــراوری ذرت )درس ــوع ف ــر 4 ن اث

ــار(  ــا بخ ــه ای ب ــورده، raasted، و ورق ــک خ غلط

ــرف  ــد. مص ــی ش ــا بررس ــاله ه ــرد گوس ــر عملک ب

ــورده  ــک خ ــک غلط ــتارتر در ذرت خش ــی اس کل

ــا بخــار باعــث  ــود. ذرت ورقــه ای شــده ب بیشــتر ب

ــات  ــد و پروپیون ــکمبه ش ــای ش ــد پرزه ــود رش بهب

بیشــتری تولیــد کــرد. بطــور کلــی ذرت درســته و 

ــرف  ــش مص ــث افزای ــورده باع ــک خ ــک غلط خش

ــید  ــت اس ــکمبه، غلظ ــترش ش ــد. گس ــتارتر ش اس

چــرب و تولیــد پروپیونــات بــا ذرت ورقــه ای 

ــرف  ــای مص ــاله ه ــا گوس ــت. ام ــش یاف ــده افزای ش

ــتند. در  ــری داش ــد بلندت ــده ذرت raasted ق کنن

آزمایــش دیگــری ذرت غلطــک خــورده بــا بخــار بــا 

ــر  ذرت اســیاب شــده مقایســه شــد کــه تاثیــری ب

ــت. ــا نداش ــاله ه ــرد گوس عملک

ــم  ــتارتر ه ــود اس ــه خ ــه غل ــر دان ــالوه ب ع

ــت  ــتارتر پل ــود. اس ــازی ش ــد کال فرایندس میتوان

ــن  ــه در بی ــت. البت ــا اس ــاب ه ــی از انتخ ــده یک ش

 )textured starter( اســتارتر، بافــت درشــت و زبــر

ــه  ــت ک ــده اس ــان ش ــرد را دارد. بی ــن عملک بهتری

ــر  ــتارتر بزرگت ــره اس ــزاء جی ــل 50% اج ــد حداق بای

ــت  ــوع باف ــه ن ــر س ــد. اث ــر باش از 1190 میکرومت

اســتارتر شــامل آســیاب، پلــت و زبــر نیــز مقایســه 

ــتر،  ــد بیش ــث رش ــتارتر باع ــر اس ــت زب ــد. باف ش

شــیرگیری ســریعتر و وزن بیشــتر در هفتــه ٦ شــد 

ــدول 1٦(. )ج

تغذیه علوفه به گوساله ها

تحریــک  بــرای  جامــد  مــواد  مصــرف 

ــال دام از  ــا و انتق ــاله ه ــکمبه در گوس ــترش ش گس

یــک حالــت غیــر نشــخوارکننده بــه نشــخوارکننده 

ضــروری اســت. ایــن تغییــرات شــامل تغییــر بافــت 

ــد از  ــت بای ــرا باف ــز اســت، زی ــوارش نی دســتگاه گ

ــتفاده  ــه اس ــیر ب ــل از ش ــز حاص ــتفاده از گلوک اس

ــد.  ــال یاب ــر انتق ــاه زنجی ــرب کوت ــیدهای چ از اس

ــا تخمیــر بــاال در  ــالت ب اســتفاده از تغذیــه غ

ــد  ــکمبه و تولی ــای ش ــد پرزه ــث رش ــکمبه باع ش

ــث  ــت باع ــن اس ــا ممک ــود ام ــرب میش ــید چ اس

کاهــش pH و اســیدوز دام و کاهــش تحرك شــکمبه 

شــود. همچنیــن مــی توانــد باعــث کراتینــه شــدن 

ــود.  ــرب ش ــیدهای چ ــذب اس ــش ج ــا و کاه پرزه

ــه  ــت ماهیچ ــترش باف ــک گس ــث تحری ــه باع علوف

ــواره  ــالمت دی ــخوار و س ــک نش ــکمبه، تحری ای ش

ــه  ــد ک ــان ش ــه 1950 بی ــود. در ده ــکمبه میش ش

ــوراك و  ــرف خ ــش مص ــث کاه ــه باع ــه علوف تغذی

ــا  ــود. ام ــاله میش ــیرخواری گوس ــد در دوره ش رش

ــان  ــده و بی ــوض ش ــال ع ــه کام ــن نظری ــروزه ای ام

میشــود کــه اســتفاده از علوفــه در تغذیــه گوســاله 

باعــث افزایــش عملکــرد دام میشــود. حتــی وقتــی 

ــد  ــر باش ــه دارای 18% فیب ــده ک ــت ش ــوراك پل خ

ــد  ــود عملکــردی مانن ــه شــد باعــث بهب ــز تغذی نی

ــتارتر  ــه در اس ــه علوف ــن تغذی ــد. بنابرای ــه ش علوف

کــه دارای غــالت بــاال اســت باعــث افزایــش 

عملکــرد گوســاله و بهبــود رشــد دام میشــود. 

ــدازه ذرات نیــز  ــر نــوع و ســطح علوفــه ان عــالوه ب

ــاختار  ــید و س ــد اس ــکمبه ای و تولی ــط ش ــر محی ب

ــا  ــره ب ــه جی ــر دارد. تغذی ــا تاثی ــرد پرزه و عملک

ــکمبه و  ــش pH ش ــث کاه ــز باع ــی ری ــه خیل علوف

ــود.  ــلوالیتیک میش ــای س ــت باکتریه جمعی

سطح علوفه

ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــی در دانش در آزمایش

ــه گوســاله  از 5 و 10 درصــد علوفــه یونجــه در تغذی

ــا  ــکمبه ب ــد ش ــرد و رش ــد و عملک ــتفاده ش اس

دامهــای شــاهد کــه فقــط جیــره اســتارتر و بــدون 

ــج  ــدند. نتای ــه ش ــد مقایس ــورده بودن ــه خ علوف

ــاله  ــت. گوس ــده اس ــان داده ش ــدول 17 نش در ج

ــدند.  ــه ش ــیر گرفت ــی از ش ــن 5٦ روزگ ــا در س ه

ــا  ــود ب ــاهده میش ــدول 17 مش ــه در ج ــور ک همانط

ــم در دوران  ــره ه ــه جی ــه ب ــردن علوف ــه ک اضاف

ــرف  ــیرخوارگی مص ــد از ش ــم بع ــیرخوارگی و ه ش

ــش وزن در دوران  ــت. افزای ــش یاف ــوراك افزای خ

شــیرخوارگی بــا مصــرف علوفــه کاهــش یافــت کــه 

احتمــاال بــه علت عــدم گســترش شــکمبه میباشــد 

امــا بعــد از شــیرخوارگی کــه شــکمبه تقریبــا رشــد 

کــرده اســت افزایــش وزن در گوســاله های مصــرف 

ــز  ــت و در کل دوره نی ــتر اس ــه بیش ــده علوف کنن

ــتر از  ــه بیش ــده از علوف ــه کنن رشــد دامهــای تغذی

ــت. ــه اس ــدون علوف ــتارتر ب اس

ــش  ــه دام کاه ــه ب ــه علوف ــای تغذی از مزای

هزینــه خــوراك اســت، زیــرا 5 تــا 10 درصــد 

ــن  ــه جایگزی ــا علوف ــت ب ــران قیم ــانتره گ کنس

میشــود. عــالوه بــر ایــن از اســهال گوســاله هــا نیــز 

ــیرگیری  ــس از ش ــان پ ــود و در زم ــری میش جلوگی

ــد  ــه مصــرف علوفــه عــادت کــرده ان نیــز دامهــا ب

ــه علــت عــدم  و دچــار کاهــش مصــرف خــوراك ب

ــوند.   ــه نمیش ــه علوف ــنایی ب آش

ــد  ــه 5 و 10 درص ــل از تغذی ــج حاص ــدول 17 نتای ج

ــه گوســاله هــا ــه یونجــه ب علوف

ــاهد در  ــای ش ــاله ه ــش گوس ــن آزمای در ای

ــه در  ــا 5% یونج ــا ب ــاله ه ــی و گوس ــن 54 روزگ س

ــن  ــه در س ــا 10% یونج ــا ب ــاله ه ــن 48 و گوس س

ــم  ــه مه ــدند. نکت ــه ش ــیر گرفت ــی از ش 45 روزگ

ــه  ــا جیــره اســتارتر ب در تغذیــه علوفــه همزمــان ب

گوســاله رشــد مناســب شــکمبه و توســعه مناســب 

ــول و  ــدول 18 ط ــت. در ج ــکمبه اس ــای ش پرزه

ــان داده  ــف نش ــای مختل ــا در تیماره ــرض پرزه ع

ــت.  ــده اس ش

نکتــه دیگــر در تغذیــه علوفــه شــکل پرزهای 

ــا  ــکل پرزه ــه ش ــه علوف ــا تغذی ــت. ب ــکمبه اس ش

ــه  ای  ــت دکم ــت و حال ــکل اس ــتی ش ــال انگش کام

ــت  ــه عل ــن ب ــد. در ضم ــدا نمیکنن ــی پی ــا قارچ ی

خاصیــت فرسایشــی کــه علوفــه در شــکمبه ایجــاد 

ــوند و  ــدا میش ــا ج ــرده پرزه ــلولهای م ــد س میکن

حالــت کراتینــه شــدن اتفــاق نمــی افتــد و پرزهــا 

ــای  ــا در تیماره ــکل پرزه ــوند. ش ــاخه دار نمیش ش

ــده  ــش داده ش ــا 14 نمای ــکلهای 11 ت ــف در ش مختل

ــث  ــه باع ــوق علوف ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــت. ع اس

ــود و  ــی ش ــکمبه م ــه ای ش ــه ماهیچ ــت الی تقوی

تیمارهایــی کــه در آنهــا علوفــه مصــرف شــده بــود 

ــتند.  ــری داش ــه ای ضخمیت ــه ماهیچ الی

ــای  ــا در تیماره ــرض پرزه ــول و ع ــدول 18 ط ج

ــف مختل

ــی  ــاله های ــه در گوس ــا علوف ــه ب ــی تغذی حت

ــز  ــد نی ــی خوردن ــیر م ــان ش ــه ٢0% وزن بدنش ک

مفیــد واقــع شــد. اســتفاده از علوفــه گــراس نیــز 

ــدازه  ــد. ان ــد باش ــد مفی ــی توان ــه م ــد لگومین مانن

ــتفاده  ــانتیمتر اس ــطح 1/٢ س ــه در س ــات علوف قطع

ــاال  ــا مصــرف شــیر ب شــد. حتــی در گوســاله هــا ب

ــا 10  ــه ٦ ت ــا از هفت ــد ت ــث ش ــه باع ــرف علوف مص

کــه شــکمبه رشــد کافــی مــی یابــد مــاده خشــک 

مصرفــی افزایــش یابــد. وزن شــکمبه و pH شــکمبه 

بــا علوفــه افزایــش یافــت. افزایــش وزن گوســاله ها 

ــود. ــا علوفــه بیشــتر ب ب

ــر  ــیرخوارگی ب ــه در دوران ش ــه علوف تغذی

ــی  ــن 11 هفتگ ــا در س ــه ه ــدی تلیس ــرد بع عملک

نیــز تاثیــر دارد. مصــرف کنســانتره دو گروه تلیســه 

یکســان بــود امــا مصــرف علوفــه در تلیســه هایــی 

ــود.  ــتر ب ــد بیش ــورده بودن ــه خ ــال علوف ــه قب ک

مصــرف علوفــه در شــیرخوارگی از خمــره ای شــدن 

ــرد،  ــری ک ــدن جلوگی ــه ش ــان تلیس ــدن در زم ب

زیــرا دســتگاه گــوارش بــه مصــرف علوفــه عــادت 

ــه  ــعه یافت ــی توس ــدازه کاف ــه ان ــکمبه ب دارد و ش

ــت. اس

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

اثر علوفه10SEM% یونجه5% یونجهشاهدفاکتور اندازه گیری شده

مصرف استارتر )کیلوگرم در روز(

0-4٢0/340/٢930/050/01٦

43-701/7٢٢/04٢/070/130/0008

0-700/931/151/٢٦0/10/0034

افزایش وزن روزانه )کیلوگرم در روز(

0-4٢0/450/330/380/0٢0/0٦٢

43-700/730/771/180/040/0001

0-700/5٦0/530/730/030/0001

کارایی خوراك

0-4٢0/50/3٦0/3٢0/030/00٦

43-700/350/٢90/350/0٢0/17

0-700/440/3٦0/330/0٢0/003٢

جدول 18 طول و عرض پرزها در تیمارهای مختلف

SEMP valueتیمار 10% یونجهشاهدپارامتر )میکرومتر(

17٦٢/٦19٢3/51133/50/٦٢طول پرز 

508/333٢9/81٢3/310/0001عرض پرز 

13٢/988/814/90/0001ضخامت اپیتلیوم 

1٦/1111/1٦1/0٦0/007ضخامت الیه کراتینه 

1434/8٦1904/13118/450/014ضخامت الیه ماهیچه ای 

199٢/5٢٢553/7٦141/٦50/0099ضخامت دیواره شکمبه 

شــکل 11 پرزهــا 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. 

شــکل 1٢ پرزهــا در جیــره 10 درصــد علوفــه، پرزهــای متراکــم 
ــکل  ــتی ش ــوك دار و انگش ــکلهای ن ــه دارای ش ــت ک یکنواخ

اســت و رنــگ قهــوه ای روشــن دارد.

ــره  ــای جی ــکوپی از پرزه ــر میکروس ــکل 13 تصوی ش
شــاهد، پرزهــا کامــال شــاخه دار شــده انــد و قارچــی 
ــواره  ــدن از دی ــدا ش ــال ج ــتند و در ح ــکل هس ش

ــکمبه. ش

ــره  ــای جی ــکوپی از پرزه ــر میکروس ــکل 14 تصوی ش
ــال پرزهــا کامــال  ــا نرم ــه، شــکل انگشــتی ی 10% علوف

ــود. ــاهده میش مش
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ــوع علوفــه مصرفــی در گوســاله نیــز مهــم  ن

ــه در  ــراس و لگومین ــه گ ــوان از علوف ــی ت ــت. م اس

ــزان  ــه می ــرف کاه ب ــرد. مص ــتفاده ک ــتارتر اس اس

ــود.  ــتارتر میش ــرف اس ــش مص ــث کاه ــاد باع زی

بنابرایــن اگــر از کاه اســتفاده میشــود بایــد ســطح 

ــتفاده  ــب اس ــه جال ــد. نکت ــن باش ــرف کاه پایی مص

ــن  ــت. در ای ــه اس ــه علوف ــی آزاد ب از روش دسترس

ــان  ــترین وزن در پای ــه بیش ــا ب ــاله ه روش گوس

ــه  ــت علوف ــن حال ــند. در ای ــی رس ــیرخوارگی م ش

ــار  ــورت آزاد در اختی ــه ص ــه و ب ــی جداگان در ظرف

گوســاله هــا قــرار میگیــرد. نکتــه مشــکل آفریــن 

ــه  ــرای تغذی ــطل ب ــه س ــتفاده از س ــن روش اس ای

ــتارتر و  ــیر، اس ــا ش ــه در آنه ــت ک ــاله اس گوس

ــود. ــه ش ــه تغذی علوف

اندازه علوفه

ــی،  ــه مصرف ــوع علوف ــزان و ن ــر می ــالوه ب ع

ــرد  ــد در عملک ــز میتوان ــه نی ــدازه ذرات علوف ان

گوســاله نقــش داشــته باشــد. فــرم فیزیکــی علوفــه 

اســتفاده شــده در تغذیــه گوســاله هــا بــر گســترش 

شــکمبه، و در نتیجــه افزایــش وزن بــدن و مصــرف 

مــاده خشــک و قابلیــت هضــم و راحتــی دام تاثیــر 

مــی گــذارد. بــا افزایــش ســطح مصرفــی علوفــه در 

ــد کاهــش  ــه بای ــدازه ذرات علوف ــره اســتارتر ان جی

پیــدا کنــد. در ســطح علوفــه مصرفــی 8% بهتریــن 

عملکــرد در ذرات علوفــه بــا انــدازه 4/5 ســانتیمتر 

و در ســطح علوفــه مصرفــی 1٦% بهتریــن عملکــرد 

ــدول 19(.  ــد )ج ــت آم ــانتیمتر بدس ــدازه 3 س در ان

ــه هیــچ  ــل ذکــر ایــن اســت کــه ب نکتــه قاب

عنــوان بعــد از شــیرگیری شــروع بــه تغییــر جیــره 

ــاه از همــان  ــک م ــا ی ــل ت ــد و حداق اســتارتر نکنی

اســتارتر اســتفاده شــود. حتــی در زمــان شــیرگیری 

ــاله  ــترس در گوس ــث اس ــه باع ــر ک ــای دیگ کاره

ــون  ــه جایــی انجــام نشــود. قان میشــود ماننــد جاب

کلــی در دامپــروری ایــن اســت کــه در یــک زمــان 

ــردن  ــود و از وارد ک ــترس وارد ش ــک اس ــط ی فق

ــودداری  ــاله خ ــه گوس ــترس ب ــد اس ــان چن همزم

ــد از  ــه بع ــود ک ــعی ش ــل س ــن دلی ــه همی ــود. ب ش

ــر  ــتارتر تغیی ــره اس ــاه جی ــک م ــا ی ــیرگیری ت ش

ــد.  نکن

در مــورد شــیرگیری گوســاله هــا بیــان شــده 

ــی  ــه روز متوال ــه س ــاله ای ک ــر گوس ــه ه ــت ک اس

ــرف  ــتارتر مص ــک از اس ــاده خش ــرم م ــک کیلوگ ی

ــی در  ــود. حت ــه ش ــیر گرفت ــد از ش ــی توان ــد م کن

ــتارتر  ــرم اس ــزان 750 گ ــه می ــف ب ــاالت مختل مق

نیــز اشــاره شــده اســت. طبــق ایــن روش گوســاله 

ــی از  ــی در 35 روزگ ــاالت حت ــی از مق ــا در بعض ه

ــان از  ــرای اطمین ــا ب ــد. ام ــده ان ــه ش ــیر گرفت ش

ســالمت گوســاله مــی تــوان تــا مصــرف میــزان 1/5 

کیلــو اســتارتر بــرای ســه روز متوالــی صبــر کــرد. 

جــدول 19 اثــر ســطح علوفــه و انــدازه ذرات علوفــه 

بــر عملکــرد گوســاله هــای هلشــتاین

F%8: 8 درصــد علوفــه بــا انــدازه قطعــات 1 

ســانتیمتر؛ M%8: 8 درصــد علوفــه بــا انــدازه 

ــا  ــه ب ــد علوف ــانتیمتر؛ L%8: 8 درص ــات 3 س قطع

ــد  ــانتیمتر؛ F%1٦: 1٦ درص ــات 4/5 س ــدازه قطع ان

 1٦ :1٦%M ــانتیمتر؛ ــات 1 س ــدازه قطع ــا ان ــه ب علوف

ــانتیمتر؛  ــات 3 س ــدازه قطع ــا ان ــه ب ــد علوف درص

ــات 4/5  ــدازه قطع ــا ان ــه ب ــد علوف L%1٦: 1٦ درص

ــانتیمتر. س

ــودداری  ــه خ ــدید علوف ــردن ش ــیاب ک از آس

شــود. در ایــن حالــت علوفــه خاصیــت فرسایشــی و 

اثــر خــود بــر توســعه شــکمبه را از دســت میدهــد. 

وقتــی انــدازه علوفــه 4 ســانتیمتر بــا ٢ میلیمتــر در 

ســطح 10% اســتارتر مقایســه شــد، بیــان شــد کــه 

ــوراك  ــرف خ ــش مص ــث افزای ــت باع ــه درش علوف

ــش  ــد. افزای ــره ش ــم جی ــت هض ــی و قابلی و کارای

قابلیــت هضــم بــه علــت بهبــود محیــط شــکمبه و 

افزایــش زمــان مانــدگاری اســت. همچنیــن علوفــه 

ــزاق  ــح ب ــدن و ترش ــش جوی ــث افزای ــد باع بلن

ــش  ــکمبه و افزای ــظ pH ش ــث حف ــه باع ــود ک میش

ــدازه  ــی ان ــور کل ــود. بط ــکمبه میش ــالمت ش س

علوفــه عــالوه بــر وجــود خــود علوفــه مــی توانــد 

ــد.  ــته باش ــاله داش ــرد گوس ــی در عملک ــش مهم نق

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

F8%M8%L16%F16%M16%L%8شاهدصفات )کیلوگرم در روز(

0/410/410/380/450/390/4٦0/41مصرف استارتر قبل از شیرگیری

1/981/9٦1/78٢/٢٦1/80٢/1٦1/90مصرف استارتر بعد از شیرگیری

0/880/870/781/030/830/990/85مصرف استارتر در کل دوره

از  قبــل  خشــک  مــاده  مصــرف 
ی گیر شــیر

0/910/910/881/000/890/9٦0/91

1/٢31/٢٢1/131/381/181/341/٢0مصرف ماده خشک در کل دوره

مدیریت کاهش سلولهای 
سماتیک ) SCC ( در شیر تولیدی

مترجم : عطیه رحیمی، دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان
دانشگاه فردوسی مشهد

ــیر  ــزن ش ــماتیک )SCC( مخ ــلولهای س ــداد س تع
ــت و  ــر اس ــا 500000 متغی ــا از ٢50000 ت در گاوداریه
گاهــی بــه ٦00000 نیــز خواهــد رســید. بــه منظــور 
کاهــش SCC بــه زیــر 400000 بایســتی یــک برنامــه 
ــر  ــود. ه ــاده ش ــدون در گاوداری پی ــی م مدیریت
ــلولهای  ــداد س ــیر و تع ــدار ش ــر دوی مق گاو در ه
ــده ای  ــش عم ــیر نق ــزن ش ــماتیک درون مخ س
ســماتیک  ســلولهای  تعــداد  حالیکــه  در  دارد. 
ــه گلــه اســت،   مخــزن شــیر یــک معیــار مربــوط ب
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــر گاو م ــا ه ام
ــزن  ــبت SCC مخ ــد. نس ــده آن باش ــن کنن تعیی
شــیر وابســته بــه SCC و میــزان تولیــد شــیر هــر 
ــورت  ــه ص ــر گاو ب ــت SCC ه ــت. الزم اس گاو اس
ــود.  ــری ش ــدازه گی ــه ان ــور ماهیان ــه ط ــرادی ب انف
ــه  ــک برنام ــعه ی ــرای توس ــوان ب ــن روش می ت از ای
ــاه  ــر م ــه ه ــی ک ــایی گاوهای ــرای شناس ــب ب مناس

ــود. ــتفاده ش ــد، اس ــت دارن ــه مراقب ــاز ب نی

پنج هدف اولیه

پنــج مرحلــه مهــم بــرای مدیریــت ســالمت پســتان 
ــگیری  ــه پیش ــه جنب ــوردی ک ــه م ــود دارد. س وج

دارنــد شــامل:

- از روش آمــاده ســازی مناســب بــرای شیردوشــی 
ــان  ــه جری ــوری ک ــه ط ــد ب ــل کنی ــان حاص اطمین
شــیر بــه خوبــی تحریــک شــده و باکتریهــا از روی 
ــال  ــل از اتص ــتانکها قب ــی و سرپس ــت خارج پوس
ــاری  ــال ع ــتان کام ــه پس ــی ب ــی شیردوش خرچنگ

ــند. باش

- ماشــین شیردوشــی را طــوری تنظیــم و نگهــداری 
کنیــد کــه جریــان شــیر در یــک وضعیــت مؤثــر و 

مالیــم بــه ســمت بیــرون هدایــت شــود.

- محیــط را طــوری فراهــم کنیــد کــه تعــداد 
عوامــل بیمــاری زای روی پوســت بــه حداقــل برســد 

ــد. ــز کنی ــتان را تمی ــا پس ــا در انته و ضمن

ــی  ــای درمان ــه ه ــه جنب ــوط ب ــر مرب ــورد دیگ دو م
بــروز  اتفاقاتــی  محــدوده  ایــن  در  هســتند. 
ــیر  ــه ش ــی )ک ــتان بالین ــی ورم پس ــد، یک می کن
ــتان  ــری ورم پس ــود( و دیگ ــی ش ــی م ــر طبیع غی
ــت،  ــی اس ــفید طبیع ــیر س ــه ش ــی )ک ــت بالین تح
ــور  ــب تص ــت(. اغل ــه اس ــش یافت ــا SCC افزای ام
مــی شــود کــه درمــان بــا اســتفاده از مــواد دارویــی 
ــورت  ــن ص ــه بدی ــود، درصورتیک ــام ش ــد انج بای
نیســت. در ایــن حالــت بســته بــه ویژگــی هــای گاو 

ــرد. ــتفاده ک ــب اس ــرد مناس ــک راهب ــد از ی بای

ارزیابــی  مــورد  را  رکوردهــا  درمــان  از  قبــل 
قــرار  دهیــد   .

بــرای شناســایی  گاوداری هــا  برخــی  برنامــه 
وضعیــت گاوهــا در هــر دو گــروه دارای ورم پســتان 
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــی درم ــت بالین ــی و تح بالین
آنتــی بیوتیــک هــا اســت. امــا برنامــه هایــی نیــز 
ــا  ــخیص ه ــا و تش ــتفاده از رکورده ــاس اس ــر اس ب
ــه  ــود دارد ک ــا وج ــت گاوه ــایی وضعی ــرای شناس ب
ــوان یــک عمــل  ــه عن ــان آنتــی بیوتیکــی را ب درم

ــرد.  ــی پذی ــب نم ــی مناس مدیریت

ورم پســتان عاملــی اســت کــه منجــر به تولید شــیر 
غیــر طبیعــی مــی شــود. در مــورد اســتراتژی  هــای 
الزم بــرای بــه کار گیــری درمــان آنتــی بیوتیکــی و 
یــا غیــر آنتــی بیوتیکــی بــر اســاس شــدت، علــت 
ــته  ــور پیوس ــز، بط ــت آمی ــان موفقی ــوه درم و نح
ــت  ــن اس ــدف ای ــت. ه ــده اس ــام ش ــی انج مطالعات
ــت  ــوارد تح ــرای م ــابه ب ــه مش ــک برنام ــه ی ک

ــود. ــاد ش ــی ایج بالین

ــد،  ــته باش ــود داش ــی وج ــتان بالین ــر ورم پس  اگ
)SOP( 1ــتاندارد ــی اس ــه در روش عمل ــن مرحل اولی

ــپس  ــت. س ــورد اس ــخیص آن م ــان، تش ــرای درم ب
بــرای اتخــاذ تصمیــم جهــت درمــان آنتــی 
بیوتیکــی یــا غیــر آنتــی بیوتیکــی بررســی هایــی 
انجــام داده و میــزان پیشــرفت را بــر اســاس پیــش 
بینــی هــای انجــام شــده، ارزیابــی کنیــد و نهایتــا 
برنامــه ریــزی کنیــد کــه چطــور بــه ســطح تولیــد 

ــد. ــت کنی ــه برگش گل

ــه  ــی، هنگامیک ــت بالین ــتان تح ــورد ورم پس در م
SCC ماهیانــه مالحظــه شــود، تشــخیص بــه 
ــه  ــا را ب ــود. گاوه ــی ش ــام م ــی انج ــورت گروه ص
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــد، گاوهای ــیم کنی ــروه تقس دو گ
ــد  ــا داروهــا دارن ــرای درمــان ب اطالعــات اضافــی ب
ــاز  ــی نی ــم مدیریت ــک تصمی ــه ی ــه ب ــی ک و گاوهای
ــود  ــی وج ــی متفاوت ــای مدیریت ــه ه ــد. برنام دارن
ــای دارای ورم  ــورد گاوه ــوان درم ــی ت ــه م دارد ک
ــامل:  ــه ش ــرد ک ــه کار ب ــی ب ــت بالین ــتان تح پس
قبــل از اعمــال برنامــه هــای مدیریتــی مــی تــوان 
ایــن گاوهــا را بــه فــروش رســاند، آنهــا را از 
برنامــه  هــای مدیریــت تولیــد مثلــی خــارج کــرد، 
ــا SCC پاییــن تــر جــدا کــرد  آنهــا را از گاوهــای ب

 1- Standard Operating Procedure  

ــان  ــی را درم ــت بالین ــتان تح ــه ورم پس ــا اینک و ی
ــرد. ک

ــات  ــه اطالع ــاز ب ــا نی ــان گاوه ــروش و درم ــرای ف ب
ــرای  ــت. ب ــق اس ــاب دقی ــت انتخ ــتری جه بیش
ــن  ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــر و ب ــت ت ــازی راح جداس
ــد،  ــی کنن ــر م ــه تغیی ــا ماهیان ــدی ه ــروه بن گ
ــی  ــال م ــی مبت ــی یک ــا یک ــه گاوه ــوری ک همانط
شــوند و یــا اینکــه ایــن اتفــاق ناگهانــی مــی افتــد، 
ــد. ــیم کنی ــالم تقس ــای س ــروه ه ــا را درون گ گاوه

 تغییرات جمعیت

بعــد از تهیــه اطالعــات SCC، مرحلــه بعــدی اعمال 
ــه  ــال ب ــای مبت ــت گاوه ــی روی جمعی روش مدیریت
ــات  ــه اطالع ــت ک ــی اس ــت بالین ــتان تح ورم پس
SCC آنهــا شناســایی شــده اســت. گــروه هــای بــا 

ــر اســت: اهمیــت بیشــتر شــامل مــوارد زی

 ــت 	 ــه تس ــکم اول ک ــای ش ــه ه تلیس
باالیــی از SCC دارنــد

 ــت 	 ــدون عفون ــه ب ــن ک ــای مس گاوه
ــد و تســت باالیــی  تحــت بالینــی خشــک شــده ان

ــتند   داش

 گاوهــای مســن کــه در طــی دوران 	
خشــکی درمــان نشــده انــد

 گاوهای مزمن جوان 	

 گاوهای مزمن پیر 	

 گاوهــای شــیرده کــه بــرای یــک 	
ــس از  ــا پ ــد و ی ــده ان ــان ش ــی درم ــت بالین عفون
درمــان در شــرایط آلودگــی تحــت بالینــی هســتند

ــوی  ــر الگ ــا تغیی ــان ب ــول زم ــوارد در ط ــن م ای
ــد.  ــی کنن ــر م ــیری، تغیی ــای ش ــاری در گاوه بیم
هــدف ایــن اســت کــه تصمیــم علمــی بــرای گاوهــا 
ــده  ــزی ش ــه ری ــتم برنام ــک سیس ــاس ی ــر اس ب
ــی  ــا نگران ــه تنه ــورت ن ــن ص ــردد. در ای ــاذ گ اتخ
ــد،  ــی رس ــان م ــه پای ــا ب ــروش گاوه ــورد ف درم
بلکــه یــک فرآینــد تجــاری بســیار مناســب بــرای 
ــوط  ــات مرب ــع آوری اطالع ــذاری در جم ــرمایه گ س

ــد. ــد ش ــام خواه ــتان انج ــالمتی پس ــه س ب

منبع:

http://www.hords.com/E_milkuality/mq17.

(Hoards Dairy Man, May 2013)

  

20

G
A

V
D

A
R

A
N

94
ن 

ستا
زم

و   
و د

ل 
چه

ره 
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

21

G
A

V
D

A
R

A
N

94
ن 

ستا
زم

و   
و د

ل 
چه

ره 
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



ضرورت استفاده از شتر در راستای 
نیازهای کشور
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دکتر سعید زیبائی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران
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 بخش پنجم

در قســمت هــای قبلــی در خصــوص ترکیبــات شــیر شــتر مطالبــی ارائــه گردیــد. در ایــن بخــش و بخــش آینــده 
بــه برخــی از بیواکتیوهــای مهــم شــیر شــتر اشــاره خواهــد شــد. پروتئیــن هــای شــیر شــتر بــه طــور کلــی بــه دو 

.Proteins Whey دســته تقســیم مــی شــوند: 1-کازئیــن  ٢-پرتئیــن هــای آب پنیــری یــا

 معمــوال ترکیــب Protein Whey هــای شــیر شــتر بــاwhey  شــیرگاو اختالفاتــی دارد. شــیر شــتر هماننــد شــیر 
انســان فاقــد بتا-الکتوگلوبولیــن اســت. ترکیــب اصلــی پروتئیــن آب پنیــر در شــیر گاو بتا-الکتوگلوبولیــن اســت 
ــی کــه در شــیر شــتر آلفــا- ) 50 درصــد ( وآلفا-الکتالبومیــن دومیــن ترکیــب اصلــی) ٢5 % ( مــی باشــد در حال
الکتالبومیــن ترکیــب اصلــی اســت. در ایــن گــروه بیواکتیو هــای نظیــر الکتوپراکســیداز، پروتئیــن اســیدی آب پنیر 
)WAP(، الکتوفریــن و ســایر بیــو اکتیــو هــای دیگــر ماننــد لیزوزیــم و  پروتئیــن هــاي شناســاگر پپتیدوگلیــکان 

ــد.  ــود دارن ــتیل-S-گلوکزآمین ) NAGase ( وج PGRP ( protein recognition  peptidoglycan ( و ان-اس

1( الکتوپراکسیداز:

ــتن  ــه کش ــادر ب ــه ق ــت ک ــي اس ــیداز آنزیم پراکس
ــیداتیو  ــش اکس ــام واکن ــق انج ــا از طری باکتریه
ــح  ــم وترش ــن آنزی ــدن ای ــال ش ــد  .فع ــي باش م
ــزاق،  ــک، ب ــد اش ــز مانن ــرون ری ــدد ب آن در غ
رخ  اي  روده  وترشــحات  وبرونــش  هــا  بینــي 
درشــیر  کــه  پراکســیدازي  مــي  دهد.آنزیــم 
ترشــح مــي شــود بــه نــام الکتوپراکســیداز معــروف 
مــي باشــد. الکتوپراکســیداز یــک پروتئیــن دفاعــي 
ــرار  ــا ق ــن ه ــروه ایمینوگلوبولی ــه درگ ــت ک اس
ــر  ــتاني ب ــتم پس ــت سیس ــرد و درحفاظ ــي  گی نم

ــتم  ــن سیس ــده ای ــوده کنن ــاي آل ــه میکروبه علی
الکتوپراکســیداز  .مقادیــر  دارد  مهمــي  نقــش 
ــدود 5  ــا در ح ــت ام ــدك اس ــیار ان ــیر بس درش
ــزان آن  ــرعت می ــه س ــان ب ــد از زایم ــي ٦ روز بع ال
ــیر  ــم درش ــن آنزی ــت ای ــد. غلظ ــي یاب ــش م افزای
ــي  ــیر گاو م ــر از ش ــر کمت ــا٢0 براب ــان تقریب انس
باشــد. الکتوپراکســیداز بــه خــودي خــود خاصیــت 
ــم  ــن آنزی ــال ای ــه هرح ــدارد ب ــي ن ــروب کش میک
ــیونات  ــیداز و تیوس ــدروژن پراکس ــا هی ــراه ب هم
ــي  ــري م ــود را میانجیگ ــي خ ــرات ضدباکتریای اث
ــیداز و  ــدروژن پراکس ــش هی ــیله واکن ــد. بوس کن
تیوســیونات بــا یکدیگر در حضــور الکتوپراکســیداز، 

ــیانات1  ــوان هیپوتیوس ــت عن ــدي تح ــب جدی ترکی
بوجــود مي آیــد کــه خاصیــت شــدید میکروبکشــي 
دارد و از متابولیســم باکتریهــا بــه طــور معنــي داری 
جلوگیــري مي کنــد. گزانتیــن اکســیداز مــي توانــد 
بــراي تکمیــل سیســتم الکتوپروکســیداز بــه طــور 
ــا الکتوپروکســیداز و تیوســیانات  تشــدیدکنندگي ب
ــم،  ــان لیزوزی ــل می ــهاي متقاب ــد. واکنش ــل کن عم
ــن  ــن اکســیداز و الکتوفری الکتوپروکســیداز، گزانتی
ــي ایــن سیســتم را  ــد ماهیــت ضدمیکروب مــي توان
بیــش از پیــش افزایــش دهــد. الکتوپراکســیداز پلی 

1- Hypothiocyanate  

پپتیــدی بــا ٦1٢ اســید آمینــه اســت و وزن ملکولــی 
معــادل 78 کیلــو دالتــون دارد و نقطــه ایزوالکتریک 
آن برابــر 9/٦ می باشــد. الکتوپراکســیداز یــک 
گلیکوپروتئیــن اســت کــه حداقــل10 فراکســیون آن 
شــناخته شــده اســت کــه از نظــر فعالیــت آنزیمــی 
ــد. الکتوپراکســیداز  ــا هــم ندارن ــی ب تفــاوت چندان
ــد  ــدود 10 درص ــن(و ح ــم )آه ــروه ه ــک گ دارای ی
کربوهیــدرات اســت و دارای0/07 درصــد آهــن 
طــول  در  الکتوپراکســیداز   .)5-1 اســت)جدول 
مــوج 41٢ نانومتــر حداکثــر جــذب را دارد و از 
ــه  ــه ب ــت ک ــرارت اس ــه ح ــاوم ب ــای مق ــم  ه آنزی
ــی  ــوب م ــیون محس ــاخص پاستوریزاس ــوان ش عن
تغییــرات  معــرض  در  الکتوپراکســیداز  شــود. 
پاستورزاســیون  گیــرد  مــي  قــرار  حرارتــي 
LTLT )دمــا کــم زمــان طوالنــي( ) ٦3 درجــه 
ــر  ــر غی ــري ب ــه( تاثی ــدت 30 دقیق ــانتیگراد بم س
فعــال شــدن الکتوپراکســیداز نــدارد. در اثــر 
ــاه(  ــان کوت ــاال زم ــا ب ــیون HTST )دم پاستوریزاس
) 7٢ درجــه ســانتیگراد بمــدت 15 ثانیــه ( %70 
الکتوپراکســیداز باقــي مــي مانــد در حالیکــه 
تیمــار حرارتــي 80 درجــه ســانتیگراد و باالتــر مثــل 
فــالش پاستوریزاســیون و UHT منجــر بــه تخریــب 
فعالیــت  مي گردنــد.  الکتوپراکســیداز  کامــل 
الکتوپراکســیداز باقیمانــده در شــیرهایی کــه تحــت 
تیمــار حــرارت 7٢ درجــه ســانتیگراد قــرار گرفتــه 
ــن  ــدگاري ای ــه عمــر مان ــردد ک ــد ســبب مــي گ ان
شــیرها بیشــتر از شــیرهایی باشــد کــه در معــرض 
ــد. در  حــرارت 80 درجــه ســانتیگراد قــرار گرفته  ان

ــد. ــی کن ــرکوب م ژن ٢angiopoietin- س

pep�ــاگر پپتیدوگلیکان ــاي شناس 3( پروتئینه
) tidoglycan recognition protein ) PGRP

باالتریــن غلظــت ایــن آنزیــم در شــیر شــتر یافــت 
ــرات  ــتاز اث ــرل متاس ــق کنت ــود.  ازطری ــی ش م
ــخ  ــینه دارد پاس ــرطان س ــان س ــکار در درم آش
ایمنــی میزبــان را تحریــک مــی کنــد و داراي 
 PGRP (.ــت ــی اس ــی باکتریای ــیع آنت ــت وس فعالی
ــرادف  ــته وت ــون داش ــو دالت ــی 19 کیل وزن مولکول
ــده  ــص ش ــن تخلی ــوس پروتئی ــاز معک -N ترمینالف
 -Glu -Arg.  ــت ــده اس ــن ش ــر تعیی ــرح زی ــه ش ب

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

) NAGase ( گلوکزآمین - -Sان –استیل )4

ــتان  ــان ورم پس ــراي درم ــیر ب ــم  NAGaseش آنزی
ــی آن  ــرات درمان ــه و اث ــرار گرفت ــورد آزمایــش ق م
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. پــس از بررســی 
ــه شــیر شــتر و المــا نشــان داده شــد  صدهــا نمون
 NAGaseتمامــی آنهــا داراي ســطح باالیــی از
 NAGase  ــه ــت ک ــده اس ــان داده ش ــتند. نش هس
موجــود در شــیر شــتر فعالیــت قــوي ضــد 

ــی دارد. ــد ویروس ــی و ض باکتریای

5(  لیزوزیم: 

ــم  ــتر لیزوزی ــیر ش ــاي ش ــر از بیواکتیوه ــی دیگ یک
ــان  ــتر نش ــیر ش ــم ش ــات روي لیزوزی ــت. مطالع اس
ــم  ــن لیزوزی ــک بی ــی ژنی ــابهات آنت ــه تش داد ک
ــر  ــن ام ــه ای ــدارد ک ــود ن ــتر و گاو وج ــیر ش ش
ــاوت  ــاختار متف ــک س ــود ی ــده وج ــان دهن نش
ــم  ــد. لیزوزی ــی باش ــه م ــن دوگون ــم ای درلیزوزی
ــتیل  ــن N- اس ــدي)β )1-4 بی ــاي گلیکوزی پیونده
ــن را در  ــتیل D- گلوکوزآمی ــیدو N-اس مورامیکاس
ــکند. ــی ش ــا م ــري ه ــواره باکت ــکان دی پپتیدوگلی

خصــوص شــیر شــتر بررســي  غیــر  فعــال شــدن 
ــي  ــراي ارزیاب ــري ب ــاخص بهت ــیداز ش الکتوپراکس
ــفاتاز  ــا فس ــه ب ــیون در مقایس ــد پاستوریزاس فرآین
ــرا فســفاتاز قلیایــي شــیر شــتر  ــي اســت زی قلیای
ــه  ــدت ٢ دقیق ــانتیگراد بم ــه س در 8٦ -8٢ درج

ــردد. ــي گ ــال م ــر فع غی

  Acidic  Whey ٢( پروتئیــن اســیدی آب پنیــر
  Protein

 Whey مهمتریــن )WAP(whey acidic protein 
Protein موجــود در شــیر شــتر، مــوش و خرگــوش 
مــی باشــد. ایــن پروتئیــن غنــی از آمینواســیدهای 
ــتر دارای وزن  ــیر ش ــت. WAP  ش ــتئین اس سیس
ــد . و از  ــی باش ــون م ــدودا 14 کیلودالت ــی ح مولکول
ــه  ی  ــت. پایان ــده اس ــکیل ش ــیدآمینه تش 117 اس
ــا  ــابه ب ــی مش ــن دارای توال ــن پروتئی ــی ای آمین

ــد . ــی باش ــن م کازئی

ــن  ــد و دو دومی ــیگنال پپتی ــک س WAP دارای ی
core disulfid-four )دارای 8 سیســتیین حفــظ 
ــدد  ــه غ ــن ب ــن پروتئی ــان ای ــت. بی ــده( اس ش
ــای  ــون ه ــط هورم ــده و توس ــدود ش ــتانی مح پس
ــن  ــن پروتئی ــود. ای ــی ش ــم م ــک تنظی الکتوژنی
ــتند  ــی هس ــحی کوچک ــای ترش ــن ه ــا پروتئی ه
ــش  ــز نق ــد و تمای ــی، رش ــال تنظیم ــه در اعم ک
WAP غنــی ازآمینــو  دارنــد. از آنجایــی کــه 
آمینــو  ایــن  و  اســت  سیســتئین  اســیدهای 
اســیدها در ســنتزگلوتاتیون )آنتــی اکســیدان 
بالقــوه درون ســلولی( نقــش دارنــد، بنابرایــن 
ــون  ــد. چ ــی باش ــت م ــز اهمی ــن حائ ــن پروتئی ای
ــده  ــاختمان مهارکنن ــابه س ــاختمان WAP مش س
ــرین  ــار س ــا مه ــن ب ــت بنابرای ــرین پروتئازهاس س
پروتئازهــای موجــود در غشــای پایــه احاطــه 
ــع  ــتان، مان ــی پس ــی تلیال ــای اپ ــلول ه ــده س کنن
ــم  ــه از تهاج ــده و در نتیج ــن ش ــه ی المینی تجزی
ســلول هــا جلوگیــری مــی کنــد. بررســی ها نشــان 
ــرفت  ــاری در پیش ــش مه ــه  WAP نق ــد  ک داده ان
ســلول  هــای ســرطانی ســینه دارد. بنابرایــن 
ــی در  ــل درمان ــک عام ــوان ی ــه عن ــد ب ــی  توان م
ســرطان ســینه بــه کار رود .  WAP نقــش تنظیمــی 
ــلول  ــلولی س ــه ی س ــرفت چرخ ــی در پیش منف
ــش را از  ــن نق ــتان دارد و ای ــی پس ــی تلیال ــای اپ ه
طریــق یــک مکانیســم اتوکریــن- پاراکریــن انجــام 
مــی دهــد. هــم چنیــن ایــن پروتئیــن قــادر اســت 
ــش  ــز  کاه ــاز G1 را نی ــیکلین D1 در ف ــدار س مق
  WAP دهــد. گــزارش شــده اســت کــه بیــان
ــن  ــک الی ــای CH11)ی ــلول ه ــر س ــزوژن، تکثی اگ
ســلولی اپــی تلیالــی پســتان مــوش( را کاهــش داده 
 G/1G0 ــه ــلولی از مرحل ــه ی س ــرفت چرخ و از پیش
بــه مرحلــه  Sجلوگیــری خواهــد کــرد. هــم چنیــن 
 G1 ــه ی ــای D1 و D 3   در مرحل ــیکلین ه ــان س بی
 WAP  .نیــز در ایــن ســلول هــا کاهــش مــی یابــد
پیشــرفت تومــور را در ســلول هــای MCF-7 بیــان 
ــان  ــش بی ــق کاه ــن، از طری ــن پروتئی ــده ی ای کنن

جدول1: خصوصیات فیزیکوشیمیایی الکتوپراکسیداز

شکل1-مولکول الکتوپراکسیداز
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تغذیه انرژی و پروتئین میش ها در اواخر آبستنی 
email : mh_delavar@yahoo.com محمد صادق داورنیا

  کارشناس ارشد مدیریت پرورش و تغذیه دام سبک

ــد  ــه اکی ــتن توج ــای آبس ــه میش ه ــه تغذی ــد ب ــه، بای ــن در گل ــقط جنی ــری از س ــا و جلوگی ــر بره ه ــرگ و می ــن آوردن م ــت پایی جه
داشــت. جیره هــای غذایــی بایــد عــالوه بــر تامیــن احتیــاج نگهــداری و رشــد الیــاف، مــواد مغــذی مــورد نیــاز جنیــن را نیــز تامیــن 
نماینــد. در 15 هفتــه اول آبســتنی )ماه هــای 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 
ــی  ــه طــور کلــی، در هفته هــای اول آبســتنی بایــد وزن بــدن میش هــا ثابــت نگهداشــته شــود و از تغییــر ناگهان جنیــن مــی شــود. ب

ســطح تغذیــه کــه اثــر ســوء بــر درصــد بره زایــی دارد جلوگیــری شــود. 

معمــوال رشــد عمــده جنیــن در یــک ســوم آخــر آبســتنی اســت. حــدود دو ســوم وزن تولــد بره هــا مربــوط بــه شــش هفتــه آخــر 
آبســتنی اســت. نیــاز گوســفند آبســتن در شــش هفتــه آخــر بــه حــدود 1/5 تــا ٢ برابــر احتیــاج نگهــداری می رســد. بنابرایــن، تغذیــه 
میش هــا در ایــن دوره بــرای احتیاجــات نگهــداری، رشــد مطلــوب جنیــن، رشــد بافت هــای پســتان، تــوان مــادری میــش بــه منظــور 

تامیــن مــواد غذایــی الزم بــرای تولیــد مقــدار کافــی آغــوز و نیــز تولیــد شــیر پــس از زایمــان بســیار ضــروری اســت. 

بایــد از تغذیــه بیــش از حــد میــش نیــز در 
ــی و  ــبب چاق ــا س ــرد ت ــودداری ک ــن دوره خ ای
ــوان  ــای ج ــوال میش ه ــردد. معم ــخت زایی نگ س
بره هــای  مســن تر،  میش هــای  بــه  نســبت 
ــکان،  ــورت ام ــد. در ص ــد می کنن ــبک تری تولی س
ــه  ــور جداگان ــه ط ــتن ب ــو آبس ــای دوقل میش ه
ــرای مثــال، در شــش هفتــه آخــر  تغذیــه شــوند. ب
ــتن  ــای آبس ــرژی میش ه ــات ان ــتنی احتیاج آبس
از 80 درصــد و احتیاجــات  بیــش  بــه  دوقلــو 
ــه  ــد. تغذی ــش می یاب ــد افزای ــا 100 درص ــن ت پروتئی
و مدیریــت تغذیــه در اواخــر آبســتنی بــرای 
موفقیــت و ســودآوری حرفــه گوســفندداری امــری 

ــت.  ــروری اس ض

تغذیه انرژی :

عمــده  بخــش  نشــخوارکنندگان،  در 
بوســیله  غذایــی  جیــره  کربوهیدرات هــای 
ــیدهای  ــه اس ــر و ب ــکمبه تخمی ــای ش میکروب ه
چــرب فــرار )VFA:پروپیونــات، اســتات و بوتیــرات( 
بــه عنــوان منابــع اصلــی انــرژی تبدیــل می شــوند. 
قســمتی از محصــوالت تخمیــری جــذب و تــا 
ــوند.  ــزه می ش ــکمبه متابولی ــوم ش ــدی در اپیتلی ح
باقیمانــده محصــوالت تخمیــری شــکمبه، همــراه بــا 
جریــان مــواد هضــم شــده بــه روده باریــک منتقــل 

ــم و  ــا، هض ــود میکروب ه ــا خ ــراه ب ــپس هم و س
ــری  ــوالت تخمی ــت محص ــوند. غلظ ــذب می ش ج
ــه  ــده ب ــی داده ش ــره غذای ــوع جی ــر ن ــت تاثی تح
حیــوان قــرار می گیــرد. بــرای مثــال، نســبت 
بــاالی کاه در جیــره غذایــی باعــث افزایــش تولیــد 
اســتات و افزایــش نشاســته جیــره نظیــر دانــه جــو 
ــال دارد. از  ــه دنب ــات را ب ــطح پروپیون ــش س افزای
ــاوی  ــی ح ــای غذای ــه جیره ه ــر، تغذی ــرف دیگ ط
ــش  ــث افزای ــول، باع ــای محل ــاالی قنده ــر ب مقادی
ــیدهای  ــز و اس ــوند. گلوک ــرات می ش ــطح بوتی س
ــد و  ــرای رش ــرژی ب ــی ان ــترای اصل ــه، سوبس آمین
ــند. ــیر می باش ــوز و ش ــد آغ ــن و تولی ــو جنی نم

ــواره  ــی از دی ــیار کم ــدار بس ــه مق ــا ب ــز تنه گلوک
شــکمبه جــذب می شــود. بنابرایــن، بیشــتر گلوکــز 
ــدن  ــای ب ــادر و بافت ه ــن، م ــتفاده جنی ــورد اس م
بــه وســیله گلوکونئوژنــز )عمدتــا در کبــد( از مــواد 
ــه  ــات )ب ــد پروپیون ــاز( مانن ــک )گلوکز س گلوکوژنی
ــز(،  ــرای گلوکونئوژن ــی ب ــاز اصل ــش س ــوان پی عن
ــه  ــیدهای آمین ــی اس ــرول و برخ ــات، گلیس الکت
بنابرایــن، تغذیــه تکمیلــی  حاصــل می شــود. 
ــته  ــاوی نشاس ــی ح ــای غذای ــا جیره ه ــا ب میش ه
بــاال نظیــر دانــه ذرت و جــو می توانــد باعــث 
افزایــش وزن جنیــن و تولیــد آغــوز شــود. اســتفاده 
ــت  ــا قابلی ــانتره های ب ــا کنس ــم ی ــواد متراک از م

ــن  ــرای تامی ــته( ب ــی در نشاس ــاال )غن ــر ب تخمی
ــتن  ــای آبس ــیم میش ه ــل  متابولس ــرژی قاب ــاز ان نی
ــت.  ــرو اس ــی روب ــا محدودیت های ــیرده ب ــا ش و ی
ــکمبه و  ــیدوز ش ــر اس ــی نظی ــالالت متابولیک اخت
ــه  ــذی تغذی ــواد مغ ــایر م ــری س ــش تجزیه پذی کاه
ــت  ــر جمعی ــت تغیی ــه عل ــوان ب ــه حی ــده ب ش
ــد  ــا می باش ــن محدودیت ه ــه ای ــی از جمل میکروب
ــه  ــت علوف ــر کیفی ــالوه ب ــرات ع ــن اث ــدت ای و ش

ــز دارد. ــانتره نی ــوع کنس ــه ن ــتگی ب بس

ســطح انــرژی مــورد نیــاز حیــوان در اواخــر 
ــر  ــوان، ذخای ــپ حی ــه ژنوتی ــتگی ب ــتنی، بس آبس
ــرژی و  ــر ان ــره نظی ــی جی ــب کل ــی آن و ترکی بدن
ــم دارد.  ــل متابولیس ــرژی قاب ــت ان ــن و غلظ پروتئی
ــش  ــا  پی ــی، تنه ــره غذای ــا در جی کربوهیدرات ه
ســازهای گلوکونئوژنیــک نیســتند. پروتئیــن جیــره 
ــز  ــد گلوک ــرای تولی ــدازه ای ب ــا ان ــز ت ــی نی غذای
ــک  ــازده انرژتی ــالوه، ب ــه ع ــود. ب ــتفاده می ش اس
موقعــی کــه پروتئیــن جیــره غذایــی ناکافــی باشــد 

کاهــش می یابــد. 

تغذیه پروتئین :

پروتئیــن میکروبــی و پروتئیــن غیــر قابــل تجزیــه 
ــل  ــترس قاب ــل دس ــای قاب ــکمبه، پروتئین ه در ش
جــذب در حیــوان نشــخوارکننده هســتند )در 
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ــن  ــوند(. پروتئی ــذب می ش ــم و ج ــک هض روده باری
جیــره غذایــی بوســیله فعالیــت جمعیــت میکروبــی 
در شــکمبه بــه واحدهــای کوچکتــر پپتیدهــا، 
اســیدهای آمینــه، اســیدهای آلــی، آمونیــاك 
ایــن  می شــود.  هیدرولیــز  اکســید کربن  دی  و 
ســلول های  تولیــد  بــرای  مجــددا  مولکول هــا 
می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  میکروبــی 
آمونیــاك محصــول حدواســط کلیــدی در ایــن 
فراینــد اســت. عــدم تامیــن کافــی پروتئیــن 
در جیــره غذایــی و از طرفــی ســطوح بــاالی 
ــم  ــکمبه، تراک ــه در ش ــل تجزی ــر قاب ــن غی پروتئی
آمونیــاك در شــکمبه را کاهــش می دهــد، بنابرایــن 
رشــد جمعیــت میکروبــی و در نتیجــه هضــم 

می یابــد. کاهــش  نیــز  کربوهیدرات هــا 

پروتئیــن اضافــی قابــل تجزیــه در شــکمبه همــراه 
ــاز  ــورد نی ــر م ــل تخمی ــی قاب ــواد آل ــود م ــا کمب ب
ــاك  ــطوح آمونی ــی، س ــد میکروب ــظ رش ــرای حف ب
ــی  ــاك اضاف ــد. آمونی ــش می ده ــکمبه را افزای در ش
ــل  ــه اوره تبدی ــد ب ــده و در کب ــون ش ــذب خ ج
می شــود. هــر چنــد مقــداری از اوره ذخیــره شــده 
ــورد  ــکمبه م ــه ش ــدد ب ــت مج ــیله بازگش و بوس
ــی  ــش اساس ــا بخ ــرد، ام ــرار می گی ــتفاده ق اس
اوره از بــدن دفــع شــده و هــدر مــی رود. بنابرایــن، 
ــوان  ــک حی ــه روده باری ــه ب ــی ک ــدار پروتئین مق
ــی  ــدار پروتئین ــتر از مق ــد بیش ــد می توان می رس
ــترس  ــل دس ــوراك قاب ــتقیما از خ ــه مس ــد ک باش

ــت.  اس

پروتئیــن میکروبــی بخــش عمــده پروتئیــن تامیــن 
شــده بــرای حیــوان نشــخوارکننده را شــامل 
ــی در  ــن میکروب ــد پروتئی ــزان تولی ــود. می می ش
ــت  ــرف، قابلی ــدار مص ــه مق ــتگی ب ــکمبه بس ش
دارد.   کربوهیدرات هــا  تخمیــر  میــزان  و  هضــم 
بــرای مثــال، علوفه هــای نابالــغ بــه دلیــل ســرعت 
پروتئیــن  برابــر  بــاال در شــکمبه، دو  تخمیــر 
ــره ای  ــا جی ــد ت ــد می کنن ــتری تولی ــی بیش میکروب
ــه  ــذی ب ــواد مغ ــاال از م ــطوح ب ــتن س ــا داش ــه ب ک
ــه  ــود. تغذی ــر می ش ــکمبه تخمی ــتگی در ش آهس
ــن  ــود پروتئی ــبب کمب ــاال س ــرژی، احتم ــن ان پایی
ــترس در  ــل دس ــه قاب ــیدهای آمین ــی و اس میکروب
روده باریــک بــرای تامیــن نیازهــای جنیــن و حیوان 
ــه  ــی ب ــره غذای ــه جی ــن ک ــر ای ــود مگ ــادر می ش م
ــه  ــوری )تجزی ــن عب ــاوی پروتئی ــی ح ــزان کاف می
نشــده در شــکمبه( نیــز باشــد. در دهه هــای اخیــر، 

پروتئیــن عبــوری بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم 
در تغذیــه میش هــای آبســتن و شــیرده بــه منظــور 
رشــد و نمــو پســتان و تولیــد آغــوز )بــرای تامیــن 
ایمونوگلوبولین هــای آغــوز در  کافــی بــره بــا 
ســاعات اولیــه بعــد از تولــد( در نظــر گرفتــه شــده 
ــوری و  ــن عب ــاوی پروتئی ــی، ح ــودر ماه ــت. پ اس
تراکــم باالیــی از برخــی اســیدهای آمینــه ضــروری 

ــت. ــدن اس ــرای ب ب

وزن زنده و وضعیت بدنی دام :

ــه  ــدن ب ــرات وزن ب ــده و تغیی ــتفاده از وزن زن اس
ــش در  ــه می ــودن تغذی ــی ب ــاخص کاف ــوان ش عن
ــت  ــن اس ــه ممک ــل آن ک ــه دلی ــتنی ب ــر آبس اواخ
ــره  ــد ب ــا چن ــک ی ــل ی ــتن حام ــای آبس میش ه
ــر  ــت، مگ ــرو اس ــی روب ــا محدودیت های ــند ب باش
ــد  ــده باش ــخص ش ــا مش ــداد جنین ه ــه تع ــن ک ای
ــل  ــابهی را حم ــره مش ــداد ب ــه تع ــی ک و میش های
ــا  ــدن آن ه ــرات وزن ب ــده و تغیی ــد وزن زن می کنن
ــی  ــرد. ارزیاب ــرار گی ــه ق ــورد مقایس ــر م ــا یکدیگ ب
ــری وزن  ــه اندازه گی ــبت ب ــی دام نس ــت بدن وضعی
زنــده و تغییــرات وزن بــدن، شــاخص بهتــری بــرای 
ــره  ــت. نم ــوان اس ــودن حی ــاق ب ــزان چ ــن می تعیی
ــره ای  ــداد ب ــتقل از تع ــی )BCS( مس ــت بدن وضعی
ــه  ــد. ب ــل می کن ــتن حم ــش آبس ــه می ــت ک اس
عبــارت دیگــر، ایــن کــه میــش آبســتن حامــل یک 
یــا چندقلــو باشــد، در تعییــن نمــره وضعیــت بدنــی 

ــت. ــد گذاش ــر نخواه تاثی

ــر دو  ــی، ه ــت بدن ــره وضعی ــش و نم ــدن می وزن ب
ــه  ــودن تغذی ــد در تخمیــن کافــی ب ــا هــم می توان ب
ــوان  ــه عن ــکار رود. ب ــتنی ب ــر آبس ــش در اواخ می
یــک قاعــده کلــی، 10 درصــد و 18 درصــد افزایــش 
ــه  ــو ب ــو و دوقل ــل تک قل ــای حام در وزن میش ه
ترتیــب، عــالوه بــر 0/5 واحــد کاهــش نمــره وضعیت 
بدنــی می توانــد نشــان دهنــده تغذیــه کافــی میــش 
ــه  ــد. تغذی ــتنی باش ــر آبس ــه آخ ــت هفت در هش
تکمیلــی میــش در اواخــر آبســتنی، بــر وزن زنــده و 

ــذارد. ــر می گ ــش تاثی ــی می ــت بدن ــره وضعی نم

ــش از  ــدن می ــی ب ــید، چاق ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــش  ــرژی و کاه ــرف ان ــازده مص ــر در ب ــق تغیی طری
ــتگاه  ــاط دس ــرای انبس ــترس ب ــل دس ــای قاب فض
ــی در  ــر چرب ــش ذخای ــا افزای ــراه ب ــوارش هم گ
محوطــه شــکمی، می توانــد تاثیــر منفــی بــر 
ــه  ــی ک ــد. میش های ــته باش ــوراك داش ــرف خ مص

ــی مواجــه  ــت غذای ــا محدودی در اواخــر آبســتنی ب
ــت  ــود را از دس ــدن خ ــدا وزن ب ــوند، در ابت می ش

ــی را. ــت بدن ــا وضعی ــد ت می دهن

چربــی بــدن میــش، منبــع مهــم انــرژی در 
اســت.  شــیردهی  اوایــل  و  آبســتنی  اواخــر 
نشــخوارکنندگان در زمــان کمبــود غذایــی، توانایــی 
ــی  ــت در آوردن چرب ــه حرک ــرای ب ــاده ای ب فوق  الع
ــادل  ــد و تع ــان دارن ــر بدنش ــن از ذخای و پروتئی
منفــی انــرژی در هنــگام زایمــان در حقیقــت امــری 
ــدود 80  ــاز، ح ــگام نی ــت. در هن ــی اس ــال طبیع کام
ــور  ــه منظ ــد ب ــدن می توان ــه ب ــی اولی ــد چرب درص
تامیــن انــرژی بــه حرکــت در آیــد. تقریبــا ٦ تــا 7 
ــتنی  ــر آبس ــه در 30 روز آخ ــن الش ــد پروتئی درص
بــه حرکــت در می آیــد. تحقیقــات نشــان داده 
ــد  ــن و ٢4 درص ــد کازئی ــدود 34 درص ــت ح اس
ــد.  ــت می آی ــدن بدس ــی ب ــن بافت ــوز از پروتئی الکت
بــه حرکــت در آمــدن بافت هــای بــدن بــرای 
تامیــن انــرژی و پروتئیــن، یــک فراینــد پــر هزینــه 
ــن و  ــر پروتئی ــتفاده از ذخای ــت. اس ــر اس انرژی ب
ــه عنــوان منبــع  ــدن مــادری ب اســیدهای آمینــه ب

ــدارد.  ــادی ن ــی زی ــرژی، بازده ان

ظرفیت خوردن خوراك : 

کیفیــت علوفــه یــک عامــل مهــم از جنبــه مصــرف 
خــوراك اســت. اغلــب، جیره هــای بــا انــرژی 
ــل  ــر قاب ــر غی ــی فیب ــدار باالی ــاوی مق ــن ح پایی
ــه هســتند کــه ضمــن کاهــش میــزان عبــور  تجزی
مــواد از شــکمبه، ظرفیــت خــوردن خــوراك توســط 
دام را نیــز کاهــش می دهنــد. کاهــش مصــرف 
خــوراك همــراه بــا مقــدار انــرژی پایین تــر 
ــرار  ــر جــذب اســیدهای چــرب ف جیــره  غذایــی، ب
از اپیتلیــوم شــکمبه تاثیــر منفــی دارد. در نتیجــه، 
اســیدهای چــرب فــرار در شــکمبه تجمــع یافتــه و 
ســبب کاهــش در PH شــکمبه می شــوند. اســتفاده 
ــش  ــبب کاه ــی، س ــره  غذای ــانتره در جی از کنس
ــای  ــوص علوفه ه ــبی )به خص ــه خش ــرف علوف مص
ــود،  ــاال( می ش ــت ب ــی و کیفی ــت دسترس ــا قابلی ب
ــام  ــی ن ــوان جایگزین ــه عن ــه از آن ب ــده ای ک پدی
بــرده می شــود. میــزان جایگزینــی، مفهومــی 
ــن ارتبــاط مــورد اســتفاده  اســت کــه اغلــب در ای
قــرار می گیــرد و اشــاره بــه ایــن دارد کــه بــه ازای 
ــرف  ــانتره، مص ــدار کنس ــش در مق ــد افزای ــر واح ه
ــد.  ــش می یاب ــزان کاه ــه می ــه چ ــبی ب ــه خش علوف

عوامــل فیزیولوژیکــی نظیــر چاقــی بــدن می توانــد 
ــذارد.  ــر بگ ــوراك اث ــرف خ ــر مص ــدازه ای ب ــا ان ت
ــتنی  ــرفت آبس ــا پیش ــوراك ب ــوردن خ ــت خ ظرفی

کاهــش می یابــد.  

پارامترهای خون :

و  متابولیکــی  تغییــرات  آبســتنی،  اواخــر  در 
عادت پذیــری متعــددی در بــدن دام آبســتن اتفــاق 
ــا  ــط ب ــدازه ای مرتب ــا ان ــرات ت ــن تغیی ــد. ای می افت
غلظــت برخــی متابولیت هــا در پالســما اســت 
ــودن  ــی ب ــه کاف ــی را از جنب ــد اطالعات ــه می توان ک
تغذیــه در هــر زمــان، در اختیــار قــرار دهــد. مزیــت 
ــن  ــرای تخمی ــی ب ــای خون ــری پارامتره اندازه گی
وضعیــت تغذیــه ای دام، ایــن اســت کــه بــه ســرعت 
می تــوان اطالعــات الزم را در مقایســه بــا وزن 
میــش و نمــره وضعیــت بدنــی، وزن تولــد و میــزان 
رشــد بــره بدســت آورد. البتــه میــزان رشــد بــره، 
براســاس تغذیــه کافــی در یــک دوره طوالنــی مــدت 

ــود.  ــه می ش ــر گرفت در نظ

ــن  ــد جنی ــرای رش ــرژی ب ــی ان ــع اصل ــز منب گلوک
اســت و میش هایــی کــه دچــار فقــر غذایــی 
ــاز  ــدن نی ــرآورده ش ــان از ب ــرای اطمین ــوند ب می ش
جنیــن بــه گلوکــز، قادرنــد تغییراتــی فیزیولوژیکــی 
در بــدن خــود ایجــاد نماینــد. در گوســفند ســرعت 
ســاخت و تخریــب )تــرن  اور( گلوکــز خــون، 
ــد و در  ــزان 45 درص ــه می ــتنی ب ــر آبس در اواخ
طــی شــیردهی 119 درصــد افزایــش می یابــد. 
رابطــه مثبتــی بیــن مصــرف انــرژی و گلوکــز 
ــل  ــه طــور قاب پالســما گــزارش شــده اســت کــه ب
توجهــی در اواخــر آبســتنی افزایــش می یابــد. 
ــد  ــز در کب ــد گلوکونئوژن ــش فراین ــم افزای علیرغ
ــدن  ــای ب ــز در بافت ه ــتفاده از گلوک ــش اس و کاه
ــز در  ــطح گلوک ــتانی(، س ــدد پس ــتثنای غ ــه اس )ب
ــد.  ــش می یاب ــان کاه ــد از زایم ــوال بع ــما معم پالس
ــد  ــا قن ــز ی ــد گلوک ــن 30 – 40 درص ــا بی در میش ه
خــون مــادر در اواخــر آبســتنی بــه مصــرف جفــت و 
می رســد.گلوکونئوژنز عبارت  جنینــی  بافت هــای 
منابــع  از  گلوکــز  شــدن  ســاخته  از  اســت 
غیرکربوهیدراتــی ماننــد الکتــات، اســیدهای آمینــه 

ــرووات. ــرول و پی ــاز، گلیس قندس

بــه دلیــل ایــن کــه اغلــب کربوهیدرات هــای 
میکروارگانیســم های  توســط  غذایــی  جیــره 

شــکمبه تخمیــر می شــوند، در نتیجــه مقــدار 
اندکــی گلوکــز مســتقیمًا از دســتگاه گــوارش 
ــخوارکنندگان  ــن نش ــود، بنابرای ــذب می ش دام ج
ــدی  ــز کب ــل گلوکونئوژن ــه عم ــته ب ــیار وابس بس
ــدود  ــتند. مح ــات هس ــز( از پروپیون ــنتز گلوک )س
شــدن مصــرف خــوراك در اوایــل دوره زایــش 
ــرای  ــات ب ــن پروپیون ــه تامی ــت ک ــا اس ــن معن بدی
ــان  ــت. هم ــده اس ــدود ش ــز مح ــز نی ــنتز گلوک س
طــور کــه قبــال ذکــر شــده اســت، نشــخوارکنندگان 
توانایــی خوبــی در اســتفاده از ذخایــر بدنــی بــرای 
ــتنی  ــر آبس ــود در اواخ ــرژی خ ــاز ان ــن نی تامی
ــده- ــی عم ــز( و چرب ــدرات )گلوک ــد. کربوهی دارن
تریــن منابــع تأمیــن انــرژی دام هســتند. در صــورت 
محــدود شــدن سوبســتراها )منابــع تامیــن کننــده 
 )... و  چربی هــا  کربوهیدرات هــا،  ماننــد  انــرژی 
ــاده  ــن و آم ــد جنی ــرای رش ــتنی ب ــر آبس در اواخ
ــم  ــد متابولیس ــیردهی و تأکی ــرای ش ــدن دام ب ش
بــدن دام بــر اســتفاده از چربی هــا و فراخوانــی 
اســیدهای  آن،  ذخیره ــای  بافت هــای  از  چربــی 
ــس از ورود  ــتریفیه )NEFA( آزاد و پ ــرب غیراس چ
ــرژی  ــه عنــوان منبــع مهــم ان ــان خــون ب ــه جری ب
ــد.  ــکار می رون ــرژی( ب ــی ان ــادل منف ــان تع )در زم
بنابرایــن، غلظــت NEFA در پالســما می توانــد 
ــه  ــدت ب ــا ش ــه ی ــاخصی از درج ــوان ش ــه عن ب
حرکــت درآمــدن چربــی از  بافت هــای چربــی 
باشــد. تراکــم NEFA در پالســما بــا مــاده خشــک 
ــادل  ــه تع ــی ک ــس دارد. زمان ــه عک ــی رابط مصرف
ــتری  ــدار بیش ــد، مق ــش می یاب ــرژی افزای ــی ان منف
حرکــت  بــه  ذخیــره ای  بافت هــای  از  چربــی 
در آمــده و غلظــت NEFA در خــون افزایــش 

بــد. می یا

ــور  ــه منظ ــفند ب ــرورش گوس ــت پ ــروزه در صنع ام
ــداد  ــود تع ــعی می ش ــی س ــازار جهان ــت در ب رقاب
ــش  ــر راس می ــه ازای ه ــده ب ــد ش ــای متول بره ه
ــرف  ــی از ط ــد. ول ــش یاب ــا افزای ــد آن ه و وزن تول
ســرمایه گذاری  هنــگام  تولیدکننــدگان  دیگــر 
ــا از  ــا، نهاده ه ــتن هزینه ه ــن نگهداش ــرای پایی ب
جملــه تغذیــه میش هــا را محــدود می کننــد و 
در نتیجــه باعــث تضعیــف میش هــای پرتولیــد 
ــمومیت  ــای آن مس ــی از نموده ــه یک ــود ک می ش

ــت. ــتنی اس آبس

گوســفندی  کتــوز  یــا  آبســتنی  مســمومیت 
ــت  ــي اس ــاری متابولیک ــک بیم ــان( ی ــی زایم )فلج

ــتر در  ــتنی و بیش ــر آبس ــاه آخ ــوال در م ــه معم ک
ــم  ــن در رح ــک جنی ــش از ی ــه بی ــی ک میش های
ــای  ــا جنین ه ــن ی ــای جنی ــش تقاض ــد )افزای دارن
در حــال رشــد بــه انــرژی( و یــا میش هــای 
چــاق بــروز می کنــد. ســطوح بــاالی کتــون 
 )BHB( ــرات ــی بوتی ــر بتا هیدروکس ــا نظی بادی ه
در پالســما )بــه دلیــل عــدم دریافــت انــرژی کافــی 
ــدود  ــه مح ــوراك در نتیج ــای خ از کربوهیدرات ه
بــودن ظرفیــت بــدن بــرای مصــرف غــذا و بــه طبــع 
آن تعــادل منفــی انــرژی و تحریــک انتقــال چربــی 
ــت  ــره وضعی ــاد نم ــش زی ــی و کاه ــر چرب از ذخای
ــا افــت ســطح  بدنــی در اواخــر آبســتنی( همــراه ب
نرمــال گلوکــز خــون مــادر )کاهــش قنــد خــون یــا 
هیپوگلســیمی(، از جملــه عالئــم اختــالل متابولیکی 
گاوهــای  در  آن،  برخــالف  می باشــد.  کتوزیــس 
ــتنی در  ــمومیت آبس ــر مس ــن خط ــیری باالتری ش
ــاالی بوتیــرات  ابتــدای شــیرواری اســت. ســطوح ب
در جیــره غذایــی عــالوه بــر مســائل ســالمتی کــه 
ــه  ــوراك و در نتیج ــرف خ ــش در مص ــبب کاه س
ــود، از  ــما می ش ــز پالس ــطح گلوک ــدن س ــن آم پایی
ــروز کتوزیــس اســت. ــرای ب دیگــر عوامــل خطــر ب

شــاخص های ســوء تغذیــه اواخــر آبســتنی در 
ــرب آزاد  ــیدهای چ ــت اس ــش غلظ ــفند، افزای گوس
پالســما بــه میــزان 500 میکــرو اکــی واالن در لیتــر 
ــی  ــزان 0/7 میل ــه می ــرات ب ــی بوتی و بتا هیدروکس
ــا  ــتر ت ــش بیش ــند. افزای ــر می باش ــول در لیت م
حــدود 3 برابــر مقادیــر فــوق کــه بــا هیپوگلیســمی 
ــر  ــتنی منج ــمومیت آبس ــه مس ــت ب ــراه اس هم
می شــود. بــه علــت غیر خــاص بــودن عالئــم 
کلینیکــی، وجــود مســمومیت آبســتنی در میش هــا 
تنهــا می توانــد بوســیله بــاال رفتــن غلظــت 
ــی  ــد بتا هیدروکس ــما مانن ــای پالس ــون بادی ه کت
ــی  ــطوح بتا هیدروکس ــود. س ــن ش ــرات تعیی بوتی
بوتیــرات پالســما در حیوانــات ســالم معمــوال 
ــی  ــت، در حال ــر اس ــول در لیت ــی م ــر 0/8 میل زی
ــط  ــه متوس ــوء تغذی ــرایط س ــت آن در ش ــه غلظ ک
ــد  ــر می توان ــول در لیت ــی م ــا 1/٦ میل ــن 0/8 ت بی
ــمومیت  ــه از مس ــفندی ک ــود. در گوس ــنهاد ش پیش
ــی  ــت بتا هیدروکس ــرد، غلظ ــج می ب ــتنی رن آبس
بوتیــرات پالســما بیشــتر از 3 میلــی مــول در لیتــر 

ــت.  ــده اس ــری ش اندازه گی

ــمومیت  ــار مس ــه دچ ــی ک ــج میش های ــان رای درم
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خوراکــی  تجویــز  شــامل:  شــده اند  آبســتنی 
ــن گلیکــول )حــدود  ــا پروپیل ــول گلیســرول ی محل
ــز،  ــدی گلوک ــق وری ــار در روز(، تزری ــرم دو  ب ٦0 گ
بــرای میش هــای بیشــتر از 135 روز آبســتنی: 
ــاد  ــرای ایج ــازون ب ــا بتامت ــازون ی ــق دگزامت تزری
ــدی، بولوس هــای  زایمــان، دکســتروز 5 درصــد وری
)50 درصــد(،  – 300 میلی لیتــری دکســتروز   100
ــن و  ــردن جنی ــارج ک ــروه ب، خ ــای گ ویتامین ه
ــی،  ــگیری از پنومون ــرای پیش ــا ب ــی بیوتیک ه آنت
مســمومیت  درمــان  حقیقــت،  در  می باشــد. 
آبســتنی در میش هــا معمــوال ناموفــق اســت. 
ــش  ــرای کاه ــن راه ب ــگیری مهمتری ــن، پیش بنابرای

وقــوع بیمــاری اســت.

انــرژی،  منابــع  بــودن  محــدود  در صــورت 
ــر  ــازاد ب ــه م ــی ک ــره غذای ــیدهای آمینه جی اس
ــه  ــد ب ــت، می توانن ــد اس ــداری و تولی ــاز نگه نی
ــد.  ــرژی مــورد اســتفاده قــرا گیرن عنــوان منبــع ان
مغــذی  مــواد  گران تریــن  از  یکــی  پروتئیــن، 
اســت. بنابرایــن ، تغذیــه پروتئیــن جیــره غذایــی به 
باالتــر از احتیاجــات حیــوان امــری کامــال نامطلــوب 
اســت. ازت اضافــی جیــره غذایــی در شــکمبه 
ــاك وارد  ــه آمونی ــل ب ــس از تبدی ــده و پ ــه ش تجزی
ــد  ــده آن در کب ــش عم ــده و بخ ــون ش ــان خ جری
ــطح اوره  ــری س ــود. اندازه گی ــه اوره می ش ــل ب تبدی
پالســما، راهــی بــرای بدســت آوردن بــازده تغذیــه 
پروتئیــن در حیــوان اســت. تحقیقــات نشــان 
داده انــد کــه یکــی از عالئــم ســوء تغذیــه در اواخــر 
آبســتنی، افزایــش اوره خــون اســت. اســید اوریــک 
از شکســته شــدن اســیدهای نوکلئیــک مخصوصــا 
ــا  ــا عموم ــت آن ه ــد و غلظ ــت می آی ــا بدس پورین ه
در ارتبــاط بــا ســطح رشــد میکروبــی در شــکمبه و 
ــده در  ــذب ش ــم و ج ــای هض ــن میکروب ه بنابرای
ــید  ــری اس ــن، اندازه گی ــت. بنابرای ــک اس روده باری
ــدار  ــی مق ــرای ارزیاب ــد ب ــما می توان ــک پالس اوری
پروتئیــن میکروبــی قابــل دســترس بــرای جــذب در 

ــود.  ــتفاده ش ــک اس روده باری

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 می یابــد. کاهــش مصــرف خــوراك در 
نتیجــه عــدم تامیــن کافــی علوفه هــای بــا کیفیــت 
خــوب، جــذب کلســیم از روده را کاهــش می دهــد و 
در نتیجــه ســطح کلســیم پالســما کاهــش می یابــد. 

وزن تولد بره :

ســوء تغذیــه ناگهانــی و شــدید در اواخــر آبســتنی، 
ــف  ــا توق ــی و ی ــش تدریج ــث کاه ــد باع می توان
کامــل رشــد جنیــن در دام آبســتن شــود. در 
ــی  ــدید و طوالن ــی ش ــود غذای ــه کمب ــی ک صورت
ــش،  ــه می ــطح تغذی ــش س ــا افزای ــد، ب ــدت نباش م
ــه  ــت. چنانچ ــد داش ــی خواه ــد جبران ــن رش جنی
ــد،  ــدت باش ــی م ــدید و طوالن ــی ش ــود غذای کمب

ــن  ــادر، جنی ــی م ــه کاف ــورت تغذی ــی در ص حت
توانایــی جبــران رشــد از دســت رفتــه و بازگشــت به 
رشــد طبیعــی خــود را نخواهــد داشــت. بــه دلیــل 
ــای  ــه بافت ه ــبت ب ــن نس ــد جنی ــاالی رش ــدم ب تق
مــادری، افزایــش ســطح تغذیــه در اواخــر آبســتنی 
ــود  ــا می ش ــد بره ه ــن وزن تول ــاال رفت ــه ب ــر ب منج
ــی  ــت بدن ــش. وضعی ــی می ــت بدن ــره وضعی ــا نم ت
میــش )عــالوه بــر جثــه و ســن آن( نیــز بــر رشــد 
ــره  ــی ب ــده مان ــدرت زن ــر می گــذارد. ق جنیــن تاثی
ــره در  ــا وزن ب ــتقیمی ب ــه مس ــد، رابط ــد از تول بع

ــد دارد. ــد از تول ــل و بع قب

ــل  ــد دلی ــه چن ــا ب ــد بره ه ــودن وزن تول ــاال ب ب
ــت: ــر اس ــدار مطلوب ت ــرای دام ب

ــن  ــوه ای در ای ــی قه ــت چرب ــاالی باف ــدار ب 1 - مق
ــدن و  ــای ب ــظ دم ــم و حف ــه تنظی ــه ب ــا، ک بره ه
تامیــن انــرژی در طــی اولیــن ســاعات بعــد از تولــد 
و قــدرت زنــده مانــی بــره، کمــک شــایانی می کنــد،

ــه دلیــل  ــاال، ب ــد ب ــا وزن تول ٢ - بره هــای شــیری ب
مصــرف آغــوز و جــذب ایمونوگلوبولیــن بیشــتر در 
ــده و  ــر ش ــا مقاوم ت ــر عفونت ه ــد، در براب ــدو تول ب
ــی  ــای فیزیولوژیک ــر تنش ه ــرض خط ــر در مع کمت
یــا مــرگ ناشــی از مشــکالت تنفســی یــا گوارشــی 

قــرار می گیرنــد.

3 - نســبت ســطح بــه حجــم بــدن در ایــن بره هــا 
کمتــر اســت و در نتیجــه اتــالف انــرژی آن هــا نیــز 

کمتــر می باشــد،

ــرعت  ــاال، س ــد ب ــا وزن تول ــیری ب ــای ش 4 - بره ه
ــری دارند، ــد بهت رش

ــه  ــز ب ــاال نی ــیار ب ــد بس ــود، وزن تول ــادآور می ش ی
ــره  ــات ب ــث تلف ــد باع ــخت زایی می توان ــت س عل
شــود. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تــوان 
زنــده مانــی بــره در وزن تولــد مطلــوب، باالتر اســت 
امــا زنــده مانــی بــره در وزن تولــد پاییــن و یــا بــاال 
ــه  ــر گون ــت ه ــه داش ــد توج ــد. بای ــش می یاب کاه
ــره(  ــد ب ــن )وزن تول ــد جنی ــرعت رش ــر در س تغیی
بایــد بــا اقدامــات مدیریتــی، به خصــوص در زمینــه 
ــراه  ــتنی هم ــر آبس ــاه آخ ــا در دو م ــه میش ه تغذی

باشــد.

میزان رشد بره :

ــره  ــد ب ــش و وزن تول ــی می ــت بدن ــد وضعی هرچن
ــی  ــه در ط ــوب تغذی ــاخص های خ ــدازه ای ش ــا ان ت
آبســتنی هســتند، امــا هــدف اصلــی تغذیــه قبــل 
ــی  ــی پرورش ــوان کاف ــان از ت ــد اطمین ــش بای از زای
و مــادری میــش جهــت تامیــن شــیر بــه حدکافــی 
ــریع  ــد س ــوزاد و رش ــای ن ــا بره ه ــره و ی ــرای ب ب
پروتئینــی  مکمل هــای  تغذیــه  باشــد.  آن هــا 
قابــل تجزیــه در  پروتئیــن غیــر  )به خصــوص 
شــکمبه یــا عبــوری( بــه میــش در اواخــر آبســتنی، 
ــش  ــه می ــد. تغذی ــش می ده ــوز را افزای ــد آغ تولی

ــد آغــوز  ــرای تولی در حــد 70 درصــد احتیاجــات، ب
مطلــوب کافــی نیســت. تغذیــه کنســانتره های 
ــرژی  ــه میــش آبســتن، مقــدار ان ــرژی ب غنــی از ان
ــریع  ــش س ــرای افزای ــی را ب ــم باالی ــل متابولیس قاب
ــنتز  ــی س ــاز اصل ــش س ــون )پی ــز خ ــطح گلوک س
الکتــوز( و در نتیجــه تولیــد شــیر تامیــن می کنــد. 
ــرژی و  ــطوح ان ــش س ــت افزای ــر مثب ــات، اث تحقیق
ــر  ــتنی را ب ــر آبس ــی در اواخ ــره غذای ــن جی پروتئی
میــزان رشــد بره هــا در طــی شــش هفتــه اول بعــد 

از تولــد نشــان داده اســت.

ــتانی  ــدد پس ــن و غ ــاالی جنی ــدم ب ــل تق ــه دلی ب
ــواد  ــرای م ــادری ب ــدن م ــای ب ــه بافت ه ــبت ب نس
ــل  ــتنی و اوای ــی آبس ــره غذای ــر جی ــذی، اث مغ
ــر  ــت. در ه ــر اس ــیر متغی ــد ش ــر تولی ــیردهی ب ش
ــت در  ــه حرک ــرای ب ــا ب ــی میش ه ــورت، توانای ص
آوردن بافت هــای مــادری بــه منظــور جبــران 
ــت در  ــتنی بی نهای ــر آبس ــی در اواخ ــه ناکاف تغذی
ــر  ــورت، اث ــر ص ــت. در ه ــم اس ــیر مه ــن مس ای
ــد  ــتنی می توان ــدود در اواخر آبس ــه مح ــی تغذی منف
ــیردهی  ــی دوره ش ــوب در ط ــه خ ــیله تغذی بوس
جبــران شــود، امــا کمیــت و کیفیــت جیــره غذایــی 
ــه  ــوب تغذی ــال خ ــه قب ــی ک ــه میش های ــبت ب نس
ــره  ــد ب ــزان رش ــد. می ــر باش ــد باالت ــده اند، بای ش
بعــد از تولــد، بســتگی بــه تعــداد بره هــای پــرورش 
یافتــه توســط یــک مــادر دارد. بــه دلیــل وزن تولــد 
در  بره هــا  ایــن  چندقلــو،  بره هــای  پایین تــر 
ــد. ــری دارن ــد پایین ت ــزان رش ــای اول می هفته ه

منابع :
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ــا جلوگیــري از مــرگ و  ــر تاثیــر درمانــي GnRH در ارتبــاط ب ــه مــروري داریــم ب خالصــه: در ایــن مقال
میــر جنین،کنتــرل رشــد و توســعه فولیکــول در برنامــه هــاي همزمانــی کــه در آن از پروســتاگلندین بعنــوان 
از بیــن برنــده جســم زرد اســتفاده مــي شــود، همچنیــن القــاء تخمــک انــدازي در گاو هائــي کــه پــس از 
زایمــان دچــار عــدم فحلــي ناشــي از ابتــالء بــه کیســت هــاي تخمدانــي )COD( هســتند. بعضــي عقیــده 
دارنــد کــه تزریــق GnRH در زمــان تلقیــح )اول و یــا تلقیحــات بعــدي( و یــا بیــن 11 الــي 14 روز پــس از 
تلقیــح در گاو ســبب افرایــش نــرخ آبســتني مــي شــود. شــواهدي نیــز دال بــر اثــرات مثبــت ایــن هورمــون 
در میــش، مادیــان و نیــز خــوك وجــود دارد. اســتفاده از GnRH هفــت روز قبــل از تزریــق پروســتاگلندین 
ــاي  ــم ه ــي رژی ــاي اصل ــمت ه ــي از قس ــتاگلندین یک ــق پروس ــدا از تزری ــاعت بع ــي ٦0 س ــددا 48 ال و مج
ــاي  ــه ه ــدازي در برنام ــک ان ــی تخم ــش همزمان ــبب افزای ــد س ــي رس ــر م ــه بنظ ــد ک ــي باش ــی م همزمان

کنتــرل تولیــد مثــل اســت. 

ــق دوم  ــده در تزری ــگ کنن ــي هماهن ــر اصل اث
ــن  ــت اولی ــه اهمی ــت در حالیک ــه اس GnRH نهفت
تزریــق در طوالنــي کــردن مرحلــه لوتئــال در 
ــه  ــري چرخ ــل آخ ــه در مراح ــت ک ــي اس گاو  هائ
ــاالت  ــرور مق ــن م ــد. در ای ــان شــده ان ــي درم فحل
منتشــر شــده در مــورد پتانســیل اســتفاده از 
ــاي  ــدازي در گاو  ه ــک ان ــاء تخم ــراي الق GnRH ب
ــي  ــرار م ــه ق ــورد مطالع ــی م ــدم فحل ــار ع دچ
گیرنــد. تزریــق یکجــا، تزریقــات نوســاني، متــداوم، 
ــرل  ــورت کنت ــه بص ــي ک ــیون هائ ــا فورموالس و ی
ــوز  ــک هن ــچ ی ــد هی ــي کنن ــده GnRH آزاد م ش
بصــورت اثبــات شــده بــر تخمــک انــدازي و 
ــش  ــل پی ــج قاب ــوده و نتای ــزار نب ــر گ ــاروري تاثی ب
بینــي و یــا یکســاني نداشــته انــد. بنــا بــر عقیــده 
ــرایط  ــودن ش ــان نب ــاوت از یکس ــن تف ــي، ای بعض
فولیکــول هــا در زمــان درمــان ناشــي مــي شــود. 
ــتفاده  ــروز COD از GnRH اس ــي ب ــوال در پ معم
ــون  ــن هورم ــه ای ــال اگرچ ــر ح ــه ه ــود. ب ــي ش م

ــدازي و لوتئینــه شــدن  ســبب تحریــک تخمــک ان
ــبب  ــه س ــا اینک ــده و ی ــد ش ــاي جدی ــول ه فولیک
لوتئینــه شــدن کیســت هــاي فولیکــوالر مــي گردد 
ــیار  ــده بس ــان ش ــاروري گاو درم ــت ب ــي، قابلی ول
ــل  ــد قب ــي رس ــر م ــذا بنظ ــده ل ــي مان ــف باق ضعی
از اینکــه درمــان مؤثــري پیشــنهاد گــردد، نیازمنــد 
ــیم.  ــي باش ــه م ــن زمین ــتري در ای ــات بیش تحقیق

مقدمه: 

اســاس فارماکولوژیــک اســتفاده درمانــي از 
ــک  ــک آن در تحری ــت فیزیولوژی GnRH از خاصی
آزاد ســازي LH و FSH از قســمت پیشــین هیپوفیز 
 LH )ناشــي مــي شــود. قبــل از آزاد ســازي )ســرژ
و FSH در مراحــل قبلــي تخمــک انــدازي، در گونــه 
ــت  ــده اس ــام ش ــا انج ــه روي آنه ــه مطالع ــي ک هائ
ــدود  ــود. در ح ــي ش ــادي GnRH آزاد م ــدار زی مق
30 ســال اســت کــه مشــخص گردیــده کــه در گونــه 
هــاي حســاس در فاصلــه 30 دقیقــه پــس از تزریــق 

 LH ،ــت ــد اس ــک دکاپپتی ــه ی ــول GnRH ک محل
ــدادي  ــن تع ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــي گ و FSH آزاد م
آگونیســت و آنتاگونیســت ایــن هورمــون بــا 
ــراي مصــارف  عملکــرد هــاي متفاوتــي مخصوصــا ب
انســاني ســاخته شــده اســت. در دامپزشــکي 
بیشــترین مصــرف ایــن هورمــون مربــوط مــي شــود 
بــه نــوع طبیعــي دکاپپتیــد و همچنیــن بوســرلین، 
)نوعــي نوناپپتیــد صناعــي ; Buserelin(، کــه 
بصــورت محلــول در آب عرضــه مــي شــوند. 
عملکــرد و اســتفاده از نــوع دیگــري آنالــوگ بنــام 
ــورد  ــري م ــاي دیگ ــلورلین )Deslorelin( در ج دس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــث ق بح

ــه  هــاي  ــاروري گون ــورد ب صدهــا آزمایــش در م
ــورت  ــتفاده از GnRH ص ــا اس ــات ب ــف حیوان مختل
گرفتــه اســت کــه در شــرایط مختلــف آب و هوائــي، 
ــاي  ــت  ه ــد، وضعی ــاوت تولی ــاي متف ــتم ه سیس
ــن  ــت. ای ــوده اس ــره ب ــي و غی ــد مثل ــف تولی مختل
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 GnRH کاربرد بالیني
سؤاالت مطروحه در مورد کارآیي آن

آزمایشــات گاهــي نیــز بــا اســتفاده تــوام از 
هورمونهــاي دیگــر بــوده اســت لــذا مشــکل بنظــر 
ــون را  ــن هورم ــي ای ــوان کارآی ــه بت ــد ک ــي آی م
مشــخص کــرد. بهرحــال در ایــن مقالــه ســعي شــده 
اســت کــه بطــور کلــي نتایــج را بــه نحــوي تفســیر 
کــرده بــراي ســؤاالت بــي پاســخ، بــر اســاس نتایــج 
ــاي  ــه  ه ــنهاداتي در زمین ــر، پیش ــات اخی مطالع
ــد از:  ــا عبارتن ــه ه ــن زمین ــم. ای ــه دهی ــر ارائ زی
جلوگیــري از مــرگ و میــر جنیــن، درمانهــاي 
ــاء  ــدازي، الق ــک ان ــی در تخم ــه همزمان ــي ب منته

 .COD ــه ــره در زمین ــدازي و باالخ ــک ان تخم

ــه را در  ــترین توج ــي، گاو، بیش ــر دالیل ــا ب بن
ــت. گاو  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه ب ــن زمین ای
بزرگتریــن بــازار بالقــوه هورمــون درمانــي در 
ــورهاي  ــرا اوال در کش ــد زی ــي باش ــکي م دامپزش
غربــي از نظــر اقتصــادي مهمتریــن دام مــي باشــد 
و لــذا بیشــترین تعــداد مقــاالت علمــي نیــز بــه آن 
اختصــاص دارد. همچنیــن، مزایــاي شــفاف و روشــن 
اقتصــادي و تولیــدي در کنتــرل چرخــه تولیــد مثــل 
گاو وجــود دارد و از طرفي مســائل نســبتا مشــّخص و 
تعریــف شــده در بــاروري گاو وجــود دارد. و در آخــر، 
ــورها  ــي از کش ــه در بعض ــود دارد ک ــواهدي وج ش
ــل  ــد مث ــان تولی ــش در راندم ــده کاه ــان دهن نش
ــاب گاو  ــل انتخ ــه دلی ــه ب ــوده ک ــیري ب در گاو ش
شــیري حــول محــور تولیــد حداکثــري شــیر مــي 
ــي نیــز در  باشــد. بهرحــال، در ایــن میــان تحقیقات
ــج  گوســفند، اســب و خــوك شــده اســت کــه نتای

ــت.  ــده اس ــده ش ــز دی ــان نی ــابهي در آن مش

جهــت  آمریــکا(  )در  دارو  ثبــت  بمنظــور 
ــي از آن، بیشــتر مؤسســات دولتــي  اســتفاده درمان
ــه  ــد ک ــار دارن ــاره انتظ ــن ب ــون در ای ــع قان واض
شــرکت  هــاي ارائــه دهنــده دارو شــرایطي را از نظر 
ایمنــي دارو، کیفیــت و عملکرد خــوب آن در محصول 
نهائــي خــود تضمیــن کننــد. محصــول نهائــي از این 
نظــر اهمیــت دارد کــه تغییــرات جزئــي در ســاختار، 
دوز و یــا حــالل هــاي )اکســیپیان( دارو مــي تواننــد 
ســبب تغییــرات شــدید در فعالیــت داروئــي و 
نحــوه عمــل مــاده اصلــي بشــود. بازدهــي داروئــي 
ــورد ادعــا شــده  ــراي هــر م ــد ب بطــور معمــول بای
ــراي مثــال اگــر شــرکتي مــي  ــه اثبــات برســد. ب ب
ــي در روز 1٢  ــق داروئ ــه تزری ــد ک ــا کن ــد ادع خواه
پــس از تلقیــح ســبب افزایــش راندمــان بــاروري مي 
ــواهد  ــر ش ــي دال ب ــده اي مطالعات ــد پرون ــود بای ش
ــه کنــد. در مقالــه حاضــر نویســنده بــر  علمــي ارائ
ــاي  ــا ه ــه ادع ــت ک ــرده اس ــز ک ــي تمرک موضوعات
ــا  ــته و ی ــود داش ــي وج ــژه بالین ــده وی ــات ش اثب
احتمــاال آینــده روشــني بــراي آنهــا متصــور اســت. 

٢. جلوگیري از مرگ و میر زودرس جنین

ــه  ــاي گاو در س ــن ه ــي ٢5% جنی ــور تقریب بط
هفتــه اول زندگــي خــود از بیــن مــي رونــد. تولیــد 
مــداوم پروژســترون توســط یــک جســم زرد فعــال 
ــي اســت  ــري حیات ــداي آبســتني ام ــالم در ابت و س
ــگام  ــور نابهن ــم زرد بط ــن جس ــن ای ــن رفت و از بی

ــد.  ــي باش ــن م ــن جنی ــان رفت ــي از می ــت اصل عل
ــتني در  ــتوانه آبس ــوان پش ــتفاده از GnRH بعن اس
روز تلقیــح بــراي بهبــود یافتــن عملکــرد گیرائــي، 
بویــژه در گاو هــاي برگشــتي، یکــي از دالیــل 
اصلــي اســتفاده از ایــن هورمــون در طــي ٢5 
ســال گذشــته بــوده اســت. دالیــل علمــي کاربــرد 
ــب  ــان مناس ــدازي در زم ــک ان ــاء تخم GnRH، الق
نســبت بــه زمــان تلقیــح و ســپس تحریــک آن بــه 
لوتئینــه شــدن اســت کــه از آن طریــق انتظــار مــي 
رود بهبــودي موفقیــت آمیــز در لقــاح ایجــاد شــده 
و جنیــن زنــده بمانــد. علــي ایحــال، بازدهــي خــوب 
آن همیشــه مبهــم بــوده اســت زیــرا کار روي گاوهــا 
ــراي  ــاري الزم ب ــوان آم ــد ت ــي فاق ــک تک ــور ت بط
ــن  ــوده و بنابرای ــي ب ــواهد علم ــت آوردن ش بدس

ــت.  ــر اس ــیار متغیی ــج آن بس نتای

در مــروري کــه در مقــاالت علمــي منتشــر شــده 
در مــورد بازدهــي عملکــرد GnRH مــورد اســتفاده 
 Mee et al. )1990( ــت ــده اس ــي ش ــان فحل در زم
ــه، در  ــد ک ــرده ان ــزارش ک و )Stewenson )1990 گ
14000 مــورد گاو مــورد آزمایــش، بهبــودي بترتیــب 
در حــد ٦ الــي 7 درصــد در تلقیــح اول و همچنیــن، 
ــدول  ــد )ج ــرده ان ــدا ک ــتي پی ــاي برگش در گاو ه
ــا  ــي ب ــود هائ ــن بهب ــن چنی ــزارش ای ــماره 1(. گ ش
ــد  ــي ده ــان م ــات، نش ــداد گاو در آزمایش ــن تع ای
کــه چــرا عملکــرد ایــن هورمــون در تعــداد کــم گاو 

ــار نمــي آورد.  ــه ب نتایــج یکســاني ب

 جدول شماره 1

 Mee et al. داده هــا از مقالــه مــروري کــه توســط
)1990( و )Stevenson et al. )1990 خالصــه گردیــده 
ــاي  ــود در گاو ه ــد بهب ــاوت درص ــه تف ــت. ب اس

 جدول شماره 1
اثرات تزریق GnRH در زمان تلقیح بر روي نرخ آبستني گاو ها

نرخ آبستني )%(
درصد بهبودگاوهاي درمانيگاو هاي شاهدتعداد گاو هاتعداد گله ها

601104853596 >اولين تلقيح
80360842497تلقيحات بعدي

ــد. ــان شــده در ســتون آخــر توجــه کنی درم

لیــن و همــکاران تعریــف کننــدگان اصلــي 
مــورد  در  مطالعاتــي  هــاي  تکنیــک  کار  بــرد 
ــا  ــردي ی ــل راهب ــند. تحلی ــي باش ــاروري گاو م ب
Meta-analysis اطالعــات بدســت آمــده را در 
خدمــت مطالعــات مربــوط بــه تولیــد مثــل گاو قــرار 
ــده  ــر ش ــات منتش ــج گزارش ــرا نتای ــد زی مي ده
ــر  ــه شــدت مغای ــا یکدیگــر ب در مقــاالت معمــوال ب
بــوده و دســتورالعمل هــاي ارائــه شــده در اینگونــه 
مقــاالت کــه توســط گــروه هــاي تحقیقاتــي مختلف 
ــه  ــل مقایس ــر قاب ــا یکدیگ ــدرت ب ــت بن ــده اس آم
ــل  ــا )مث ــه روش ه ــن، اینگون ــند. بنابرای ــي باش م
ــد  ــازه مي ده ــا اج ــه م ــردي( ب ــاي راهب ــل ه تحلی
ــف را  ــات مختل ــه مطالع ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ک
ــم را  ــر باه ــج مغای ــرده، نتای ــع ک ــر جم ــا یکدیگ ب
ــت و  ــا دق ــرده ت ــام ک ــم ادغ ــه را در ه ــدا و بقی ج
ــل تضــاد  ــاد گــردد و در نهایــت دالی قــدرت کار زی
نتایــج بدســت آورده را مــورد بررســي قــرار دهیــم. 
نویســندگان فــوق تحلیلــي راهبــردي در مــورد 40 
ــرروي 19019 گاو در ٢7  ــه ب ــف را ک ــش مختل آزمای
ــام  ــود انج ــه ب ــورت گرفت ــده ص ــر ش ــه منتش مقال
ــي  ــا نوع ــات GnRH و ی ــن آزمایش ــد. در ای دادن
ــه گاو تزریــق شــده  ــوگ آن در زمــان تلقیــح ب آنال
ــه و تحلیــل Mantel-Haenszel نشــان  ــود. تجزی ب
آنالــوگ آن  و یــا   GnRH از  داد کــه اســتفاده 
ــي  ــتني در تمام ــش آبس ــبب افزای ــرلین( س )بوس
ــدول ٢(  ــد )ج ــزان 1٢/5 درص ــه می ــا ب ــروه ه گ
شــده بــود. علــي ایحــال، ایــن اثــرات در گاو هــاي 
ــتر و در  ــرر )Repeat breeder( بیش ــتي مک برگش

ــت.  ــوده اس ــد ب ــد ٢٢/5 درص ح

ــک  ــي ریس ــتني )RR( یعن ــبي آبس ــال نس احتم
ــه  ــبت ب ــده نس ــان ش ــاي درم ــتني در گاو ه آبس
ــراي  ــاهد )RR ب ــاي ش ــال در گاو ه ــن احتم همی

 جدول شماره ٢
 Morgan دادهاي استخراج شده از مقاله( با روش هاي متفاوت GnRH آبستني در گاوهاي درمان شده با )Relative risk; RR( احتمال نسبي

)and Lean. 1993

نرخ نسبي آبستنيتعداد گاوهادفعات تلقيحمقدار دارونوع درمان
GnRH 8621/080اولينمختلفآنالوگ

GnRH35631/052اولين125    ميكروگرم
GnRH 39941/110اولين250 ≥ ميكروگرم

24431/099دومينمختلفGnRH و يا آنالوگ

سومين يا بيشتر )گاوهاي مختلفGnRH و يا آنالوگ
برگشتي(
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گاوهاي شاهد برابر با 1 است( 

 GnRH ــه در آن ــا ک ــات م ــي از آزمایش در یک
ــده  ــق ش ــیري تزری ــاي ش ــه گاو ه ــح ب در روز تلقی
ــد  ــادل ٦/1 درص ــي مع ــه افزایش ــوع ب ــود در مجم ب
ــود.  ــي دار نب ــه معن ــیدیم ک ــتني رس ــرخ آبس در ن
ــي  ــه نتایج ــک ب ــیار نزدی ــا بس ــه  ه ــن یافت ای
اســت کــه )Mee et al. )1990  بــه آن اشــاره کــرده 
بودنــد. همچنیــن رابطــه اي معنــي دار ولــي منفــي 
ــاي  ــتني گاوه ــرخ آبس ــبي در ن ــود نس ــن بهب بی
آزمایشــي در مقایســه بــا گاو هــاي شــاهد در همــان 
گلــه دیــده شــد. بــه عبــارت دیگــر، هرچــه ســابقه 
تولیدمثــل گلــه بدتــر بــود میــزان بهبــود در بازدهي 
ــان  ــتر نمای ــتفاده از GnRH بیش ــا اس ــل ب تولیدمث

مــي شــد. 

در روشــي دیگــر کــه ابتــدا توســط مــک میــالن 
ــت  ــه اس ــکار رفت ــد ب ــکاران )198٦( در نیوزلن و هم
بــه گاو هــا GnRH و یــا بوســرلین در بیــن روز هــاي 
یکــم، ســوم، چهــارم و ششــم، هفتــم و دهــم و یــا 
ــده  ــق ش ــح تزری ــس از تلقی ــیزدهم پ ــم و س یازده
بــود. در ایــن آزمایشــات، فقــط تزریقاتــي کــه بیــن 
ــود  ــده ب ــام ش ــیزدهم انج ــم و س ــاي یازده روز ه
ســبب بهبــود معنــي داري در نــرخ آبســتني گردید. 
ایــن روش درمانــي در بســیاري از کشــور  هــا 
تکــرار شــده و نمونــه ای از یافتــه  هــاي مربــوط بــه 
ــان داده  ــماره 3 نش ــدول ش ــات در ج ــن آزمایش ای
شــده اســت. در انگلســتان نتایــج بدســت آمــده از 
دو آزمایــش نشــان دهنــده بهبــودي معــادل 9/4 و 
1٢ درصــد بــود در حالیکــه در آزمایشــات بزرگتــري 
ــي  ــد تفاوت ــام ش ــد انج ــترالیا و ایرلن ــه در اس ک

ــد.  مشــاهده نگردی

بــا مشــاهده ایــن داده هــاي مغایــر باهــم، 
مــا مبــادرت بــه تحلیلــي راهبــردي در بــاره 
مقــاالت منتشــر شــده در مــودر کار بــرد GnRH و 
ــس  ــي 14 پ ــاي 11 ال ــان در روز ه ــاي آن ــوگ ه آنال
ــه  ــق جداگان ــج 19 تحقی ــم. نتای ــح اول کردی از تلقی
را کــه در 14 مقالــه آمــده بــود مــورد تجزیــه 
ــوع  ــال وق ــزان احتم ــم. می ــرار دادی ــل ق و تحلی
بیــن  آبســتني  )Odds ratio()احتمــال نســبي 
گــروه هــاي درمــان شــده و گــروه شــاهد( در هــر 

آزمایــش مقایســه شــده و تفــاوت معنــي داري بیــن 
آزمایشــات مختلــف آشــکار گردیــد کــه دامنــه آن 
ــیون  ــود. رگرس ــر ب ــد متغیی ــي ٢٢ درص ــر ال از صف
ــا  ــان ب ــه درم ــخ ب ــه پاس ــان داد ک ــتیک نش لوجس
ــوع  ــه: ن ــي از جمل ــه عوامل ــتگي دارد ب GnRH بس
ــه  ــش )تلیس ــداد زای ــیري(، تع ــا ش ــتي ی گاو )گوش
و یــا گاو کار(، بکارگیــري یــا عــدم بکارگیــري 
ــده و  ــان ش ــی )همزم ــراي همزمان ــي روش ب نوع
یــا طبیعــي(، روش تشــخیص آبســتني )روش و 
زمــان(، و همچنیــن اثــرات خــود هــر مطالعــه بطــور 
ــا در  ــر ه ــن متغیی ــي ای ــه تمام ــي ک ــرادي. زمان انف
تجزیــه و تحلیــل گنجانــده شــدند، فقــط ٦ مقالــه از 
14 مقالــه قابلیــت تحلیــل را دارا بودنــد کــه در آنهــا 
٢541 گاو از کل 10845 گاو قــرار داشــت. در ایــن 
ــرخ  ــه اي در ن ــل مالحظ ــش قاب ــاري افزای ــروه آم گ
گیرائــي در گاوهــاي درمــان شــده مالحظــه گردیــد 

ــود(. ــا 1/33 ب ــر ب ــوع براب ــال وق ــزان احتم )می

ــت  ــاي بدس ــي از داده ه ــن تحلیل ــه چنی ــر چ اگ
آمــده در گاو داري هــا پشــتوانه اي جهــت اســتفاده 
روزمــره و عملــي از GnRH فراهــم مــي کنــد 
لیکــن، نوعــي توجیــه فارماکولوژیک-فیزیولوژیــک 
ــز الزم  ــل نی ــزم عم ــورد مکانی ــي در م ــا توجیه و ی
اســت تــا اینکــه بتــوان ارزیابــي و توجیــه کامــل و 

ــه داد.  ــرد آن ارائ ــي از کارب مطمئن

ــه در آن از  ــه اي ک ــور، مرحل ــات مذک در مطالع
ــي 14  ــاي 11 ال ــود )روز ه ــده ب ــتفاده ش GnRH اس
ــن  ــرا ای ــژه اي دارد زی ــت وی ــح( اهمی ــس از تلقی پ
ــط  ــتني توس ــخیص آبس ــه تش ــت ک ــي اس زمان
 )Maternal recognition of pregnancy( مــادر 
اتفــاق مــي افتــد. در ایــن زمــان عامــل انترفــرون 
ــم زرد  ــب جس ــد تخری ــه ض ــو )Interferon-t( ک تائ
)Anti-luteolytic( اســت توســط جنیــن ترشــح 
ــه  ــده ک ــخص گردی ــب مش ــن مطل ــود. ای ــي  ش م
تزریــق GnRH در گاو هــاي غیــر حاملــه در میانــه 
ــم  ــک جس ــبب تحری ــم زرد، س ــر جس ــر عم و اواخ
ــال  ــردد. در ح ــي گ ــترون م ــح پروژس ــه ترش زرد ب
ــت  ــده اس ــخص ش ــال مش ــب کام ــن مطل ــر ای حاض
کــه گاوهــا داراي ٢ و یــا 3 مــوج فولیکولــي در هــر 
چرخــه فحلــي خــود هســتند. بســته بــه وضعیــت 

فولیکولهــا در هــر زمــان، درمــان بــا GnRH در طي 
ــدن،  ــه ش ــه، لوتئین ــبب تجزی ــال س ــه لوتئ مرحل
ــدن  ــه ش ــپس لوتئین ــدازي و س ــک ان ــا تخم و ی
ــترون،  ــح پروژس ــک ترش ــداي از تحری ــود. ج مي ش
ــد  ــش در تولی ــبب کاه ــن س ــرات همچنی ــن تغیی ای
ــش،  ــن کاه ــردد. ای ــي گ ــا م ــترادیول-17- بت اس
ســبب مهــار تولیــد گیرنــده هــاي اوکســي توســین 
ــز  ــح PGF٢α نی ــد و ترش ــه از تولی ــده، در نتیج ش
ــي رود  ــار م ــن، انتظ ــود. بنابرای ــي ش ــري م جلوگی
ــان  ــن زم ــترادیول در ای ــح اس ــش در ترش ــه کاه ک
ــم زرد  ــرب جس ــاي مخ ــزم ه ــش مکانی ــبب کاه س
ــه  ــه نیافت ــا خاتم ــتني ه ــدادي از آبس ــده و تع ش
ــن  ــد. )Mann et al.. )1995 چنی ــدا کن ــه پی و ادام
ــر  ــه تاخی ــبب ب ــه GnRH س ــد ک ــه گرفتن نتیج
ــم  ــرب جس ــاي مخ ــام ه ــف پی ــا تضعی ــادن و ی افت
ــتري  ــان بیش ــب زم ــن ترتی ــه ای ــود، ب ــي ش زرد م
ــاي  ــت ه ــا فعالی ــود ت ــي ش ــن داده م ــه جنی ب
مخالــف تخریــب جســم زرد خــود را افزایــش دهــد. 

ــي  ــوج فولیکول ــه م ــه داراي س ــي ک در گاو هائ
ــاي 11 و  ــا GnRH در روز ه ــان ب ــند، درم ــي باش م
ــي  ــوج فولیکول ــن م ــک( دومی ــش )پی ــا افزای 14 ب
ــان  ــن زم ــن، در ای ــا برای ــود و بن ــي ش ــان م همزم
ــت.  ــاد اس ــون زی ــز در خ ــترادیول نی ــدار اس مق
بهرحــال، غلظــت اســترادیول در گاوهائــي کــه داراي 
ــان  ــن زم ــند در ای ــي باش ــي م ــوج فولیکول دو م
کمتــر اســت. لــذا جالــب توجــه اســت کــه تعییــن 
شــود کــه آیــا تفاوتــي در پاســخ بــه GnRH بیــن 
گاوهــاي دو موجــي و یــا ســه موجــي وجــود دارد؟. 
ــود  ــل موج ــي از دالی ــد یک ــي توان ــان م ــن بره ای
بــراي نتایــج مغایــر در مطالعــات ذکــر شــده باشــد 
ــه  ــک فرضی ــط ی ــن فق ــر ای ــال حاض ــه، در ح اگرچ
اســت. درمــان بــا GnRH پــس از تلقیــح مخصوصــا 
در گاوهائــي کــه دچــار اســترس گرمائــي و شــرایط 
بدنــي ضعیــف هســتند مؤثــر گــزارش شــده اســت.

ــه  ــد ک ــي ده ــان م ــا نش ــه، داده ه ــور خالص بط
ــت  ــد اس ــح مفی ــس از تلقی ــا GnRH پ ــان ب درم
ــک  ــي و فیزیولوژی ــاي محیط ــر ه ــا وزن متغیی ام
کــه در پاســخ بــه درمــان هــا مؤثــر هســتند هنــوز 

ــد. ــده ان ــي نش ارزیاب
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 جدول شماره 3
انتخاب داده هاي منتشر شده در مورد اثرات آنالوگ هاي GnRH که در روز هاي 11 الي 13 بعداز تلقیح تزریق شده بود روي نرخ آبستني گاو ها

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

ــود  ــت بهب ــرلین جه ــا بوس ــوگ GnRH ی از آنال
ــک  ــت. م ــده اس ــتفاده ش ــفند اس ــاروري در گوس ب
ــرلین  ــد بوس ــکاران )198٦( در نیوزلن ــالن و هم می
ــت  ــس از جف ــا 13 پ ــاي 10، 11، 1٢ و ی را در روز ه
گیــري بــه میــش هــاي شــکم اول تزریــق کــرده و 
ــه  ــد ک ــاهده نمودن ــان مش ــتني آن ــودي در آبس بهب
 Beck et .ــود مخصوصــا در گــروه روز 1٢ مشــخص ب
)al.. )1994 ســعي کــرد کــه همیــن کار را در شــرایط 
ــه  ــان در س ــد. آن ــرار کنن ــتان( تک ــش )انگلس ول
ــي داري در  ــر معن ــش غی ــه، افزای ــار گل ــه از چه گل
ــي  ــره زائ ــي و همچنیــن ب ــه فحل عــدم بازگشــت ب
ــب،  ــل 1/77 بترتی ــد )1/51 در مقاب ــاهده کردن مش
ــا هورمــون(.  ــراي گــروه شــاهد و گــروه درمــان ب ب
علــي ایحــال، در گلــه چهــارم افزایــش معنــي داري 
ــورد در  ــد )٢0 م ــاهده ش ــي مش ــرخ دوقلوزائ در ن
ــراي گروههــاي شــاهد  مقابــل 40 مــورد بترتیــب، ب
ــز  ــش نی ــازاء زای ــا ب ــره ه ــداد ب ــان(. در تع و درم
ــروه  ــراي گ ــره ب ــد )1/44 ب ــي ش ــده م ــش دی افزای
ــراي گــروه درمــان(. تعــدادي  ــره ب شــاهد و 1/٦8 ب
از گوســفندان در روز 31 آبســتني کشــتار شــدند و 
ــدازي  ــان نشــان دهنــده تخمــک ان تخمدانهــاي آن
ــده  ــان ش ــاي درم ــش ه ــتر در می ــداد بیش ــه تع ب
بــود کــه نشــان دهنــده افزایــش تولید پروژســترون 
ــده در  ــود آم ــي بوج ــاي اضاف ــم زرد ه ــط جس توس
تخمدانهــاي ایــن گــروه اســت. در آزمایشــي دیگــر 
بــراي یافتــن مکانیــزم عملــي، میــش هــا را در روز 
ــرلین  ــق بوس ــورد تزری ــري م ــت گی ــس از جف 1٢ پ
قــرار دادنــد و ســپس مقــدار پروژســترون و 
ــد.  ــري کردن ــدازه گی ــما ان ــترادیول را در پالس اس
گوســفندان 48 ســاعت پــس از درمــان ذبــح 
ــفندان  ــدازي در گوس ــک ان ــدت تخم ــدند. ش ش
ــود )1/87 در گــروه شــاهد  ــان شــده بیشــتر ب درم
ــم زرد  ــداد 41 جس ــان(. تع ــروه درم و ٢/7٦ در گ
ــدد کل  ــان )از 113 ع ــروه درم ــده در گ ــاهده ش مش
ــود  در ایــن گــروه(، پــس از درمــان ایجــاد شــده ب
درحالیکــه در گــروه شــاهد ٢ جســم زرد از 71 عــدد 
ــه فاصلــه 48 طــي شــده  ــود ب تعــداد کل مربــوط ب
ــابه  ــري مش ــش تصوی ــن آزمای ــان. ای ــس از درم پ
ــي  ــا م ــه م ــت ب ــده اس ــاهده ش ــه در گاو مش آنچ
دهــد و بــه نظــر مــي رســد کــه مکانیــزم عمــل در 

ــت.  ــابه اس ــفند مش گاو و گوس

ــز  ــان نی ــن در مادی ــر زودرس جنی ــرگ و می م
یکــي از معضــالت اساســي اســت. اگرچــه در 
ــا در  ــات م ــخوارکنندگان، اطالع ــا نش ــه ب مقایس
ــدك اســت.  ــب جســم زرد ان ــزم تخری ــورد مکانی م
ــت  ــات درس ــود اطالع ــم وج ــال علیرغ ــن ح ــا ای ب
در مــورد بازدهــي و یــا نیــاز واقعــي بــه درمــان بــا 
ــان هــا از پروژســترون  GnRH، در بســیاري از مادی
ــال ٢001  ــود. در س ــي ش ــتفاده م ــول اس ــور معم بط
نیوکامــب بــا اســتفاده از ٢0 تــا 40 میکروگــرم 
بوســرلین بیــن روز هــاي 8 الــي 1٢ پــس از تلقیــح، 
ــک دوره 4  ــان در ی ــتني در ٢34٦ مادی ــرخ آبس ن
ــه  ــان داد ک ــرار داد و نش ــي ق ــورد ارزیاب ــاله را م س
ــرخ  ــش در ن ــد افزای ــدود 10 درص ــاروز 40 در ح ت

 Stout et al.. ،آبســتني وجــود داشــت. اگرچــه
ــرم  ــق 40 میکروگ ــه تزری ــد ک ــزارش کردن )٢00٢( گ
انــدازي  تخمــک  از  پــس   10 روز  در  بوســرلین 
ــتاگلندین  ــترون و پروس ــت پروژس ــري در غلظ تغیی
ــتن  ــر آبس ــتن و غی ــاي آبس ــان ه ــرم مادی در س
ــه  ــاس و پای ــیله اس ــن وس ــا ای ــاورد و ب ــود نی بوج
فیزیولوژیــک ایــن نــوع درمــان را زیــر ســؤال بــرد. 
مقالــه )٢001(  Newcomb et al مشــخصًا ســبب 
ــن موضــوع شــده  ــي پیرامــون ای ایجــاد بحــث هائ
ــاز  ــان نی ــن درم ــیابي ای ــن ارزش ــا برای ــت و بن اس
بــه شــفاف ســازي دارد بویــژه اینکــه تفــاوت هــاي 
ــظ  ــتني حف ــر آبس ــا آخ ــد ت ــان بای ــي از درم ناش

ــود.  ش

ــه  ــي ک ــان هائ ــتفاده از GnRH در درم 3. اس
ــتفاده  ــی اس ــراي همزمان ــتاگلندین ب در آن از پروس

د  مي شــو

نحــوه اثــر پروســتا گلندیــن هــا )PGs( در 
ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــدازي ب ــک ان ــرل تخم کنت
ــم  ــب زودرس جس ــبب تخری ــون س ــن هورم ــه ای ک
زرد شــده و در نتیجــه مقــدار پروژســترون در 
ــا ازبیــن  گــردش خــون کاهــش پیــدا مــي کنــد. ب
ــده پروژســترون  رفتــن اثــر فیدبــک منفــي بازدارن
ایــن  کاهــش  هیپوفیــز،  و  هیپوتاالمــوس  روي 
ــره اي از  ــه زنجی ــود ک ــي ش ــبب م ــون س هورم
ــد  ــود بیای ــي بوج ــي و تخمدان ــرات هورمون تغیی
انــدازي  کــه در نتیجــه آن فحلــي و تخمــک 
ــداً  ــتاگلندین ابت ــتفاده از پروس ــد. اس ــاق افت اتف
ــا  ــوان ب ــي ت ــه م ــود آورد ک ــت را بوج ــن ذهنی ای
ــي از  ــروه هائ ــي گ ــه فحل ــردن چرخ ــان ک همزم
ــه  ــرد ک ــح ک ــت تلقی ــان ثاب ــان را در زم ــا، آن دامه
البتــه بــاروري طبیعــي نیــز مــورد انتظــار بــود. بــه 
هــر حــال، ایــن مطلــب ســریعًا مشــخص شــد کــه 
پاســخ بــه درمــان بســیار متغّیــر تــر از آنچــه بــود 
کــه انتظــار مــي رفــت. زمــان توصیــه شــده بــراي 
 Summaries( ــاري ــا تج ــتورالعمل ه ــح در دس تلقی
ــه  ــا خالص of product characteristics; SPCs( ی
خصوصیــات دارو معمــوال 7٢ ســاعت و 90 الــي 
ــر  ــتاگلندین ذک ــق پروس ــس از تزری ــاعت پ 9٦ س
ــه  ــت ک ــده اس ــرض ش ــه ف ــت. اگرچ ــده اس ش
ــد دو  ــح همانن ــک تلقی ــل از ی ــاروري حاص ــرخ ب ن
ــت  ــوده اس ــاعت( ب ــه 7٢ و 9٦ س ــح )در فاصل تلقی
ــر  ــد دارو ب ــه  هــاي شــرکت هــاي تولی ــي توصی ول
ــم دو  ــع رژی ــود. در واق ــز ب ــح متمرک ــار تلقی دو ب
بــار تلقیــح بــراي جبــران کــردن تفــاوت در زمــان 

ــتني  ــرخ آبس ــه ن ــا اینک ــود ت ــدازي ب ــک ان تخم
ــن  ــد. از ای ــش دهن ــي افزای ــل قبول ــد قاب را درح
گذشــته مشــخص شــده بــود کــه بعضــي از گاو هــا 
تــا چنــد روز پــس از تلقیــح اجبــاري عالئــم فحلــي 
ــال 198٢  ــي،  Ball در س ــد ول ــي دهن ــان م نش
ــدن  ــاهده ش ــس از مش ــح پ ــه تلقی ــان داد ک نش
فحلــي، متعاقــب اســتفاده از پروســتاگلندین، نتایــج 
بــاروري بهتــري از دو تلقیــح اجبــاري )بــدون دیــده 

ــد.  ــي ده ــت م ــي( بدس ــم فحل ــدن عالئ ش

ــه را  ــکاران )1979( آنچ ــون و هم جکس  
کــه مــا امــروزه در مــورد الگوهــاي امــواج فولیکولي 
میدانیــم بصورتــي قابــل تحســین پیشــگوئي کــرده 
ــاوت در  ــمتي از تف ــه قس ــد ک ــان داده بودن و نش
ــاوت  ــه تف ــود ب ــي ش ــوط م ــي مرب ــدي فحل زمانبن
تزریــق  از چرخــه فحلــي کــه در آن  در روزي 
ــي  ــود . گاوهائ ــي ش ــام م ــن انج ــتا گلندی پروس
ــورد  ــي 1٦ م ــا 15 ال ــي 8 و ی ــه در روز  هــاي 7 ال ک
ــه  ــي ک ــر از گاوهائ ــد جلوت ــرار مــي گیرن ــق ق تزری
در روز 1٢ الــي 14 تزریــق مــي شــوند فحلــي نشــان 
مــي  دهنــد. دو روز 7 و 8 مقــارن اســت بــا حداکثــر 
رشــد فولیکولهــا در گاوهائــي کــه داراي ســه 
ــایع  ــتر ش ــه بیش ــند، ک ــي باش ــي م ــوج فولیکول م
ــق  ــان تزری ــه در زم ــي ک ــن در گاوهائ اســت بنابرای
ــري  ــاي بزرگت ــول ه ــتاگلندین داراي فولیک پروس
هســتند، تخمــک انــدازي زودتــر از آنهائــي صــورت 
ــر و  ــاي کوچکت ــول  ه ــه داراي فولیک ــرد ک ــي گی م

ــند. ــي باش ــري م ــه ت ــعه نیافت توس

ــال  ــه لوتئ ــي مرحل ــر GnRH در ط اگ  
ــه وضعیــت فولیکــول  هــا،  تزریــق شــود، بســته ب
LH ترشــح مــي گــردد کــه ســبب تخمــک 
ــن  ــن رفت ــبب از بی ــه س ــا اینک ــده و ی ــدازي ش ان
ــتاگلندین  ــر پروس ــود. اگ ــي ش ــب م ــول غال فولیک
ــدي  ــوج جدی ــم، م ــق کنی ــد تزری ــد روز بع را چن
ــد  ــد خواهن ــان رش ــور همزم ــا بط ــول ه از فولیک
 GnRH ــتفاده از ــاس اس ــزم اس ــن مکانی ــرد. ای ک
ــالوه  ــد. ع ــي باش ــتاگلندین، م ــد پروس و 7 روز بع
ــي کــه در اواخــر مرحلــه لوتئــال  برایــن، در گاوهائ
ــر در  ــبب تاخی ــق GnRH س ــند، تزری ــي باش م
ــي  ــه گاوهائ ــده )همانطوریک ــم زرد ش ــب جس تخری
ــاس  ــتند حس ــال هس ــه لوتئ ــل مرحل ــه در اوای ک
مــي  باشــند( اینگونــه گاوهــا نیــز حساســیت خــود 
ــد. در  ــي دهن ــت نم ــتاگلندین را از دس ــه پروس ب
ــي  ــوه اصل ــت نح ــن اس ــزم ممک ــن مکانی ــع، ای واق
کارکــرد GnRH در عملکــرد برنامــه همزمانــی 
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ــي  ــه 48 ال ــه فاصل ــق دوم GnRH ب ــد. تزری باش
ــبب  ــتاگلندین س ــق پروس ــس از تزری ــاعت پ ٦0 س
ــن  ــه ای ــده و ب ــرژ LH ش ــان س ــدازي زم ــو ان جل
صــورت ســبب جلوانداختــن زمــان تخمــک انــدازي 
 Coulson et al. ،1980 ــال ــردد. در س ــي  گ ــز م نی
ــس از  ــاعت پ ــر GnRH ٦0 س ــه اگ ــان داد ک نش
پروســتاگلندین تزریــق شــود، شــرژ LH هماهنــگ 
ــورد  ــي در م ــان اطالعات ــه، آن ــود اگرچ ــي ش م

ــد.  ــه ندادن ــاروري ارائ ب

پرســلي و همــکاران )1995( احتمــاال   
ــه در  ــد ک ــان دادن ــه نش ــد ک ــي بودن ــن گروه اولی
شــرایط گاوداري هــاي آمریــکا مجموعــه روش 
GnRH-PG-GnRH و بدنبــال آن یــک تلقیــح 
ــده  ــي ش ــرخ طبیع ــا ن ــاروري ب ــبب ب ــاري س اجب
ــف،  ــاي مختل ــام ه ــا ن ــي ب ــن روش درمان ــت. ای اس
ــینک )Bovsynch(، و  ــینک )Ovsynch(، بوس آوس
اینترســپت )Intercept( مشــهور شــدند کــه در هــر 
ــتفاده در آن  ــورد اس ــي م ــام داروي تجارت ــورد ن م
گنجانــده شــده بــود ولــي اساســًا اصــول کار مشــابه 

ــت.  اس

ــه  ــد ک ــان دادن ــکاران )1999( نش ــرز و هم پیت
ــي  ــا گاو هائ ــق GnRH )در مقایســه ب ــن تزری دومی
ــم GnRH-PG اســتفاده شــده  کــه در آنهــا از رژی
ــان  اســت( بطــور فاحشــي ســبب جلوانداختــن زم
ــط  ــور متوس ــًا بط ــده و متعاقب ــدازي ش ــک ان تخم
ــدت ٢4  ــترون بم ــت پروژس ــش غلظ ــبب افزای س
ســاعت در خــون مــي شــود. در مطالعــات دیگــري 
کــه توســط پیتــرز و همــکاران )1999( انجــام 
ــن  ــر دومی ــه اگ ــت ک ــده اس ــان داده ش ــده نش ش
از تزریــق  GnRH را 5٦ ســاعت بعــد  تزریــق 
پروســتاگلندین انجــام دهیــم ســبب مــي شــود کــه 
ــود.  ــان ش ــري همزم ــور مؤثرت ــدازي بط ــک ان تخم
ــن روش،.Mwhinny و  ــي از ای ــتفاده میدان ــا اس ب
ــه در  ــد ک ــزارش کردن ــال 1999 گ ــکاران در س هم
ــد  ــتني 44 درص ــرخ آبس ــده ن ــان ش ــاي درم گاوه
ــم  ــن رق ــاهد ای ــاي ش ــه در گاوه ــوده در حالیک ب
5٢ درصــد گــزارش شــد لیکــن، در گاوهــاي گــروه 
ــاز 15  ــاي ب ــه روزه ــن فاصل ــده میانگی ــان ش درم
ــوده و تعــداد گاوهــاي  روز کمتــر از گــروه شــاهد ب
آبســتن در روز 1٢5 نیــز 1٢ درصــد افزایــش نشــان 

ــي داد.  م

ــه در  ــادي مقال ــداد زی ــن روش تع ــورد ای در م
آمریــکا منتشــر شــده و بطــور وســیعي از آن 
ــتفاده از  ــود، اس ــن وج ــا ای ــود. ب ــي ش ــتفاده م اس
ــول  ــورد قب ــیعي م ــور وس ــا بط ــن روش در اروپ ای
نبــوده مهمتریــن دالیــل آن، در میــان ســایر 
دالیــل، هزینــه زیــاد و عملکــرد ضعیــف آن اســت. 
در بعضــي از مــوارد، کاربــرد عملــي آن محدودیتــي 
قانونــي داشــته کــه در آن اســتفاده تــوأم از داروهــا 
را ممنــوع مــي کنــد مخصوصــًا کــه دو داروي مــورد 
اســتفاده تولیــد شــده در دو شــرکت مختلــف 
ــور  ــر کش ــه اخی ــن در دو ده ــر ای ــند. عــالوه ب باش
ــي  ــد کــه تداخــل داروئ ــي تمایــل دارن هــاي اروپائ

در تکنیــک هــاي بــکار رفتــه در دام کاهــش یافتــه 
ــرد  و دلیــل دیگــر اینکــه مدیریــت دام اجــازه کارب

ــد.  ــي ده ــرا نم آن

بــک و همــکاران )199٦( روشــي بــا بــکار گیــري 
GnRH-PG جهــت همزمانــی در گوســفندان فعــال 
ــا 5  ــیکلیک( ب ــي )س ــد مثل ــه تولی ــر چرخ از نظ
ــکار  ــي بیــن تزریــق دو هورمــون ب روز فاصلــه زمان
PG- ــه روش ــد کــه نســبت ب ــد و نشــان دادن بردن
ــر  ــابهي از نظ ــج مش ــه 1٢ روز( نتای ــه فاصل PG )ب
نــرخ آبســتني بدســت آمــد. تنهــا مزیت ایــن روش 
کاهــش 7 روزه در زمــان بــود لیکــن هزینــه  هــاي 

نســبي آن بایــد ارزیابــي شــود. 

4.  القاء تخمک اندازي پس از زایمان

بازگشــت بــه چرخــه تخمــک انــدازي تــا زمــان 
ــي  ــي م ــال بحران ــیري کام ــدد مس ــتني مج آبس
باشــد و تفکــر غالــب علمــي ایــن اســت کــه بایــد 
ــس از  ــت پ ــرع وق ــي در اس ــاي تخمدان ــه  ه چرخ
زایمــان شــروع شــود. اگرچــه ایــن مطلــب اخیــراً 
ــورد  ــا م ــرایط گاوداري آنج ــراي ش ــو ب ــد ن در زالن
ــادي در  ــروري زی ــاالت م ــت. مق ــوده اس ــث ب بح
ــه  ــي ک ــي و هورمون ــل محیط ــل عوام ــورد تداخ م
ــي  ــت تخمدان ــرگیري فعالی ــر در از س ــبب تأخی س

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــوند ب ــي ش م

در طــي ســه دهــه اخیــر گــروه هــاي تحقیقاتــي 
ــي  ــون )100 ال ــن هورم ــاالي ای ــاي ب ــي دوزه فراوان
500 میکروگــرم GnRH( و یــا معــادل آنالــوگ هــاي 
ــت  ــرلین( جه ــرم بوس ــي ٢0 میکروگ ــرا )10 ال آن
ــر  ــال از نظ ــاي فع ــاي گاوه ــردن تخمدانه ــال ک فع
ــي  ــور کل ــد. بط ــرده ان ــتفاده ک ــل اس ــد مث تولی
ــر از  ــیري بهت ــاي ش ــن روش در گاوه ــرد ای عملک
 Ball ،گاوهــاي گوشــتي بــوده اســت. در هــر حــال
ــي در  ــن درمان ــه چنی ــود ک ــاهده نم در 198٢ مش
ــه  ــش فاصل ــي در کاه ــر چندان ــیري اث ــاي ش گاوه

ــدارد.  ــدد ن ــاروري مج ــا ب ــش ت زای

 Becket and Lean )1997( ،1990 در اوســط دهــه
ــه را در  ــه 1٢ مقال ــوط ب ــزارش مرب ــتند ٢4 گ توانس
ــاي  ــک دوز GnRH در گاوه ــتفاده از ی ــورد اس م
شــیري پــس از زایمــان بیابنــد و تحلیلــي راهبــردي 
در ایــن مــورد انجــام دهنــد. درمــان فوق نتوانســته 
بــود کــه بطــور معنــي داري در کاهــش فاصلــه بیــن 
ــح  ــن تلقی ــش و اولی ــي، زای ــن فحل ــش و اولی زای
ــن  ــتني از اولی ــبي آبس ــال نس ــن احتم و همچنی
ــزارش  ــان گ ــال، آن ــد. بهرح ــزار باش ــر گ ــح اث تلقی
ــي داري )75/٢  ــي معن ــم ول ــش ک ــه کاه ــد ک کردن
روز( در تعــداد روز هــاي بــاز و همچنیــن در تعــداد 
ــده  ــح( دی ــتني )0/05 تلقی ــازاء آبس ــات ب تلقیح
شــده امــا، بــه دلیــل اینکــه داده هــاي گــروه  هــاي 
ــتند، ارزش  ــي نداش ــر همخوان ــا یکدیگ ــي ب آزمایش
ــا خــارج  ــد. ب ــر ســؤال بردن ــا را زی ــع داده ه تجمی
ــوان،  ــر همخ ــاي غی ــروه از داده ه ــک گ ــردن ی ک
ــس  ــده و پ ــاهده ش ــان مش ــبي در آن ــودي نس بهب
ــي  ــا، کاهش ــده داده ه ــل باقیمان ــه و تحلی از تجزی

ــدت 4/5٢  ــي بم ــن فحل ــا اولی ــش ت ــه زای در فاصل
روز مشــاهده گردیــد. بکــت و لیــن )1997(، چنیــن 
نتیجــه گرفتنــد کــه درمــان فّلــه اي تمامــي 
گاوهــاي شــیري در فاصلــه 40 روز پــس از زایمــان، 
ممکــن اســت کــه باعــث کاهــش در فاصلــه زایــش 
ــي روي  ــر چندان ــي اث ــود ول ــي بش ــن فحل ــا اولی ت

ــدارد.  ــا ن ــي دامه ــد مثل ــرد تولی عملک

از  میکروگــرم   ≤  100 هــاي  دوز  از  اســتفاده 
ــوان  ــت بعن ــن اس ــت ممک ــن وضعی GnRH در ای
ــه  ــردد چونک ــوب گ ــک محس ــر فیزیولوژی دوز غی
ســرژ گونادوتروپیــن قبــل از تخمــک انــدازي طــي 
30 دقیقــه پــس از تزریــق صــورت مــي گیــرد  کــه 
علیرغــم وضعیــت فولیکــوالر در آن لحظه اســت. در 
نتیجــه بعضــي از محققیــن از درمــان هــاي طوالنــي 
ــتفاده  ــر GnRH اس ــاي کمت ــا دوز ه ــي ب ــر ول ت
 )Episodic( ــاني ــح نوس ــه ترش ــد تااینک ــرده ان ک
ــراي  ــا ب ــن ه ــک GnRH و گونادوتروپی و فیزیولوژی

ــد. ــک کن ــاي را تحری ــول ه ــوغ فولیک ــد و بل رش

ــه  ــکاران ب ــرز و هم ــالهاي 1980 پیت ــه س در میان
تعــداد زیــادي آزمایــش کــه جهــت انــدازه گیــري 
ــون(  ــداوم )انفوزی ــي و م ــق تدریج ــه تزری ــخ ب پاس
ــرم در  ــاًل 5-1 میکروگ ــم GnRH ، مث ــاي ک دوز ه
ســاعت بــراي دوره هــاي 48-٢4 ســاعته در گاوهاي 
ــاي  ــه ه ــن در تلیس ــتي و همچنی ــیري و گوش ش
نابالــغ دســت زدنــد )بــه مــروري کــه توســط پیتــرز 
ــه  ــت مراجع ــده اس ــام ش ــگ در 1990 انج و لمین
ــیون  ــادي از فرموالس ــداد زی ــن تع ــود(. همچنی ش
ــرار  ــي ق ــورد ارزیاب ــز م ــک نی ــاي فارماکولوژی ه
ــاره اي  ــه پ ــت )McLeod et al.. 1988(. اگرچ گرف
ــل  ــدازي حاص ــک ان ــاء تخم ــورد الق ــت در م موفقی
شــد ولــي هیــچ کــدام از روش  هــاي درمانــي نتایج 
ــي از  ــل قبول ــداد قاب ــري در تع ــر و مؤث ــرار پذی تک
دامهــا بوجــود نیــاورد. ایــن مطالعــات قبــل از آنــي 
انجــام شــد کــه آزمایشــات بــا اســتفاده از دســتگاه 
اولتراســوند وقــوع امــواج منظــم رشــد فولیکولــي را 
در دوران عــدم فحلــي پــس از زایمــان ظاهــر کننــد. 
ــت  ــه وضعی ــود ک ــده ب ــخص ش ــال مش ــه هرح ب
ــت  ــن اس ــروع ممک ــا در ش ــوالر تخمدانه فولیک
ــرا  ــد زی ــان داشــته باش ــزم درم ــي در مکانی تاثیرات
ــترین  ــه بیش ــد ک ــان دادن Jagger et al.. 1987 نش
پاســخ بــه LH در گاوهائــي دیــده مــي شــود کــه، 
ــترادیول و  ــدار اس ــترین مق ــان بیش ــل از درم قب

ــند.  ــته باش ــدار FSH را داش ــن مق کمتری

Real-( ــم ــل تای ــوند ری ــه اولتراس ــي ب دسترس
time ultrasound( بــراي تشــخیص وضعیــت و 
میــزان فعالیــت هــاي فولیکولــي در تخمــدان 
در دوره پــس از زایمــان در دامــداري هــا ایــن 
موقعیــت را فراهــم کــرد کــه بتــوان درمــان هــاي 
هــدف داري در تولیــد مثــل انجــام داد. بــه هرحــال، 
ــزارش  ــون گ ــات تاکن ــن مطالع ــي از ای ــداد کم تع
شــده اســت. در حقیقــت تحقیــق در بــاره اســتفاده 
ــدازي  ــاء تخمــک ان ــراي الق ــي از هورمونهــا ب درمان
در دوره پــس از زایمــان در دهــه اخیــر دچــار رکــود 

شــده اســت و تحقیقــات بیشــتر روي مســائل 
محیطــي ماننــد مدیریــت تغذیــه اي و عفونــت هــاي 
دوره نفاســي متمرکــز اســت کــه مــي تواننــد علــل 
ــي شــدن دوره عــدم فحلــي پــس از زایمــان  طوالن

ــند.  باش

معرفــي  جهــت  تحقیــق  زیــادي  تعــداد 
 GnRH رژیــم  هــاي درمانــي بــا اســتفاده از
ــا  ــدازي خــارج از فصــل و ی ــراي القــاء تخمــک ان ب
ــر  ــده، بنظ ــام ش ــفند انج ــان در گوس ــس از زایم پ
ــاعت  ــا دوس ــاعتي و ی ــق س ــه تزری ــد ک ــي  رس م
یکبــار دوز هــاي "نانوگرمــي" GnRH و در حقیقــت 
ــه 48  ــون( در فاصل ــي )انفوزی ــدي دائم ــق وری تزری
ــاء  ــبب الق ــد س ــي توان ــاعت م ــا 7٢ س ــاعت ت س
تخمــک انــدازي شــود. در هرحــال بنظــر مــي رســد 
ــا  ــي ب ــان قبل ــه درم ــاز ب ــي نی ــون دائم ــه انفوزی ک
پروژســترون دارد تــا از فعالیــت طبیعــي جســم زرد 
اطمینــان حاصــل شــود. ایــن تکنیــک هــا هزینــه 
باالئــي داشــته و لــذا بطــور صنعتــي قابــل اســتفاده 

ــد.  ــي باش نم

)COD( و کیست هاي تخمداني GnRH .5

ــراي  ــتفاده از GnRH ب ــه اس ــوط ب ــاالت مرب مق
ــردد  ــي گ ــر م ــالهاي 1970 ب ــه س ــان COD ب درم
ــاي  ــتورالعمل ه ــا در دس ــن روش ه ــي ای و بازده
تجــاري )SPCs( نوشــته شــده اســت. علــي ایحــال، 
بازدهــي ایــن نــوع درمــان در از بیــن بــردن 
کیســت هــا و بازگشــت بــه بــاروري طبیعــي هنــوز 
ــدم  ــي از ع ــکل اصل ــت. مش ــخص نیس ــي مش بخوب
ــن  ــل و همچنی ــدي عل ــه بن ــا از طبق ــي م درك کاف
ــر  ــا ب ــود. بن ــي ش ــي م ــا ناش ــت ه ــخیص کیس تش
ــاختاري  ــي "س ــوالر یعن ــت فولیک ــف، کیس تعری
ــر از ٢5  ــري بزرگت ــا قط ــول ب ــه فولیک ــبیه ب ش
ــي 10 روز روي  ــراي 7 ال ــل ب ــه حداق ــر ک ــي مت میل
ــي اســت کــه  ــن در حال ــد"؛ ای تخمــدان باقــي بمان
ــن  ــفانه ای ــدارد. متاس ــود ن ــز وج ــم زردي نی جس
ــیب  ــا آس ــل و ی ــه عل ــري ب ــه نظ ــف هیچگون تعری
ــاي  ــت ه ــدارد. کیس ــتي ن ــاختار کیس ــي س شناس
ــوده  ــري ب ــت ت ــاي کلف ــواره ه ــال داراي دی لوتئ
ــه  ــد. آنچــه ک ــه شــده ان ــز لوتئین کــه مقــداري نی
ــاد  ــل ایج ــا عل ــه آی ــت ک ــت اینس ــخص نیس مش
ــاوت  ــوالر متف ــت فولیک ــال از کیس ــت لوتئ کیس
اســت و یــا اینکــه شــکل دیگــري از همــان مســأله 
ــن  ــت ای ــن اس ــت آن ممک ــاًل، عل ــد؟ مث ــي باش م
باشــد کــه فولیکــول قبــل از دژنراســیون، در یــک 
مرحلــه پیشــرفته تــر از نظــر رشــد و توســعه قــرار 

ــت.  ــته اس داش

ــه  ــم ب ــل تای ــوند ری ــتگاه اولتراس ــا ورود دس ب
بــازار امــکان تشــخیص کیســت هــاي تخمدانــي در 
ســطح دامــداري فراهــم آمــد. ایــن احتمــال وجــود 
ــي در  ــل محیط ــا عوام ــي ب ــل ژنتیک ــه عوام دارد ک
رشــد و توســعه کیســت هــا توأمــًا نقــش داشــته و 
دیگــر اینکــه در گاوهــاي مســتعد عوامــل اســترس 
ــا هــم تعامــل داشــته و  ــي ب زاي محیطــي و هورمون
ــا گونادوتروفیــن  ســبب کاهــش مقــدار GnRH و ی
ــدازي  ــک ان ــع تخم ــه مان ــد بطوریک ــي گردن ــا م ه
ــذا،  ــد ل ــب دســت باش ــن مطل ــر ای ــوند. اگ مــي ش

ــد.  ــا GnRH بنظــر منطقــي مــي آی درمــان ب

ــه  ــد ک ــي رس ــر م ــه بنظ ــور خالص بط  
درمــان بــا GnRH راه مؤثــري بــراي تحریــک 
ــا  ــول و ی ــک فولیک ــدازي ی ــک ان ــت تخم فعالی
بوجــود آمــدن جســم زرد از فولیکولــي دیگــر 
ــتي  ــر کیس ــاي غی ــه در گاوه ــد همچنانک ــي  باش م
نیــز ایــن کار را انجــام مــي دهــد. اثــر دیگــر اینکــه 
کیســت هــاي فولیکــوالر ممکــن اســت بــا اســتفاده 
ــد.  از GnRH لوتئینــه گردیــده لیکــن تحلیــل نرون
ــتي در  ــاي کیس ــاروري در گاوه ــرخ ب ــور ن همینط
مقایســه بــا گاوهــاي طبیعــي بشــدت تحــت تاثیــر 
ــق  ــاهد، تزری ــاي ش ــد  و در گاوه ــي گیرن ــرار م ق
ــدون هورمــون، ســبب بهبــود  محمــل )Placebo( ب
 Cairioli ،٢001 ــاروري نشــده بــود. در ســال نــرخ ب
 GnRH نشــان داد کــه پاســخ بــه درمــان بــا et al.
ــر  ــون کمت ــترون در خ ــدار پروژس ــه مق ــي ک زمان

ــس.  ــد و بالعک ــي ده ــري م ــج بهت ــت نتای اس

ــات  ــج مطالع ــه نتای ــت ک ــکل اس مش  
ــرات GnRH در  ــي اث ــورد بازده ــده در م ــام ش انج
ــه  ــي را بطــور خالص ــودي کیســت هــاي تخمدان ناب
بیــان کــرد زیــرا، پروتــکل هــاي بــکار رفتــه داراي 
ــند و  ــي باش ــر م ــا یکدیگ ــادي ب ــاي زی ــاوت ه تف
ــان بنــدي و  دلیــل آن اینســت کــه تشــخیص و زم
پایائــي درمــان هــا متفــاوت مــي باشــند. در نتیجــه، 
ــاي  ــورد راهکاره ــق در م ــراي تحقی ــه ب ــن زمین ای
ــوده  ــردي گش ــاي راهب ــل ه ــک و تحلی اپیدمیولوژی
اســت. علــي ایحــال، چنیــن بنظــر مــي رســد کــه 
ــي  ــازي طبیع ــا بازس ــاط ب ــرد GnRH در ارتب عملک
بــاروري محــدود اســت. بنابرایــن، اگــر ایــن 
ــه  ــد، ب ــخ ده ــداوا پاس ــه م ــد ب ــرار باش ــندرم ق س
ــود.  ــي ش ــاس م ــاز احس ــري نی ــر ت ــاي مؤث درمانه

٦. نتیجه گیري

ــا GnRH در  ــان ب ــي درم ــه بازده ــن مقال در ای
ــار  ــن، مه ــر زود رس جنی ــرگ و می ــا م ــاط ب ارتب
رشــد فولیکــول هــا در برنامــه هــاي همزمانــی کــه 
ــرب  ــل مخ ــوان عام ــتاگلندین بعن در آن از پروس
ــک  ــاء تخم ــت، الق ــده اس ــتفاده ش ــم زرد اس جس
ــس از  ــي پ ــدم فحل ــار ع ــاي دچ ــدازي در گاوه ان
ــاي  ــت ه ــار کیس ــه دچ ــي ک ــان و در گاوهائ زایم

ــد.  ــرور گردی ــند م ــي باش ــي )COD( م تخمدان

ــدد  ــردي متع ــاي راهب ــل ه ــه تحلی ــه ب ــا توج - ب
دالیــل کافــي وجــود دارد کــه بویــژه در گاو نشــان 
ــتني  ــرخ آبس ــش ن ــر GnRH در افزای ــده تاثی دهن
ــار اول  مــي باشــد مخصوصــا اگــر در روز تلقیــح )ب
ــاي 11 و 14  ــا در روز ه ــدي( و ی ــات بع ــا تلقیح وی
پــس از تلقیــح تزریــق شــود. شــواهد مثبتــي نیــز 
در مــورد درمــان مادیــان، گوســفند و خــوك وجــود 

دارد.

ــراً  ــم GnRH-PG-GnRH ظاه ــتفاده از رژی - اس
ــه  ــذاری در برنام ــک گ ــی تخم ــش همزمان در افزای
ــت. در  ــر اس ــي مؤث ــد مثل ــده تولی ــار ش ــاي مه ه
عیــن حــال، اثــر اصلــي هماهنــگ کننــده تخمــک 
انــدازي، تزریــق GnRH دوم اســت در حالیکــه 
ــه  ــي کــردن مرحل اهمیــت اولیــن GnRH در طوالن
ــن  ــر ای ــه در اواخ ــوده ک ــي ب ــال در گاو هائ لوتئ

ــد.  ــده ان ــان ش ــه درم مرحل

ــي و  ــون تدریج ــاني، انفوزی ــا، نوس ــق یکج - تزری
ــازي  ــده در آزاد س ــار ش ــاي مه ــیون ه فرموالس
ــور  ــادي گاو بط ــداد زی ــدام در تع ــچ ک GnRH، هی
ــدازي  ــک ان ــاء تخم ــي در الق ــل قبول ــان و قاب یکس
بــارور مؤثــر نبــوده انــد. بنظــر مــي رســد کــه ایــن 
مطلــب بــه دلیــل تفــاوت در وضعیــت فولیکــوالر در 

ــد.  ــان باش ــروع درم ــان ش زم

- اســتفاده از GnRH درمــان انتخابــي بــراي از بیــن 
بــردن کیســت هــاي تخمدانــي )COD( مــي باشــد. 
ــک  ــبب تحری ــه GnRH س ــال، اگرچ ــن ح در عی
فولیکــول بــه تخمــک انــدازي و یــا لوتئینــه شــدن 
ــت  ــدن کیس ــه ش ــا لوتئین ــد و ی ــول جدی فولیک
ــاروري گاو هــاي درمــان شــده  ــرخ ب مــي  شــود، ن
ــاي  ــوده و راهه ــف ب ــن و ضعی ــیار پائی ــوز بس هن

ــاز اســت.  ــورد نی بهتــري م
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آشنایی با کاتالوگ اسپرم گاو شیری 
جهت استفاده بهینه از آن
هانی رضائی 

دانشجوی Ph.D ژنتیک و اصالح دام – دانشگاه فردوسی مشهد

1(اطالعات عمومی

بــا توجــه بــه اینکــه کشــور صــادر کننــده اســپرم چــه کشــوری باشــد اطالعــات موجــود در کاتالــوگ  ها 
متفــاوت اســت ولــی عمومــا اطالعــات ژنتیکــی مرتبــط بــا صفــات تولیــدی، صفــات تیــپ، طــول عمــر و 
اطالعــات شــجره ای گاو نــر ارائــه شــده اســت. ایــن اطالعــات غالبــا تحــت عنــوان PTA یــا EBV بــرای 
صفــات تولیــدی، در مــورد صفــات تیــپ بــا STA و TPI بــرای شــاخص کل گــزارش مــی شــود. البتــه در 
تمامــی گــزارش هــا RE کــه 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.

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 
ــون دز  ــه میلی ــش از س ــاالنه بی ــور س ــی کش ــدات دام ــود تولی ــژاد دام و بهب ــالح ن ــز اص ــهای مرک ــن گزارش ــاس آخری ــر اس ــروزه و ب ام
اســپرم خارجــی و داخلــی در کشــور اســتفاده مــی شــود. چــون اکثــر ایــن اســپرم هــا وارداتــی هســتند آشــنایی و شــناخت محتویــات 
ــی  ــی گاودارو اخــذ تصمیمــات مدیریت ــوب در راســتای اهــداف اصالحــی و مدیریت ــه و مطل ــا جهــت اســتفاده بهین ــوگ اســپرم ه کاتال
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.

rezaee754@gmail.com

جدول ٢ شماره ثبت اسپرم ها بر اساس کشورهای صادرکننده

مثالشروع رقم از چپتعداد رقمعالمت اختصاریکشور منشاء
آمریکا

US
7 1650414از 16 تا 30 
71753166همه رقم ها8

CAکانادا

317041از 30 تا 640

5279989از 50 به باال7

310218418همه رقم هاNE9هلند
662014از 60 به باالNZ6نیوزلند
105927از 10 تا IR630ایران

جدول 1 بیان سخت زایی در کاتالوگ اسپرم با منشاء متفاوت

توضیحاتوضعیت حدود معیارمعیار ارائهکشور منشاء
زیر 10 مناسب تلیسهکوچکتر مطلوبتر6 تا 16درصدآمریکا

کانادا
بین 84 تا 86 متوسط84 تا 89درصد

باالی 5 مناسب تلیسه هابه 9 نزدیکتر مطلوبتر1 تا 9کد

زیر صفر مناسب تلیسه هاکوچکتر مطلوبتر3- تا 3+کدهلند
EASY:سهل زا   MEDIUM: متوسط     DIFFICULT:سخت زا----ایتالیا، فرانسه، آلمان

درصدهای پائین تر مناسبتر----درصدنیوزلند
زیر 5 مناسب تلیسه هاکوچکتر مطلوبتر1 تا 9کدایران

اطالعات مرتبط با کشورهای صادر کننده

 شــناخت کشــور صادرکننــده یــا منشــاء اســپرم بــا 
توجــه بــه اصطالحــات رایــج متفــاوت در کاتالــوگ 
هــر کشــور اهمیــت خاصــی دارد. در کاتالــوگ اکثــر 
کشــورها و همچنیــن کاتالــوگ هــای ایرانــی صفــات 
ــوان  ــی حی ــاس ارزش اصالح ــر اس ــردی ب عملک
ــپرمهای  ــه اس ــال آنک ــود. ح ــی ش ــه م )EBV( ارائ
 PTA آمریکایــی و کانادایــی ایــن صفــات را بــا معیــار
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 
ــان  ــون بی ــور گوناگ ــه ص ــف ب ــورهای مختل در کش

)جــدول 1( مــی گــردد. 

شناسایی منشاء اسپرم بر اساس شماره ثبت

در صورتــی کــه گاودار اطالعــی از کشــور صادرکننده 
ــت  ــماره ثب ــک ش ــه کم ــد ب ــته باش ــپرم نداش اس
ــر  ــه ه ــژاد ب ــالح ن ــز اص ــط مرک ــه توس ــپرم ک اس
اســپرم تعلــق مــی گیــرد مــی توانــد کشــور منشــاء 
ــات الزم از  ــپس اطالع ــد و س ــایی نمای آن را شناس
ــپرم  ــر اس ــت ه ــماره ثب ــد. ش ــتخراج کن آن را اس
ــور  ــاس کش ــر اس ــپرم و ب ــان اس ــوص هم مخص
ــایی  ــل شناس ــدول ٢ قاب ــورت ج ــه ص ــاء ب منش

ــت.  اس

:)PTA( قابلیت انتقال ارثی

ــت از  ــک صف ــی ی ــال ژنتیک ــل انتق ــدار قاب ــه مق ب
ــی  ــال ارث ــت انتق ــدش قابلی ــه فرزن ــرد ب ــک ف ی
ــورت  ــه ص ــوگ ب ــه در کاتال ــود ک ــی ش ــه م گفت
اختــالف از میانگیــن گلــه اعــالم مــی شــود و بــرای 
ــان صفــات تولیــدی و عملکــردی اســتفاده مــی  بی
ــپرم  ــاء اس ــور منش ــه کش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ش
واحــد انــدازه گیــری آن پونــد یــا کیلوگــرم خواهــد 
ــد  ــی، تولی ــد چرب ــیر، تولی ــد ش ــات تولی ــود. صف ب
ــن  ــد پروتئی ــیر، درص ــی ش ــد چرب ــن، درص پروتئی
شــیر، تعــداد ســلولهای ســوماتیک شــیر، شــاخص 
تیــپ تولیــدی، طــول عمــر عملکــردی و شایســتگی 
نهایــی بــا PTA بیــان میشــود. گاودار بــا توجــه بــه 
ــی  ــود م ــه خ ــی مزرع ــی و اصالح ــداف مدیریت اه
ــرای آن  ــود ب ــای موج ــه PTAه ــا مقایس ــد ب توان
ــود  ــرای بهب ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــپرم م ــدف اس ه

صفــت مدنظــر گرفتــه شــده انتخــاب نمایــد. بایــد 
ــاس ارزش  ــا براس ــوگ ه ــی کاتال ــود برخ ــه ش توج
ــه  ــی ک ــوند و از آنجائ ــان میش ــی )EBV( بی اصالح
ــه  ــگام مقایس ــن هن ــت بنابرای ــف EBV اس PTA نص
کاتالــوگ هــا حتمــا ایــن مــورد بایــد مدنظــر قــرار 

ــرد. گی

:)STA( قابلیت انتقال ارثی استاندارد شده

عــالوه بــر صفــات بــاال، صفــات تیــپ هــم ارزیابــی 
و در کاتالــوگ هــا گــزارش مــی شــوند. چــون معیــار 
انــدازه گیــری و ارزیابــی صفــات تیــپ بــا یکدیگــر 
متفــاوت اســت یعنــی میانگیــن و دامنــه تغییــرات 
ــذا  ــت. ل ــه اس ــل مقایس ــاوت و غیرقاب ــات متف صف
بــرای حــل مشــکل و توانایــی مقایســه صفــات تیپ 
بــا هــم از STA اســتفاده مــی شــود. ایــن پارامتــر در 
ــده  ــتاندارد ش ــی اس ــال ارث ــت انتق ــت قابلی حقیق
ــه  ــن و دامن ــود میانگی ــی ش ــث م ــه باع ــت ک اس
ــه  تغییــرات تمامــی صفــات تیــپ یکســان شــده ب
ــه  ــر و رتب ــات صف ــه صف ــن هم ــه میانگی ــوری ک ط
ــوند.  ــی ش ــان م ــا 3- بی ــن 3+ ت ــپ بی ــات تی صف

ــر  ــد مطلوبت ــر باش ــد نزدیکت ــه ح ــات ب ــه صف هرچ
اســت.

معیارهای ترکیبی تیپ:

ــاس  ــر اس ــپ ب ــات تی ــزارش صف ــر گ ــالوه ب ع
ــروه و  ــار گ ــپ را در چه ــات تی ــوال صف STA، معم
ــر اســاس PTA آنهــا نیــز گــزارش مــی کننــد. در  ب
ایــن دســته بنــدی صفــات در چهــار گــروه تقســیم 

ــوند.  میش

ــار  ــن معی ــتان )UD(: ای ــتقرار پس ــت اس الف(وضعی
ــتقرار  ــتان،نحوه اس ــق پس ــات عم ــی از صف ترکیب
ــتان و  ــتان،عرض پس ــادل پس ــو، تع ــتانهای جل پس

ــد. ــی باش ــتان م ــال پس ــوه اتص نح

ــا )FL(: در  ــا و پاه ــت ه ــتقرار دس ــت اس ب(وضعی
ــا  ــه پاه ــاقهای جلو،زاوی ــات س ــه صف ــار ب ــن معی ای
ــک  ــورت ی ــه ص ــده و ب ــه ش ــاقها توج ــدی س و بلن

ــردد. ــی گ ــزارش م ــاخص گ ش

ج(فــرم بــدن )BD(: در ایــن حالــت صفــات عمــق 
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ــده و  ــی ش ــن ارزیاب ــرض لگ ــل و ع ــه کپ بدن،زاوی
ــه هــر گاو تعلــق مــی گیــرد. یــک نمــره واحــد ب

ــامل  ــاخص ش ــن ش ــیردهی )D(: ای ــت ش د(ظرفی
صفــات تیــپ شــیری، عــرض و عمــق ســینه،عرض 
ــا  ــد و عموم ــتخوانهامی باش ــتحکام اس ــوزه و اس پ
ــن  ــد مهمتری ــش تولی ــه افزای ــی ک ــرای گاوداران ب
هــدف آنهــا مــی باشــد از اهمیــت بســزایی 

ــت. ــوردار اس برخ

بــا توجــه بــه هــدف گاودار از انتحــاب اســپرم مــی 
تــوان یکــی از ایــن شــاخصها را در نظــر گرفــت بــه 
ــت  ــات دس ــود صف ــر گاوداری بهب ــال اگ ــوان مث عن
ــل  ــا آن مث ــط ب ــای مرتب ــذف بیماریه ــا و ح و پ
ــت از  ــر اس ــت بهت ــرار داده اس ــر ق ــش را مدنظ لنگ
ــاخص FL آن  ــه ش ــد ک ــتفاده کن ــی اس ــپرم  های اس

ــد. ــی باش ــد مطلوب در ح

 :)TPI( شاخص تیپ تولیدی

ــوگ  ــود در کاتال ــی موج ــاخصهای ترکیب ــی از ش یک
اســپرم مــی باشــد کــه از ترکیــبPTA شــاخصهای 
UD و FL بــا PTAتولیــد پروتئیــن و چربــی تشــکیل 
شــده اســت. در محاســبه ایــن شــاخصاهمیت 
ــر  ــپ در نظ ــات تی ــر صف ــدی 3 براب ــات تولی صف
ــدی 75% و  ــات تولی ــی صف ــود یعن ــی ش ــه م گرفت
ــه  ــاخص را ب ــهم کل ش ــپ ٢5% از س ــاخصهای تی ش
خــود اختصــاص مــی دهنــد از ســهم صفــات تیــپ 
 FL ــه ــق ب ــه UD و 35% متعل ــق ب ــز ٦5% متعل نی

می باشــد.

:)REL یا RE( قابلیت اعتماد

تمامــی PTAهــا و شــاخهای موجــود در کاتالــوگ بــه 
همــراه قابلیــت اعتمــاد گــزارش مــی شــود. قابلیــت 
اعتمــاد در حقیقــت میــزان صحــت مقــدار گــزارش 
شــده را نشــان مــی دهــد و نشــان مــی دهــد اگــر 
ــر  ــک گاو ن ــیر ی ــد ش ــال PTA تولی ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــا RE 99% گــزارش شــده باشــد یعنــی ب ٢58+ ب
احتمــال 99 درصــد ٢58 واحــد بهبــود در میانگیــن 
گلــه وجــود خواهــد داشــت. هرچــه تعــداد 
 PTA ــی ــش بین ــده در پی ــت داده ش ــران دخال دخت
گاو نــر بیشــتر باشــد مقــدار RE آن گاو نــر بیشــتر 

ــود. خواهــد ب

:)LNM( شایستگی خالص طول عمر

امــروزه در دنیــا معیارهــای جدیــدی بــرای ارزیابــی 
ــه LNM یکــی  ــر اســتفاده مــی شــود ک گاوهــای ن
ــای  ــامل پارامتره ــاخص ش ــن ش ــت. ای ــا اس از آنه
ــل از  ــود حاص ــاس س ــر اس ــت و ب ــددی اس متع
ایــن پارامترهــا و بــر مبنــای دالر بیــان مــی شــود. 
ــای  ــی گاوه ــاخص معرف ــن ش ــبه ای ــدف از محاس ه
ــا  ــی ب ــد دختران ــت تولی ــه قابلی ــت ک ــری اس ن
ــیردهی  ــم، ش ــداری ک ــه نگه ــای هزین ــی  ه ویژگ
ــای  ــی مشــکل، دســت و پ مطلــوب، تولیــد مثــل ب
ســالم و مانــدگاری بــاال داشــته باشــند. در شــکل 1 
ســهم عوامــل متعــدد دخیــل در LNM بیــان شــده 

ــت. اس

LNM شکل 1 عوامل دخیل در
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٢(اطالعات شجره ای

ــه  ــوط ب ــات مرب ــاال، اطالع ــات ب ــر اطالع ــالوه ب ع
ــامل  ــه ش ــود دارد ک ــز وج ــر نی ــنامه گاو ن شناس
ــت.  ــادری اس ــد م ــادری و ج ــزرگ م ــدر، پدرب پ
ــتهای  ــر و تس ــی گاو ن ــات هویت ــن اطالع همچنی

ــود. ــالم میش ــز اع ــر نی ــر گاو ن ــده ب ــام ش انج

ــه اطالعــات شــجره  ای  ــوط ب ــل مرب اطالعــات مقاب
ــه  ــا ب ــه عموم ــت ک ــپرم اس ــوگ اس ــک کاتال ی
ابتــدای کاتالــوگ گــزارش  ترتیــب زیــر و در 
ــح  ــزا توضی ــور مج ــه ط ــه ب ــوند و در ادام ــی  ش م

ــود. ــی ش داده م

ــاء  ــور منش ــایی گاو در کش ــماره شناس  1 - ش
     )HO ( ــتاین ــژاد هلش ــا ن ب

٢ - نام مزرعه نگهداری کننده )مالک(

ــل  ــن حاص ــال جنی ــر از انتق ــورد نظ 3 - گاو م
شــده اســت و ایــن قابلیــت بــرای فرزندانــش 

نیــز میســر اســت

 CVM 4 - گاونــر بــرای بیمــاری ارثــی کشــنده
تســت شــده و فاقــد ژن مولــد بیمــاری اســت

5 - گاونــر بــرای بیمــاری BLAD تســت شــده 
و فاقــد ژن مولــد بیمــاری اســت

ــتی  ــد انگش ــاری چن ــرای بیم ــر ب ٦ - گاون
ــت ــاری اس ــد بیم ــد ژن مول ــده و فاق ــت ش تس

ــت  ــاری DUMPS تس ــرای بیم ــر ب 7 - گاون
ــت ــاری اس ــد بیم ــد ژن مول ــده و فاق ش

8 - کشور منشاء اسپرم

9 - شماره ثبت 8 رقمی

10 -  پدر گاو نر

11 - پدربزرگ مادری گاو نر

1٢ - جد مادری گاو نر

13 - اسم گاو نر

ــم  ــت *TR ه ــن اس ــا ممک ــن کده ــر ای ــالوه ب ع
ــرای  ــر ب بیــان شــود کــه گــزارش مــی دهــد گاو ن
رنــگ بــدن قرمــز هــم تســت شــده و فاقــد ژن آن 
اســت. دانســتن اطالعــات شــجره ای و اســتفاده از 
ــه  ــگام انتخــاب اســپرم کمــک شــایانی ب آن در هن
ــی از آن  ــت ناش ــی و اف ــروز همخون ــری ب جلوگی
ــی از  ــا آگاه ــن ب ــد. همچنی ــی نمای ــه گاو م در گل
تســت  هــای انجــام شــده بــر روی گاو نــر احتمــال 
ــدا  ــش پی ــه کاه ــر در گل ــای مض ــروز ناهنجاریه ب
ــان داده  ــای نش ــود کده ــورت وج ــد. در ص ــی کن م
شــده در جــدول 3 بجــای کدهــای بــاال گاودار حتمــا 
در گاوهــای مــاده ای اســتفاده کنــد کــه حامــل ایــن 

ــروز عیــب  ژنهــا نباشــند کــه در نتیجــه احتمــال ب
یــا بیمــاری خاصــی در گلــه وجــود نداشــته باشــد.

جدول 3 کدهای مربوط به گاو نر حامل ژن خاص

جدول 3 کدهای مربوط به گاو نر حامل ژن خاص

توضیحاتکدردیف
1CVCVM ناقل ژن بیماری ارثی کشنده
2BLBLAD ناقل ژن بیماری
3MFناقل ژن بیماری چند انگشتی
4DPDUMPS ناقل ژن بیماری
5RCناقل ژن رنگ بدن قرمز

منابع:

ــن  ــزارش ای ــوه گ ــده و نح ــروف ش ــای پ ــود در گاوه ــی موج ــض ژنتیک ــایی نقای ــار،کیان. شناس ــوان افش 1 - پهل
ــر. ــد ابه ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــپرم. دانش ــای اس ــوگ ه ــض در کاتال نقای

٢ - جوانمرد،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 اصــالح نــژاد مــزارع پــرورش گاوشــیرده. مرکــز 

تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی و امــور دام آذربایچــان شــرقی.

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

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

CRI5 - سایت شرکت

sires wide world ٦ - سایت شرکت

7 - سایت شرکت نهاده های دامی جاهد

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

9 - مرادپور، رحیم ا....معیارهای انتخاب اسپرم.صنعت دامپروری.

10 - موسســه بیــن المللــی اطــالع رســانی کشــاورزی مبــارك اندیــش. نشــریه اطــالع رســانی، خبــری، تحلیلــی و 
آموزشــی پــرورش گاوشــیری.
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انتقال از آبستني به شیردهي با 
تأکید برپیشگیری از تب شیر

email : arazzaghi88@gmail.com 

غلظــت مناســب کلســیم خــون جهــت عملکــرد طبیعــي پســتانداران حیاتــي اســت. مکانیســم هــا جهــت حفظ غلظــت نرمال کلســیم 
خــون در اغلــب مواقــع بطــور کارآمــدي عمــل مــي کننــد ، بــا ایــن حــال، گاهــي ایــن مکانیســم هــا دچــار نقصــان مي شــوند.  تــب 
شــیر یــا هیپوکلســیمي پیرامــون زایمــان در گاو شــیري نمونــه شــناخته شــده اي از شکســت در مکانیســم هــاي هموســتازي کلســیم 
اســت. ایــن بیمــاري زمــان زایمــان رخ مــي دهــد و منحصــر بــه حیوانــات شــیرده مــی باشــد. بــروز ایــن بیمــاري نتیجــه ناتوانــي 
حیــوان در تأمیــن افزایــش ناگهانــي نیــاز بــه کلســیم جهــت حمایــت از تولیــد آغــوز اســت. حیواناتــي کــه ایــن بیمــاري در آنهــا 
توســعه یافــت، دچــار کاهــش کلســیم خــون شــده و در ایــن شــرایط تزریــق دورن رگــی کلســیم بــراي نجــات دادن حیــوان اقــدام 
ــت .  ــد اس ــک و تردی ــورد ش ــوز م ــن و هن ــیردهي نامعی ــل ش ــاري در اوای ــن ناهنج ــروز ای ــي ب ــت اصل ــود. عل ــد ب ــا خواه ــه م اولی
ایــن مقالــه برخــي جنبــه هــاي متــداول مربــوط بــه علــت هــا و پیشــگیري از تــب شــیر را در گاو شــیري بیــان نمــوده و همچنیــن 

اختالفاتــي کــه در نیازهــاي کلســیم بیــن گاو شــیري، انســان و مــوش در ابتــداي شــیردهي وجــود دارد، ارائــه مــي شــود.

علی رزاقی
دانش آموخته دکتری تخصصی تغذیه دام - دانشگاه فردوسی مشهد

خــود بــاز مــي گــردد. بــه هــر حــال اگــر نیــاز بــه 
ــرم  ــون س ــد هورم ــد، پاراتیروئی ــاال باش ــیم ب کلس
بــاال باقــي مــي مانــد کــه نتیجــه آن تحریــک آنزیم 
ــئول  ــه مس ــت ک ــه اس ــیالز کلی 1- آلفاهیدروکس
ــون  ــت. هورم ــي D3 اس ــد او ٢5 دي هیدروکس تولی
ــن  ــال ویتامی ــکل فع ــي D3 ش 1 و ٢5 دي هیدروکس
D اســت. ماننــد دیگــر هورمــون هــاي اســتروئیدي 
1 و ٢5 دي هیدروکســي کولــه کلســیفرول اثــر 
بیولوژیکــي خــود را در ســطح رونویســي توســط بــر 
ــه شــکل  ــده داخــل ســلولي ب ــا گیرن هــم کنــش ب
ــد.  ــي کن ــال م ــده اعم ــس هورمون-گیرن کمپلک
ــي  ــرات 1 و ٢5 دي هیدروکس ــن اث ــي از مهمتری یک
D3  تحریــک جــذب فعــال کلســیم از روده کوچــک 

ــال  ــر فع ــق غی ــن از طری ــیم همچنی ــت. کلس اس
کــه فرآینــد مســتقل از ویتامیــن D اســت، جــذب 
ــد  ــرده ان ــات ک ــه اثب ــن مطالع ــود. چندی ــی ش م
ــده اي  ــش عم ــیم بخ ــال کلس ــر فع ــذب غی ــه ج ک
ــیم  ــرف کلس ــه مص ــي ک ــیم را زمان ــذب کلس از ج
ــرد  ــرد. عملک ــي گی ــر م ــت، در ب ــا باالس ــي ی کاف
ــذب  ــک و ج ــي D3 تحری ــر1و٢5 دي هیدروکس دیگ
ــش  ــراه افزای ــه هم ــت ک ــتخوان اس ــیم اس کلس
پاراتیروئیــد هورمــون اســت. کلســیم در اســتخوان 
ــل  ــیم قاب ــره کلس ــود دارد. ذخی ــت وج ــه دو حال ب
دسترســي نســبتًا انــدك اســت و بصــورت کلســیم 
ــتخوان  ــلولهاي اس ــراف س ــات اط ــول در مایع محل
ــت و  ــر اس ــبتًا متغی ــره نس ــن ذخی ــود دارد. ای موج
بــه عنــوان ذخیــره قابــل برداشــت کلســیم هماننــد 
ــت در  ــل برداش ــع قاب ــوان منب ــه بعن ــوژن ک گلیک
ــیم  ــد. کلس ــي باش ــت، م ــز اس ــتازي گلوک هموس
ــري  ــر کمت ــم تغیی ــتخوان متراک ــس اس در ماتریک
ــه  ــه ب ــیم ک ــاي کلس ــع پوی ــوان منب ــته و بعن داش
آهســتگي قابــل برداشــت اســت، عمــل مــي کنــد. 
ــات  ــت در مایع ــل برداش ــترس قاب ــیم در دس کلس
ــدن توســط  اســتخوان از مایعــات خــارج ســلولي ب
ــدا  ــتخوان ج ــي اس ــلولهاي پوشش ــي از س ردیف
ــون و  ــد هورم ــک پاراتیروئی ــا تحری ــردد. ب مي گ
1 و ٢5 دي هیدروکســي D3  ســلولهاي پوششــي 
ایــن کلســیم مایــع  بــه ســرعت  اســتخوان 
ــل  ــلولي منتق ــارج س ــره خ ــه ذخی ــتخوان را ب اس
مــي کنــد. انــدازه ایــن منبــع کلســیم ســریعًا قابــل 
ــر آورده  ــرم ب ــا 10 گ ــن، ٦0 ت ــي در گاو مس دسترس

ــده است. ش

تغییــرات در روده و اســتخوان طــي شــیردهي 
و آبســتني

زمــان شــیردهي مقادیــر زیــادي کلســیم وارد 
ــک گاو  ــال ی ــراي مث ــود. ب ــي ش ــوز م ــیر و آغ ش
ــه 80 گــرم کلســیم  شــیري در اوج شــیردهي روزان
ــور  ــه بط ــي ک ــد، در حال ــي کن ــح م ــیر ترش ــه ش ب
ــرم  ــا 0/5 گ ــا 0/3 ت ــدار در زن ه ــن مق ــط ای متوس
ــت. درگاو  ــیم در روز اس ــرم کلس ــوش 0/٢ گ و در م
غلظــت کلســیم در خــون، شــیر و آغــوز بــه 
ترتیــب ٢/5 میلــي مــول، ٢5 تــا 30 میلــي مــول و 
ــوز  ــیر و آغ ــن ش ــت. بنابرای ــول اس ــل م 75/٦٢ می

مقدمه

کلســیم در حیوانــات عالــي بــراي حیــات ضــروري 
ــه طــوری کــه در عملکــرد طبیعــي دامنــه  اســت ب
ــي  ــاي فیزیولوژیک ــا و فرآینده ــت ه ــیعي از باف وس
کــه تشــکیل اســتخوان،  انقبــاض ماهیچــه، انتقــال 
ــوان  ــه عن ــون و ب ــدن خ ــه ش ــي، لخت ــام عصب پی
پیامبــر ثانویــه تنظیــم کننــده عمــل تعــداد 
ــن  ــه همی ــت دارد. ب ــا دخال ــون ه ــادي از هورم زی
ــي  ــه خوب ــال ب ــن اعم ــه ای ــراي اینک ــور ب منظ
ــد  ــون بای ــیم خ ــاي کلس ــوند، غلظت ه ــام ش انج
ــردد.  ــم گ ــخصي تنظی ــدوده مش ــرل و در مح کنت
در اغلــب پســتانداران غلظــت کلســیم خــون 
ــظ  ــر حف ــي لیت ــرم در دس ــي گ ــا 10 میل ــن 9 ت بی
مــي شــود کــه حاصــل اثــرات هماهنــگ هورمــون 
 ))PTH(ــون ــد هورم ــون ) پاراتیروئی ــاي پاراتورم ه
ــیفرول  ــه کلس ــي کول ــز 1 و ٢5 دي هیدروکس و نی
ــث  ــما باع ــیم پالس ــي در کلس ــر کاهش ــت. ه اس
ــد  ــده پاراتیروئی ــون از غ ــد هورم ــح پاراتیروئی ترش
ــد  ــي، پاراتیروئی ــد از دقایق ــه بع ــود ک ــي  ش م
ــبکه  ــیم را از ش ــوي کلس ــذب کلی ــون بازج هورم
ــالل در  ــر اخت ــد. اگ ــي ده ــش م ــي افزای گلومرول
ــما  ــیم پالس ــد، کلس ــدك باش ــما ان ــیم پالس کلس
ــاز مــي گــردد و ترشــح  ــه مقــدار نرمــال خــود ب ب
ــه اي  ــاي پای ــت ه ــه غلظ ــون ب ــد هورم پاراتیروئی

ــون،  ــیم خ ــت کلس ــر غلظ ــب 10 و 30 براب ــه ترتی ب
حــاوي ایــن عنصــر هســتند.درگاو ذخیــره کلســیم 
پالســما 4-٢ گــرم مــی باشــد کــه بایســتي حداقــل 
ــار در روز نیازهــاي کلســیم را در زمــان  ــا 30 ب ٢0 ت
اوج تولیــد شــیر تأمیــن نمایــد. در موش  هــا 
ــه  ــوده ک ــول ب ــي م ــا 80 میل ــیر ٦0 ت ــیم ش کلس
30 تــا 40 برابــر غلظــت پالســمایي آنســت و منبــع 
ــد  ــیر بای ــد ش ــان اوج تولی ــمایي زم ــیم پالس کلس
ــر  ــود. ب ــن ش ــه در روز جایگزی ــش از 100 مرتب بی
ــل  ــا 7-٦ می ــیر تنه ــیم ش ــان، کلس ــس در انس عک
ــمایي  ــیم پالس ــره کلس ــن ذخی ــت و تأمی ــول اس م
ــیم  ــاز کلس ــد نی ــي توان ــار در روز م ــا دو ب ــک ی ی
ــر  ــان تغیی ــد. زم ــران نمای ــیردهي جب را در اوج ش
ــن  ــدن در جنی ــره ش ــه ذخی ــیم ازمرحل ــاز کلس نی
بــه مرحلــه آغــاز شــیردهي، تغییــرات قابــل 
ــازگاري در  ــت س ــیم جه ــاي کلس ــي در نیازه توجه
ــاد  ــه ایج ــه گون ــن س ــن ای ــیم بی ــتازي کلس هموس
مــي کنــد. بــا انــدازه گیــري وزن متابولیکــي بــدن 
)وزن بــدن بــه تــوان 0/75(، مصــرف کلســیم بــراي 
ــرم  ــي گ ــًا ٢0 میل ــان تقریب ــن در انس ــد جنی رش
ــت. در  ــي اس ــه ازای وزن متابولیک ــرم ب در کیلوگ
مــوش میــزان مصــرف کلســیم بــراي رشــد جنیــن 
حــدود 500 میلــي گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن 
ــاز  ــا آغ ــت و ب ــتني اس ــان آبس ــی در پای متابولیک
شــیردهي بــه حــدود ٢00 میلــي گــرم در کیلوگــرم 
وزن بــدن بــه تــوان 0/75 مــي رســد. بــراي 
ــت.  ــر اس ــوس ت ــتر محس ــر بیش ــن تغیی ــا ای گاوه
ــتني  ــاز آبس ــت نی ــیم جه ــرف کلس ــزان مص می
ــه  ــدن ب حــدود 80 میلــي گــرم در کیلوگــرم وزن ب
ــه  ــي ک ــت، در حال ــده اس ــرآورد ش ــوان 0/75 ب ت
ــدود  ــه ح ــیم ب ــه کلس ــاز ب ــیردهي نی ــاز ش ــا آغ ب
ــه  ــدن ب ــرم وزن ب ــه ازاي کیلوگ ــرم ب ــي گ 500 میل
تــوان 0/75مــي رســد. از ایــن اطالعــات مــي تــوان 
ــترده  ــازگاري گس ــرات س ــه تغیی ــرد ک ــتنباط ک اس
ــش  ــیم خوی ــتازي کلس ــاي هموس ــم ه در مکانیس
ــه کلســیم  ــي نیــاز ب جهــت تأمیــن افزایــش ناگهان
ــرورت و در  ــک ض ــا ی ــیردهي در گاوه ــاز ش ــا آغ ب
عیــن حــال یــک چالــش جــدی بــه شــمار مــی رود. 
ــر ســازگاري  ــف تغیی ــن ، نشــانه هــاي مختل بنابرای
ــیم در  ــاي کلس ــن نیازه ــور تأمی ــه منظ ــد ب بای

ــد. ــیري رخ دهن ــاي ش گاوه

ــد  ــیر تولی ــاه ش ــول 10 م ــور معم ــیري بط گاو ش
مي کنــد و معمــوالً طــي 3 مــاه اول شــیردهي 
جفــت گیــري مــي کنــد و 8 هفتــه بعــد از توقــف 
ــن علــي  دوره شــیردهي زایمــان مــی کنــد. بنابرای
ــر  ــک اواخ ــا نزدی ــا ت ــوش، گاوه ــان و م ــم انس رغ
آبســتني شــیر تولیــد مــي کنــد و نیازهــاي کلســیم 
ــف  ــا توق ــي داري ب ــور معن ــًا بط ــیري دقیق گاو ش
ــاز  ــالف نی ــه برخ ــد ک ــي یاب ــش م ــیردهي کاه ش
جنیــن بــه کلســیم جهــت تشــکیل اســکلت بدنــي 
ــت  ــاهد نهای ــا ش ــي، م ــن دوره زمان ــت. در ای اس
کاهــش نیــاز بــه کلســیم درگاوهــاي بالــغ خواهیــم 
ــی از  ــواد معدن ــت م ــاي برداش ــم ه ــود. مکانیس ب
ــاي  ــم ه ــوند و مکانیس ــي ش ــف م ــتخوان متوق اس
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ــود. ــي ش ــت م بازیاف

ــا  ــیردهي ب ــه ش ــتني ب ــت آبس ــال از وضعی انتق
توجــه تغییــرات نیــاز بــه کلســیم در دیگــر 
ــوده و  ــي ب ــوش( تدریج ــان و م ــتانداران )انس پس
بــه ســادگي توســط آداپتاســیون هــاي هموســتازي 
ــود.  ــي ش ــرل م ــتني، کنت ــر آبس ــیم در اواخ کلس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــال بخاط ــن انتق ــادگي ای س
نیازهــاي کلســیم در آغــاز شــیردهي انســان و موش 
بطــور بــارزي کمتــر از نیازهــاي ایــن مــاده معدنــی 
بــراي جنیــن در اواخــر آبســتني اســت . بنابرایــن، 
ــتانداران  ــر پس ــن گاو و دیگ ــالف بی ــترین اخت بیش
ــي در نیازهــاي کلســیم  ــه افزایــش ناگهان ــوط ب مرب
ــده  ــر غ ــاز شــیردهي اســت. بخاط ــراي گاو در آغ ب
ــراي  ــه و پتانســیل ژنتیکــي ب پســتان توســعه یافت
ــراي  ــر از خوراکــي کــه حیــوان ب تولیــد شــیر فرات
ــیر در  ــه ش ــیم را ب ــاز دارد، گاو کلس ــن اش نی جنی
ــراي  ــیم ب ــاز کلس ــتر از نی ــیار بیش ــه بس ــي ک حال
ــا  ــت ب ــد.در نهای ــي کن ــح م ــت، ترش ــتني اس آبس
ــن  ــت ای ــي برداش ــار در روز یعن ــي دوب ــیر دوش ش
حجــم زیــاد شــیر در فاصلــه کوتــاه زمانــي )حــدود 

ــود. ــي ش ــر م ــن براب ــاز چندی ــن نی ــه( ای 10 دقیق

تب شیر

ــه  ــطوح پای ــه س ــتازي ک ــاي هموس ــم ه مکانیس
کلســیم خــون را حفــظ مــي کننــد، اغلــب اوقــات 
بطــور کار آمــدي عمــل مــي کننــد، اگرچــه گاهــي 
مواقــع آنهــا حیــن بــروز بیمــاري متابولیکــي دچــار 
نقصــان مــي شــوند. بــراي مثــال، انتقــال از وضعیت 
آبســتني و غیرشــیردهي بــه وضعیــت غیرآبســتني 
ــراي  ــه ناخوشــایند ب و شــیردهي اغلــب یــک تجرب
ــن دوره  ــیري ای ــت. در گاو ش ــات اس ــي حیوان برخ
ــده  ــي« نامی ــوان »دوره انتقال ــدي بعن ــات تولی حی
مــي شــود. زمــان دوره انتقالــي یــک تغییــر 
ــرژي مــورد نیــاز  ناگهانــي در تقاضــاي کلســیم و ان
ــود  ــیم وج ــي از کلس ــوز غن ــت از آغ ــت حمای جه
دارد. اگــر ایــن حیوانــات در آداپتــه شــدن بــا ایــن 
شــرایط ناتــوان باشــند، دچــار هیپوکلســیمي مــي 
ــاد  ــیر از آن ی ــب ش ــوان ت ــًا بعن ــه عمدت ــوند ک ش
مــي کننــد. ایــن بیمــاري متابولیکــي تقریبــًا بطــور 
گســترده اي در نشــخوارکنندگان همانند گاو شــیري 
و بــز شــیری کــه بــراي تولیــد شــیر بــاال انتخــاب 
ــوالً 1٢  ــیر معم ــب ش ــد . ت ــي ده ــد، رخ م ــده ان ش
تــا ٢4 ســاعت بعــداز زایمــان بوقــوع مــي پیوندنــد. 
گاوهایــي کــه عالیــم بالینــي را نشــان مــي دهنــد 

ــود  ــل خ ــه حداق ــز  ب ــیم نی ــذب روده اي کلس ج
مي رســد.

ــه  ــن وزن روده ب ــکمبه و همچنی ــای ش ــول پرزه ط
ــد  ــش مي یابن ــوراك کاه ــرف خ ــش مص ــت کاه عل
کــه همزمــان بــا توقــف شــیردهي اســت. در اواخــر 
ــن  ــکل را در تأمی ــن مش ــا کمتری ــتني، گاوه آبس
ــاي  ــت ه ــداري باف ــراي نگه ــیم ب ــاي کلس نیازه
ــط  ــن فق ــتخوان جنی ــکیل اس ــد و تش ــدن دارن ب
ــاز  ــا آغ ــود. ب ــي ش ــن م ــره تأمی ــیم جی از راه کلس
ــي از  ــوز غن ــادي آغ ــدار زی ــا مق ــیردهي گاوه ش
ــر  ــالف دیگ ــر خ ــد. ب ــي کنن ــد م ــیم، تولی کلس
ــر  پســتانداران )مــوش و انســان(، اســتفاده از ذخای
ــدود 50  ــیردهي )ح ــل ش ــي اوای ــدن ط ــیم ب کلس
ــي دار  ــش معن ــت از افزای ــرم در روز( حکای – 30 گ
نیازهــاي کلســیم در مقایســه بــا نیــاز رشــد جنیــن 
ــد.  ــي کن ــرم در روز( م ــتني )10 گ ــر آبس ــي اواخ ط
ــیم  ــراي کلس ــتان ب ــده پس ــاز غ ــت نی در حقیق
ــر  ــي ذخای ــي گاو در جایگزین ــر از توانای ــب فرات اغل
ــش  ــه آن کاه ــه نتیج ــت ک ــما اس ــیم پالس کلس
ــا  ــب گاوه ــما در اغل ــیم پالس ــت کلس ــدید غلظ ش
مــی باشــد. روزهــاي اول شــیردهي تــوأم بــا 
ــوده  ــون ب ــد هورم ــازي پاراتیروئی ــش آزاد س افزای
کــه ســبب کاهــش دفــع کلســیم در ادرار، تحریــک 
ــد 1  ــش تولی ــتخوان و افزای ــیم از اس ــت کلس برداش
ــال  ــش انتق ــراي افزای ــي D3  ب و ٢5 دي هیدروکس
ــن  ــت ای ــود. موفقی ــي ش ــیم در روده م ــال کلس فع
آداپتاســیون )عــادت پذیــری( بــه وضعیــت اســید- 
ــوز  ــتگی دارد.  آلکال ــان بس ــان زایم ــاز گاو در زم ب
ــا مصــرف نســبتًا بــاالي  متابولیکــي ایجــاد شــده ب
ســدیم و پتاســیم توانایــي فیزیولوژیکــي اســتخوان 
ــه پاراتیروئیــد هورمــون آزاد  و کلیــه را در پاســخ ب
ــي  ــل م ــیمي، مخت ــه هیپوکلس ــخ ب ــده در پاس ش
ــد  ــوز باعــث مختــل شــدن فرآین ــن آلکال ــد. ای کن
ــد 1 و ٢5 دي  ــتخوان و تولی ــیم از اس ــت کلس برداش
هیدروکســي D3  می گــردد. بــا پیشــرفت شــیردهي، 
گاوهــا در تعــادل منفــي کلســیم در 8-٦ هفتــه اول 
ــتخوان  ــت از اس ــده و برداش ــي مان ــیردهي باق ش
باعــث خــروج 13 درصــدي کلســیم طــي ایــن دوره 
از اســتخوان هــا مــي شــود. بدیــن ترتیــب مصــرف 
ــه  ــه و افزایــش حجــم لول ــزاش یافت خــوراك گاو اف
ــد و  ــي ده ــیردهي رخ م ــرفت ش ــا پیش ــوارش ب گ
ــي D3 گاو  ــر 1 و ٢5 دي هیدروکس ــداوم تأثی ــا ت ب
ــراي  ــران نیازهایــش ب ــي را جهــت جب کلســیم کاف
ــت  ــیم از دس ــد و کلس ــي کن ــذب م ــیردهي ج ش
ــیردهي،  ــل ش ــي اوای ــي ط ــکلت بدن ــه از اس رفت

داراي غلظتهــاي کلســیم پالســمایي زیــر 5/5 
میلــي گــرم در دســي لیتــر طــي چندیــن ســاعت 
هســتند. حیــوان در ابتــدا سســت و کرخــت 
ــي  ــرد و بین ــهاي س ــد و گوش ــي رس ــر م ــه نظ ب
ــا  ــدارد. ب خشــکي دارد و زمــان ایســتادن تعــادل ن
ــتادن  ــه ایس ــادر ب ــیمي گاو ق ــرفت هیپوکلس پیش
ــداي  ــردد. ص ــي گ ــم م ــیاري اش ک ــوده و هوش نب
قلــب تقریبــًا ضعیــف شــده و تعــداد ضربــان قلــب 
ــد.  ــي رس ــه م ــر دقیق ــار در ه ــه 1٢0 ب از 70 -٦0 ب
ــا  ــش ی ــامل کاه ــده ش ــاهده ش ــم مش ــر عالی دیگ
توقــف انقباضــات لولــه گوارشــي و یبوســت اســت. 
در زمــان بــروز هیپوکلســیمی بالینــی دمــاي بــدن 
ــا  ــت )35/5 ت ــه فارنهای ــا 100 درج ــه 9٦ ت ــه دامن ب
ــد  ــي یاب ــش م ــراد( کاه ــانتی گ ــه س 37/7 درج
ــه 101  ــغ در دامن ــراي گاو بال ــدن ب ــال ب ــاي نرم )دم
ــا 39/4  ــادل 38/3 ت ــت مع ــه فارنهای ــا 103 درج ت
ــي  ــق درون رگ ــت(. تزری ــراد اس ــانتی گ ــه س درج
کلســیم )معمــوالً 8 گــرم کلســیم بــه شــکل 
ــا زمــان  ــات کلســیم( جهــت حفــظ گاو ت بروگلوکان
آدپتاســیون مکانیســم هــاي انتقــال کلســیم از روده 
و اســتخوان انجــام مــي  گیــرد. اگــر ایــن بیمــاري 
ــات  ــد حیوان ــا 70 درص ــًا ٦0 ت ــود تقریب ــان نش درم
ــاي  ــوري ه ــه تئ ــر چ ــرد. اگ ــد م ــًا خواهن تدریج
ــده  ــان ش ــیر بی ــب ش ــت ت ــورد عل ــددي در م متع
انــد امــا یــک واقعیــت غیــر قابــل انــکار بــه نظــر 
مــي رســد. یــک گاو معمــوالً 10 لیتــر آغــوز زمــان 
ــروج ٢3  ــب خ ــه موج ــد ک ــي کن ــد م ــان تولی زایم
گــرم کلســیم در روز اول تولیــد از ذخایــر بــدن مــي 
ــود  ــیم موج ــر کلس ــدار 9 براب ــن مق ــه ای ــود ک ش
ــروج  ــت. خ ــمایي گاو اس ــیم پالس ــره کلس در ذخی
ــط  ــد توس ــما بای ــیم پالس ــع کلس ــیم از منب کلس
ــیم از  ــت کلس ــا برداش ــیم از روده و ی ــذب کلس ج
ــي  ــي م ــن جایگزین ــود. ای ــران ش ــتخوان جب اس
ــه ٢  ــک گاوي ک ــراي ی ــواري ب ــه دش ــد وظیف توان
ــن  ــون در ای ــد، چ ــده باش ــکي را گذران ــاه خش م
ــد  ــي  باش ــل م ــیم حداق ــه کلس ــاز گاو ب ــان نی زم
ــه  ــدود ب ــه مح ــیم در روز( ک ــرم کلس ــا 1٦ گ )10 ت
رشــد جنیــن )5 گــرم کلســیم در روز( و دفــع 
اندوژنویســي کلســیم )10 -7 گــرم کلســیم در روز( 
ــت  ــاز جه ــورد نی ــاي م ــم ه ــود. مکانیس ــي ش م
ــیردهي  ــاز ش ــما در آغ ــیم پالس ــي کلس جایگزین
تقریبــًا غیرفعــال هســتند. ناتوانــي در تأمیــن 
ــمایي  ــر پالس ــي در ذخای ــراي جایگزین ــیم ب کلس
ــاي  ــردد. راهکاره ــي گ ــیر م ــب ش ــروز ت ــث ب باع
ــه 5 عامــل کلیــدي  کنتــرل و پیشــگیري کننــده ب

تقســیم مــي شــود: شــرایط بدنــي )BCS(، غلظــت 
ــت  ــره، غلظ ــفر جی ــت فس ــره، غلظ ــیم جی کلس
ــب  ــره. ت ــیم جی ــت پتاس ــره، غلظ ــم جی منیزی
ــیم  ــی )کل کلس ــت بالین ــیمي تح ــیر و هیپوکلس ش
ــن  ــر( مهمتری ــر از ٢ میلــی مــول در لیت خــون کمت
ناهنجاریهــاي عناصــر پرمصــرف اســت کــه گاوهــاي 
ــي را تحــت تأثیــر قــرار مــي دهنــد.  شــیري انتقال
بطــور متوســط 10 -5 درصــد گاوهــاي شــیري 
ــوع در  ــزان وق ــا می ــب شــیر مبتــال شــده ام ــه ت ب
برخــی گلــه هــا ممکــن اســت در حــد 34 درصــد 
ــیمي  ــا هیپوکلس ــیر ی ــب ش ــوع ت ــد. وق ــز باش نی
ــوع ورم  ــش وق ــا افزای ــط ب ــي مرتب ــت بالین تح
ــت  ــم، جف ــس رح ــي، پروالپ ــخت زای ــتان، س پس
ماندگــي، اندومتریــت، تأخیــر در پــس روي رحــم و 
ــي،  ــد از گوســاله زای ــدازي بع ــر در تخمــک ان تأخی
ــود.  ــی ش ــتر م ــیردان بیش ــي ش ــوز و جابجای کت
ــا  هیپوکلســیمي تحــت بالینــي همچنیــن مرتبــط ب
آســیب بــه حــرکات روده اي - معــده اي اســت کــه 

ــت. ــوراك اس ــرف خ ــده مص ــش دهن کاه

1- شرایط بدني

ــرایط  ــه ش ــیري ک ــاي ش ــه گاوه ــده ک ــزارش ش گ
بدنــي باالیــي زمــان زایــش دارنــد بیشــتر مســتعد 
ــزارش  ــان گ ــتند. محقق ــیر هس ــب ش ــه ت ــال ب ابت
نمودنــد کــه مدیریــت شــرایط بدنــي در گاو خشــک 
ــگیري از  ــراي پیش ــم ب ــرل منظ ــکار کنت ــک راه ی
ــه  ــي ک ــابهي گاوهای ــور مش ــت. بط ــیر اس ــب ش ت
هیپوکلســیمي تحــت بالینــي را تجربــه مــي کننــد 
ــد از  ــري در ٦0 روز اول بع ــدن باالت ــط وزن ب ، متوس
زایــش در مقایســه بــا گاوهایــي کــه غلظت کلســیم 
خــون طبیعــی دارنــد، داشــته انــد. بنابرایــن، ثبــت 
و مدیریــت امتیــاز شــرایط بدنــي در اوایــل خشــکي 
ــرآورد  ــت ب ــرل جه ــار کنت ــان، معی ــان زایم و زم
ــیمي  ــیر و هیپوکلس ــب ش ــگیري از ت ــر و پیش خط

ــه هــاي گاو شــیري اســت.  تحــت بالینــی در گل

٢- غلظت کلسیم جیره

ــش  ــل از زای ــیم قب ــم کلس ــاي ک ــره ه ــه جی تغذی
ــب  ــگیري از ت ــتراتژي پیش ــوان اس ــه عن ــوالً ب معم
شــیر اســتفاده مــي شــود. اســتفاده از جیــره هــاي 
ــازي  ــال س ــث فع ــش باع ــل از زای ــیم قب ــم کلس ک
مکانیســم هــاي هموســتازي کلســیم شــامل ترشــح 
 D3 ــی ــون و 1و ٢5 دی هیدروکس ــد هورم پاراتیروئی
مــي شــود کــه جــذب کلســیم از دســتگاه گــوارش 
ــي  ــش م ــتخوان افزای ــیم از اس ــذب کلس ــاز ج و ب
ــت  ــراي موفقی ــراي اج ــال ، ب ــن ح ــا ای ــد. ب یابن
ــل  ــا قب ــن راهــکار، مصــرف کلســیم گاوه ــز ای آمی
ــا  ــن 10 ت ــه بی ــت ک ــاز اس ــي نی ــاله زای از گوس
ــطح  ــاندن س ــود. رس ــدود ش ــرم در روز مح 30 گ
کلســیم جیــره بــه ایــن مقــدار کاری نســبتًا ســخت 
ــیم  ــاي کلس ــده ه ــد کنن ــتي از بان ــت و بایس اس
ــره  ــي در جی ــاي گیاه ــن ه ــت و روغ ــد زئولی همانن
و همچنیــن از منابــع علوفــه اي بــا کلســیم پاییــن 

اســتفاده کنیــم. گــراس هــاي فصــل ســرد، ســیلوي 
گــراس، علوفــه خشــک گــراس، کاه گنــدم، ســیلوي 
ذرت، ســیلوي لگــوم و علوفــه لگــوم حــاوي 
 15/٢ و   13/4  ،٢/8  ،3/1  ،5/8  ،5/5  ،5/٦ تقریبــًا 
ــاده خشــک هســتند  گــرم کلســیم در کیلوگــرم م
ــراي  ــن، ب ــی، ٢001(. بنابرای ــات مل ــن تحقیق )انجم
ــن مقــدار کــم  ــه تأمیــن ای ــواع علوف بســیاري از ان
ــر از  ــود )کمت ــد ب ــکل خواه ــره مش ــیم در جی کلس
30 گــرم در روز کلســیم( و اگــر ایــن راهــکار بــراي 
ــزودن  ــود، اف ــتفاده ش ــیمي اس ــرل هیپوکلس کنت
ــش  ــل از زای ــوط قب ــورت مخل ــیم بص ــل کلس مکم
ــي از  ــي غن ــي فرع ــرآورده های ــا ف ــات ی و ترکیب

ــرد.  ــورت بگی ــره ص ــد در جی ــیم نبای کلس

3- غلظت منیزیم جیره

ــي  ــت اساس ــره اهمی ــم جی ــه منیزی ــرف روزان مص
درکنتــرل تــب شــیر و هیپوکلســیمي تحــت بالینــي 
دارد. پیشــگیري از تــب شــیر و هیپوکلســیمي 
ــره  ــم جی ــت منیزی ــه غلظ ــي ک ــي زمان ــت بالین تح
در دوره قبــل از زایمــان بهینــه باشــد، تضمیــن مــی 
ــش  ــده افزای ــخص ش ــه مش ــوری ک ــه ط ــردد. ب گ
غلظــت منیزیــم جیــره بیشــترین تأثیــر را در بیــن 
راهکارهــاي جیــره اي پیشــگیري از تــب شــیر دارد. 
بنابرایــن یکــي از معیارهــاي کلیــدي کنتــرل کننــده 
ــم  ــت منیزی ــیر ، غلظ ــب ش ــگیري از ت ــراي پیش ب
ــده  ــه ش ــه توصی ــت ک ــان اس ــل از زایم ــره قب جی
ــاده خشــک باشــد. دامنــه  در دامنــه 0/4 درصــد م
ــول در  ــي م ــون 1/3 -0/8 میل ــم خ ــده آل منیزی ای

ــر گــزارش شــده اســت. لیت

4- غلظت فسفر جیره

ــا  ــي ب ــاط نزدیک ــره اي گاو ارتب ــفر جی ــت فس غلظ
ــش  ــه افزای ــوری ک ــه ط ــیر دارد. ب ــب ش ــعه ت توس
فســفر جیــره از 0/3 بــه 0/4 درصــد بــراي گاو 
شــیري آبســتن خطــر بــروز تــب شــیر را 18 درصــد 
افزایــش خواهــد داد. تأمیــن بیشــتر از 80 گــرم در 
ــع  ــت مان ــن اس ــتن ممک ــراي گاو آبس ــفر ب روز فس
ــیفرول  ــه کلس ــي کول ــد 1 و ٢5 دي هیدروکس تولی
ــاز  ــه نی ــد ک ــرده ان ــنهاد ک ــان پیش ــود. محقق ش
ــن  ــه ممک ــی ب ــات مل ــن تحقی ــده انجم ــالم ش اع
ــاد باشــد  ــک زایــش زی ــرای گاوهــای نزدی اســت ب
)0/4 درصــد مــاده خشــک( بــه طــوری کــه افزایــش 
ــه 0/4 درصــد میــزان وقــوع  فســفر جیــره از 0/3 ب
ــک  ــن ی ــد داد. بنابرای ــش خواه ــیر را افزای ــب ش ت
ــیر و  ــب ش ــگیری از ت ــراي پیش ــدي ب ــار کلی معی
هیپوکلســیمي تحــت بالینــی نگــه داشــتن فســفر 

ــت. ــک اس ــاده خش ــد م ــر 0/3 درص ــره زی جی

)DCAD( 5- اختالف کاتیون - آنیون جیره

ــتعد  ــره مس ــک جی ــا در ی ــا و آنیون ه ــه کاتیون ه هم
ــتند.  ــون هس ــي خ ــار الکتریک ــر در ب ــال تغیی اعم
کاتیون هــاي اصلــي موجــود در خــوراك و بــار 
+Ca2  و  ، K+ ، Na+ ــورت ــه ص ــا ب ــي آن ه الکتریک

+Mg 2  اســت. آنیــون هــاي اصلــي و بارهــاي 

ــتند.  Po �3  هس
So �2 و4

4
 ،  Cl  

_

ــا ــي آن ه الکتریک
ــا  ــره تنه ــود در جی ــاي موج ــا آنیون ه ــا ی کاتیون ه
ــار الکتریکــي خــون را در صــورت جــذب شــدن،  ب
ــي کم مصــرف موجــود  تغییــر می دهنــد. مــواد معدن
ــد و  ــل جذب ان ــی قاب ــر اندک ــا در مقادی در جیره ه
تأثیــر بســیار کمــي بــر وضعیــت اســید- بــاز بــدن 
ــداد  ــن تع ــالف بی ــد. اخت ــرایط دارن ــب ش در اغل
ذرات کاتیــون و آنیــون جــذب شــده از جیــره 
تعــادل کلــي اســید- بــاز بــدن را تعییــن می کنــد و 
بنابرایــن تعییــن کننــده  pH خــون اســت. اختــالف 
ــه صــورت  کاتیــون- آنیــون یــک جیــره معمــوالً ب
ــر  ــک عناص ــاده خش ــرم م ــواالن در کیلوگ میلی اکی 
ــود: ــان می ش ــرد  بی ــر و گوگ ــیم، کل ــدیم، پتاس س

 DCAD= meq ) Na+ + K+ ) - ( Cl - + S -2 )

ــه را  ــن نکت ــه ای ــت البت ــردي اس ــه کارب ــن معادل ای
بایــد دانســت کــه کلســیم، منیزیــم و فســفر جــذب 
ــر pH خــون تأثیــر خواهنــد  شــده از جیــره نیــز ب
ــي  ــیدي کنندگ ــت اس ــي فعالی ــت. در ارزیاب گذاش
نســبي کلــر در مقابــل ســولفات اثبــات شــده کــه 
ســولفات جیــره فقــط 0/٦ قــدرت اســیدي کنندگــي 
کلــر را دارد. بنابرایــن DCAD یــک جیــره و قــدرت 
ــه  ي ــتفاده از معادل ــا اس ــاش ب ــیدي کنندگی  اس

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

ــر  ــده   ت ــه  پیچی ــود. معادل ــن می ش ــر معی ــق ت دقی
فســفر  و  منیزیــم  کلســیم،  عناصــر    DCAD
می تــوان  همچنیــن  می گیــرد.  بــر  در  نیــز  را 
آمونیــوم را نیــز وارد نمــود چــون ایــن کاتیــون بــه 
ــون  ــي خ ــار کاتیون ــش ب ــه افزای ــد ب ــر مي رس نظ
ــي  ــات آزمایش ــفانه اطالع ــد. متأس ــک می کن کم
ــک  ــر ی ــذب ه ــب ج ــه ضری ــود دارد ک ــي وج کم
ــه گاو  ــه ب ــي ک ــره اي را زمان ــاي جی ــن یون ه از ای
ــن  ــا ای ــد. ب ــن کن ــوند، تعیی ــه می ش ــک تغذی خش
ــراي  کــه معــادالت DCAD یــک پایــه تئــوري را ب
ــم  ــاز فراه ــید- ب ــت اس ــره و وضعی ــتکاري جی دس
ــواد  ــزان م ــیون می ــراي فرموالس ــا ب ــد، آنه می کنن
معدنــي جیــره گاو شــیري قبــل از زایــش ضــروري 
ــر  ــیم و کل ــتثناء پتاس ــه اس ــون ب ــند چ نمی باش
ــزان جــذب دیگــر عناصــر پرمصــرف نرخ  هــاي  می
ثابتــی دارنــد. انجمــن تحقیقــات ملــی )٢001( نیــاز 
بــراي ســدیم جیــره در اواخــر آبســتني گاو را 
حــدود 1/٢ گــرم در کیلوگــرم مــاده خشــک بــرآورد 
ــره  ــوالً در جی ــه معم ــي ک ــت. خوراک های ــوده اس نم
گاوهــاي اواخــر آبســتني اســتفاده می شــوند، در کل 
ایــن مقــدار ســدیم را تأمیــن نمی کننــد. از افــزودن 
ــتني  ــر آبس ــره گاو در اواخ ــه جی ــام ب ــک طع نم
ــتان را  ــر ادم پس ــون خط ــود چ ــاب ش ــد اجتن بای
ــات  ــر اثب ــه  ي اخی ــد. در دو مطالع ــش می ده افزای
ــطوح  ــره در س ــیم در جی ــود کلس ــه وج ــده ک ش
 NRC ــاز ــر نی ــن براب ــا چندی ــنهادی NRC ی پیش
ــروز هیپوکلســیمي گاو زمــان  ــر درجــه ب تأثیــري ب
پژوهشــگران  از  نــدارد. گروهــی  گوســاله  زایي 
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ــه ازاي هــر  4/7 ، 9/8، 15/٢ و 19/5 گــرم کلســیم ب
ــتني  ــر آبس ــا در اواخ ــه گاوه ــوراك ب ــرم خ کیلوگ
کــه کلــر جیره ــاي باالیــي داشــتند، جهــت 
ــاي  ــد. گاوه ــه کردن ــیر تغذی ــب ش ــگیري از ت پیش
تغذیــه شــده بــا کلســیم 15/٢ گــرم کاهــش اندکــي 
ــاهد  ــروه ش ــا گ ــه ب ــوراك در مقایس ــرف خ در مص
ــره  ــا جی ــه شــدگان ب ــه تغذی ــي ک داشــتند،  درحال
ــه طــور  19/5 گــرم کلســیم، مصــرف خوراکشــان ب
ــاي  ــیم جیره  ــود. کلس ــر ب ــن  ت ــداري پایی معنی 
ــده  ــه ش ــیمي تجرب ــه هیپوکلس ــر درج ــري ب تأثی
ــي دوره  ــیر ط ــد ش ــا تولی ــي ی ــاله  زای ــان گوس زم
ــه  ــن گون ــه ای ــن مطالع ــت. از ای ــیردهي نداش ش
ــره در دوره  ــیم جی ــت کلس ــه غلظ ــد ک ــر می آی ب
3 هفتــه پایانــی آبســتنی بایــد بیــن 8 تــا 10 گــرم 
ــت  ــود. جه ــظ ش ــک حف ــاده خش ــرم م در کیلوگ
اطمینــان از مقادیــر کافــي غلظــت منیزیــم جیــره، 
ــا 4 گــرم در کیلوگــرم جیــره، منیزیــم  بایــد 3/5 ت
موجــود باشــد. ایــن غلظــت باالتــر منیزیــم جیــره-
ــذب  ــه ج ــد ک ــی ده ــوان را م ــن ت ــه گاو ای ای ب
غیرفعــال منیزیــم از دیــواره شــکمبه صــورت 
گیــرد. غلظــت فســفر جیــره اي در ســطحي باشــد 
 NRC ــه در ــفر را ک ــه فس ــي ب ــاز گاو انتقال ــه نی ک
ــراي  ــدار آن ب ــد. مق ــن بکن ــده، تأمی ــه ش توصی
اغلــب گاوهــا 0/4 گــرم بــه ازاي هــر کیلوگــرم مــاده 
ــات  ــي مطالع ــه برخ ــت. اگرچ ــوراك اس ــک خ خش
می داننــد.  دام  نیــاز  از  بیــش  را  مقــدار  ایــن 
ــفر را در روز  ــرم فس ــش از 80 گ ــه بی ــاي ک جیره 
ــره  ــردن جی ــیدي ک ــراي اس ــا ب ــد ی ــن می کن تأمی
ــه  ــث بلوک ــود باع ــتفاده ش ــفریک اس ــید فس از اس
 Dــن ــي ویتامی ــد 1 و ٢5 دي هیدروکس ــردن تولی ک
ــره  ــرد جی ــد. گوگ ــاد می کن ــیر ایج ــب ش ــده و ت ش
ــک  ــاده خش ــرم م ــرم در کیلوگ ــاالي ٢/٢ گ ــد ب بای
جهــت اطمینــان از سوبســتراي کافــي بــراي ســنتز 
ــاي  ــره ه ــود. جی ــظ ش ــي، حف ــن میکروب پروتئی
ــد.  ــي دارن ــرد پایین ــیلوي ذرت، گوگ ــه س ــر پای ب
ــرم  ــرم در کیلوگ ــر از 4 گ ــد کمت ــره بای ــرد جی گوگ
مــاده خشــک جهــت اجتنــاب از مشــکالت عصبــي 
مرتبــط بــا مســمومیت گوگــرد نگــه داشــته شــود. 
ــي  ــکمبه م ــه ش ــده ب ــرد وارد ش ــولفات و گوگ س
ــولفید  ــي از س ــد. بخش ــاد کن ــولفید ایج ــد س توان
ــدروژن  ــورت هی ــه ص ــکمبه ب ــده در ش ــد ش تولی
ســولفید اســت و ایــن گاز در قســمت فوقانــي 
مایــع شــکمبه قــرار می گیــرد. در ایــن زمــان 
ــای  ــل آروغ زدن، گازه ــا عم ــوالً ب ــیری معم گاو ش
ــق  ــن طری ــد و بدی ــاق می کن ــکمبه ای را استنش ش
ــریعًا  ــاق و س ــاره استنش ــدروژن دوب ــولفید هی س
ــمومیت  ــث مس ــد باع ــه می توان ــود ک ــذب می ش ج
ــک  ــاي ت ــراي گونه  ه ــه ب ــاي ک ــطوح جیره  در س
معده ــاي بــي ضــرر اســت، گــردد. ســولفات 
ــع خــوب گوگــرد  ــم مناب کلســیم و ســولفات منیزی
هســتند کــه کلســیم و منیزیــم را نیــز تأمیــن مــي-
کننــد. اســید ســولفوریک همچنیــن ممکــن اســت 
ــرم در  ــد 4 گ ــه ح ــره ب ــرد جی ــش گوگ ــراي افزای ب
کیلوگــرم مــاده خشــک، افزایــش یابــد امــا بایــد بــا 
احتیــاط صــورت گیــرد. اکنــون بجــز پتاســیم و کلر 

متغیرهــا در معــادالت مختلــف DCAD ثابــت شــده 
ــاي  ــیر درگاوه ــب ش ــگیري از ت ــد پیش ــد. کلی ان
هلشــتاین حفــظ پتاســیم جیــره نزدیــک بــه نیــاز 
گاو خشــک بــه عنصــر پتاســیم طبــق NRC اســت 
)حــدود 10 گــرم در کیلوگــرم مــاده خشــک(. کلیــد 
کاهــش هیپوکلســیمي تحــت  بالینــی و تــب شــیر، 
افــزودن کلــر بــه جیــره، جهــت مقابلــه و تخفیــف 
اثــرات قلیایــی پتاســیم جیــره اســت. بــراي تحقــق 
ــره  ــر در جی ــاز کل ــورد نی ــت م ــدف، غلظ ــن ه ای
ــًا 5  ــدن گاو تقریب ــات ب ــردن مایع ــیدي ک ــراي اس ب
ــت  ــر از غلظ ــک کمت ــاده خش ــرم م ــرم در کیلوگ گ
پتاســیم جیــره می باشــد. بــه دیگــر ســخن،  
اگــر پتاســیم جیــره تــا حــد 13 گــرم در کیلوگــرم 
ــا 8  ــد ت ــره بای ــر جی ــت کل ــد، غلظ ــش یاب کاه
ــد.  ــش یاب ــک افزای ــاده خش ــرم م ــرم در کیلوگ گ
ــرم در  ــه ٢0 گ ــد ب ــي توان ــره م ــیم جی ــر پتاس اگ
ــر  ــا کل ــت ت ــود، الزم اس ــش داده ش ــرم کاه کیلوگ
ــک  ــاده خش ــرم م ــرم در کیلوگ ــه  15 گ ــره ب جی
برســد. منابــع کلــر خوشــخوراکي متفاوتــي دارنــد، 
ــره  ــان جی ــر زم ــخوراک تر کل ــع خوش ــس منب پ
نویســي بایســتي اســتفاده شــود زیــرا کــه کاهــش 
زیــاد از حــد و مــورد نظــر مــا بــرای پتاســیم جیــره 
ــا  ــوم )ی ــد آمونی ــد. کلری ــی آی ــت م ــکل بدس مش
ســولفات آمونیــوم( بطــور ویژه ــاي زمانــي کــه بــه 
ــود،  ــي ش ــه م ــاال اضاف ــت ب ــا قلیائی ــاي ب ــره ه جی
غیــر خوشــخوراك اســت. در جیــره هــای قلیایــی، 
ــه آمونیــاك تبدیــل شــده کــه  کاتیــون آمونیــوم ب
گاو را زمانی کــه بــه خــوراك نزدیــک می گــردد، 
ــر  ــاي کل ــوط نمک ه ــتفاده از مخل ــد. اس آزار می ده
ــا  ــن نمک ه ــوع ای ــزه نامطب ــد م ــولفات می توان و س
را کاهــش دهــد. هیدروکلریــک اســید اثبــات شــده 
کــه خوشــخوراکترین آنیــون اســت. انــدازه گیــری 
pH ادرار گاوهــا بــر آورد دقیقــي از تغییــر pH خون 
ــي در  ــاي خوب ــد راهنم ــد و  می توان ــا می ده ــه م را ب
ــي در  ــاي آنیون ــتفاده از نمک ه ــب اس ــزان مناس می
ــا  ــره   هــاي ب ــطح pH ادرار در جی ــره باشــد. س جی
ــردن  ــدود ک ــت. مح ــش از 8/٢ اس ــاال بی ــون ب کاتی
ــدار  ــه مق ــط ب ــره، pH ادرار را فق ــاي جی کاتیون ه
ــرل  ــراي کنت ــر 7/8(. ب ــد )زی ــي کاه ــي م اندک
 pH عــادی هیپوکلســیمي تحت بالینــی متوســط
ــا 8/٦  ــن ٦/٢ ت ــد بی ــتاین بای ــاي هلش ادرار گاوه
ــراي رســیدن بــدان، افــزودن آنیون هــا  باشــد کــه ب
ــط pH ادرار  ــر متوس ــت. اگ ــروري اس ــره ض ــه جی ب
ــره وارد  ــادي در جی ــون زی ــت آنی ــن 5 و 5/5 اس بی
شــده و ایجــاد اســیدوز متابولیکــي شــدید می کنــد 
و کاهــش مصــرف خــوراك نتیجــه آن خواهــد بــود. 
ــد از  ــتر بع ــا بیش ــاعت ی ــد 48 س pH ادرار می توان
اعمــال تغییــر در جیــره کنتــرل شــود. بنظــر مــی-
ــاز  آیــد کــه بهتریــن بــرآورد از وضعیــت اســید- ب
ــاعت  ــا 9 س ــده در ٦ ت ــت آم ــاي بدس ــه  ه از نمون
بعــد از خــوراك دهــي حاصــل می شــود. امــا زمــان 
 pH ــم ــي منظ ــه بررس ــبت ب ــري نس ــت کمت اهمی

ــتني دارد.  ــر آبس ــه آخ ادرار در هفت

٦- راهبرد مزرعه اي

تــب  از  پیشــگیري  بــراي   BCS مدیریــت   -
ــان  ــه BCS زم ــوري ک ــه ط ــت ب ــیرحیاتي اس ش
ــاز  زایمــان 3 پیشــنهاد شــده اســت.بنابراین امتی
شــرایط بدنــی همــه گاوهــا بایــد زمــان زایمــان و 

ــود.  ــي ش ــکي ارزیاب ــل خش اوای

ــیر در  ــب ش ــرل ت ــراي کنت ــژه ب ــکار وی - راه
ــای  ــه واحده ــود و هم ــناخته ش ــد ش ــه بای مزرع
تولیــدی بایــد راهکارهایــي از پیــش تعییــن شــده 

ــند. ــته باش ــیر داش ــب ش ــرل ت ــراي کنت ب

ــار  ــیم در دوره ي انتظ ــرف کلس ــبه مص - محاس
ــیم  ــوع کلس ــرد. مجم ــورت گی ــد ص ــش بای زای
ــرآورده  ــا و ف ــه ه ــا، علوف ــل ه ــود در مکم موج
هــاي بایــد کمتــر از 30 گــرم در روز کلســیم بــرای 
ــراي  ــکار ب ــن راه ــر ای ــد اگ ــن کنن ــوان تأمی حی

ــت. ــیر اس ــب ش ــگیري از ت پبش

ــراي  ــده ب ــرل کنن ــدي کنت ــار کلی ــک معی - ی
تــب شــیر و هیپوکلســیمي ایــن اســت کــه بایــد 
ــد در  ــر از 1/8 درص ــره کمت ــیم جی ــدار پتاس مق

ــد. ــش باش ــک زای دوره نزدی

- اختــالف کاتیــون- آنیــون علوفــه هاي اســتفاده 
شــده در دوره نزدیــک زایــش بایــد کمتــر از ٢50 
ــک  ــاده خش ــرم م ــی واالن در کیلوگ ــی اک میل
باشــد تــا اختــالف کاتیــون- آنیــون جیــره مــورد 
ــه  ــي ب ــاي آنیون ــک ه ــتفاده از نم ــا اس ــر ب نظ

ــد. ــی واالن برس ــی اک ــا ٢00- میل 100-  ت

ــاي  ــراي گاوه ــر ب ــورد نظ ــطح pH ادرار م - س
تغذیــه شــده بــا اســتفاده از نمــک هــای آنیونــی، 
ــل 8  ــرل pH ادرار حداق ــد و کنت ــا ٦/8 باش ٦ ت
ــاي  ــک ه ــرد نم ــان کارب ــش زم ــک زای گاو نزدی

ــت. ــروري اس ــره ض ــي در جی آنیون

- غلظــت منیزیــم جیــره نزدیــک بــه 0/4 درصــد 
ــرآورد  ــتا  ب ــن راس ــد. در همی ــت آی ــد بدس بای
ــه  ــک هفت ــا ی ــون در گاوه ــم خ ــت منیزی غلظ

ــت. ــد اس ــان مفی ــش از زایم پی

- مهــم اســت کــه فســفر جیــره اي بــه 0/3درصد 
ــا کمتــر محدود شــود. ی

ــه خــوراك در دوره  - قابلیــت دسترســي کافــي ب
نزدیــک زایمــان اهمیــت دارد )5 روز آخــر( و 
گاوهــا بــه همــه مــواد معدنــی دسترســی داشــته 

ــند. باش

را  شــیر  تــب  کنتــرل  راهکارهــاي  همــه   -
ــاي  ــون از گاوه ــه خ ــن نمون ــا گرفت ــوان ب ــی  ت م
ــي  ــل از آن ارزیاب ــاعت قب ــرده و ٢4 س ــش ک زای
ــون(. ــم خ ــیم و منیزی ــری کلس ــدازه گی ــرد )ان ک
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1- گوساله نر
٢- کیسه صفرا
3- گلبول قرمز

a-4 کمر
b-4 قب قب

a-5 کپل
b-5 بخلق

٦- رفتار جنسی
7- سیالژ ذرت
8- لوله معدی

9- هسته خرما
10- خوش خوراکی

a-11 تنه
b-11 ذرت
a-1٢ سم

b-1٢ پشت
c-1٢ بز

13-تب شیر
14- مهره پشت

15- تست آبستنی

1٦- مدفوع
a-17 دم

b-17 مزه
c-17 فک
a-18 قوچ

b-18 میش
a-19 معده
b-19 جیره

٢0 - ایستا فحلی



 نگاه محتاطانه دامپروران
ــرا قیمــت شــیر کمــاکان پاییــن مــی باشــد. تیــم  ــر مشــقت دیگــری باشــد زی ــت ویســکانزین ســال پ ــروران ایال ــرای داپ ــد ب ســال ٢01٦ مــی توان
ــه مــی کنــد. قیمــت شــیر مــورد اســتفاده  ــازار شــیر قیمــت هــای پایینــی را تجرب تراتــر، رئیــس انجمــن تجــارت لبنــی ویســکانزین، مــی گویــد ب
درپنیرســازی 14/44 دالر در هــر 100پونــد شــیر مــی باشــد )کیلویــی 0/3٢ دالر( کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته 0/19 درصــد کاهــش و در مقایســه بــا 
اوج قیمــت هــا در ٢014، 0/41درصــد 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 ٢014 دامپــروران 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 
ــازار جهانــی هســتند. افزایــش ارزش دالر باعــث شــده اســت کــه تــا حــدی از قــدرت صــادرات  محصــوالت لبنــی ماننــد دیگــر کاالهــا بخشــی از ب
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 خــوراك دام اســت 
زیــرا پاییــز ٢015 برداشــت محصــول پــر رونــق بــود. همچنیــن قیمــت ســوخت پاییــن آمــده اســت. درصــورت عــدم افزایــش دوبــاره قیمــت هــا کــه 
بعیــد اســت طــی ٢ مــاه آینــده رخ دهــد، قیمــت شــیر کالس 3 )کــه در صنعــت پنیرســازی کاربــرد دارد( کاهــش بیشــتری را تجربــه خواهــد کــرد و 

بــه 13 دالر در هــر 100 پونــد شــیر )یعنــی 0/٢9 دالر بــرای هــر کیلــو گــرم شــیر( خواهــد رســید.                                     
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 تب برفکی 
ــب برفکــی در برخــی از مناطــق و دامداریهــای همجــوار اســتان خراســان رضــوی و تشــخیص کانونهــای بیمــاری و ــه شــیوع بیمــاری ت ــا توجــه ب  ب
 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 1394/0/1٢/05 در 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
ــئولین اداره ــان و مس ــی و کارشناس ــش خصوص ــکان بخ ــی ؛ دامپزش ــای دام ــکل ه ــدگان تش ــوی ؛ نماین ــان رض ــی خراس ــداران صنعت  گاوداران و دام
 کل دامپزشــکی اســتان حضــور داشــتند جهــت پیشــگیری ازشــیوع تــب برفکــی و بــروز مشــکالت بــر لــزوم رعایــت کلیــه اصــول و مــوارد نــکات
 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 1394/1٢/09در 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                  
در پــی شــیوع ســویه جدیــد تــب برفکــی در کشــورهای منطقــه، رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا دبیــر کمیســیون تــب برفکــی اتحادیــه اروپــا 
دیــدار و گفتگــو کرد.بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، در ایــن نشســت کــه متعاقــب شــیوع ســویه جدیــد تــب برفکــی در کشــورهای منطقــه برگــزار 
شــد، موضوعــات تــداوم همــکاری ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا کمیســیون تــب برفکــی اتحادیــه اروپــا و فائــو، برگــزاری دوره هــای آموزشــی در 
ــکده های  ــا دانش ــکاری ب ــت هم ــات و در نهای ــادل اطالع ــی، تب ــب برفک ــش ت ــاغل در بخ ــکان ش ــش دامپزش ــای دان ــازی، ارتق ــای مج ــب آموزش ه قال
تخصصــی حــوزه در راســتای ارتقــا و بازآمــوزی فــارغ التحصیــالن دامپزشــکی مــورد بحــث قــرار گرفت.دبیــر کمیســیون تــب برفکــی اتحادیــه اروپــا 
ضمــن پیشــنهاد تهیــه و امضــا یادداشــت تفاهــم بــا فائــو بــرای ارتقــای ســطح همکاری  هــای چندجانبــه در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری تــب  
ــورهای  ــورت ورود کش ــرد: در ص ــه ک ــران، اضاف ــور در ای ــندی از حض ــراز خرس ــن اب ــرد.وی ضم ــرح ک ــی را مط ــی و آموزش ــای فن ــی، همکاری  ه برفک
افغانســتان و تاجیکســتان در دوره  هــای آموزشــی، برگــزاری دوره  هــای اختصاصــی بــه زبــان فارســی امــکان پذیــر اســت.مهدی خلــج، رئیــس ســازمان 
ــا،  ــی اروپ ــب برفک ــیون ت ــو و کمیس ــازمان، فائ ــن س ــن ای ــای بی ــش همکاری  ه ــم و افزای ــت تفاه ــای یادداش ــتقبال از امض ــا اس ــور ب ــکی کش دامپزش

ــرد.   ــی ک ــاط را مثبــت ارزیاب ــن ارتب همکاری هــای گذشــته ســازمان دامپزشــکی در ای
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        »IR« صادرات همه فرآورده های دامی، منوط به برخورداری از کد
ــط،  ــه برخــورداری از کــد »IR« )داشــتن حداقــل ضواب ــر کل دامپزشــکی اســتان زنجــان گفــت: صــادرات همــه فرآورده هــای دامــی اســتان، منــوط ب مدی
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی«، ب ــید کرم ــه بوده ایم.»محمد رش ــادرات مواج ــش ص ــا افزای ــال ب ــبختانه امس ــت و خوش ــازمان دامپزشکی(اس ــتانداردهای س ــرایط و اس ش
این کــه یکــی از مهم تریــن برنامه هــای اداره کل دامپزشــکی، تأمیــن فرآورده هــای دامــی صادراتــی بــرای خــارج از کشــور اســت، اظهــار کــرد: کــد آی آر، 
حداقــل ضوابــط، شــرایط و اســتانداردهای ســازمان دامپزشــکی بــرای فرآورده هــای خــام دامــی اســت کــه الزامــات بهداشــتی و خصوصیــات تعیین شــده 
ســالمت محصــوالت را شــامل می شــود. 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، هم چنیــن مــواردی ماننــد نــوع برچســب، بســته بندی و چگونگــی حمــل بــرای 
محصــوالت صادراتــی از اهمیــت ویــژه ای برخــودار بــوده و قابــل چشم پوشــی نیســت، چــون میــزان کیفیــت بــرای صــادرات حــرف اول را می زنــد و هیــچ 
ــه، خــود را در جایــگاه صادرکننــدگان برتــر و موفــق قــرار دهــد.وی افــزود: خوشــبختانه در طــول  ــه ایــن مقول ــدون توجــه ب ــد ب تولیدکننــده ای نمی توان
ــت و  ــان، کوی ــه عم ــه دار ب ــرغ نطف ــزار تخم م ــون و 330 ه ــتان، دو میلی ــه ارمنس ــک روزه ب ــه ی ــه جوج ــزار قطع ــان 88٢ ه ــتان زنج ــال، اس ــه امس 10 ماه
تاجیکســتان، 81 هــزار تــن پنجــه و پــای مــرغ فرآوری شــده بــه ویتنــام و هنک گنــگ و 501 هــزار تــن نیــز تخم مــرغ خوراکــی بــه عــراق صــادر کــرده 
ــط  ــه ضواب ــرل همه جانب ــل اداره کل کنت ــارت کام ــا نظ ــتان ب ــدی اس ــالم تولی ــه اق ــادرات هم ــرد: ص ــح ک ــان تصری ــتان زنج ــکی اس ــت.مدیر کل دامپزش اس
ــرای صــادرات فرآورده هــای دامــی اســتان فراهــم شــود. ایــن در  ــا طــی ســال های آینــده، زمینــه بیشــتری ب بهداشــتی انجــام شــده و امیــد مــی رود ت
ــدان  ــرای عالقه من ــتغال زایی ب ــی و اش ــای دام ــت فرآورده ه ــت و کمی ــای کیفی ــرای ارتق ــوقی ب ــد مش ــود می توان ــودی خ ــادرات به خ ــه ص ــت ک ــی اس حال

در  خصــوص فعالیــت در ایــن حــوزه باشــد  .                                                                                                                           ا یســنا    - 0٢   اســفند 1394

 تولد 9۰ گوساله به روش آزمایشگاهی در اصفهان  
مدیرعامــل یــک شــرکت دامپــروری دانــش بنیــان گفــت: بــرای نخســتین بــار در کشــور اقــدام بــه تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام کردیــم کــه در ایــن 
فرآینــد تاکنــون 90 گوســاله متولــد شــده است.جمشــید جلیلی نــژاد اظهــار داشــت: از ســه ســال پیــش اقــدام بــه تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام روی 
گوســاله کردیــم و تاکنــون 90 گوســاله بــه ایــن روش در اصفهــان متولــد شــده اســت.وی بیــان داشــت: ماهانــه 1٢0 قطعــه جنیــن فریــزه شــده از گوســاله 
تولیــد و نگهــداری می شــود کــه در حــال حاضــر 9 قطعــه 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 جنین هــای آزمایشــگاهی دام بــه ســه صــورت انجــام می گیــرد 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 می شــوند.

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 
تبدیــل بــه جنیــن می شــود.             »خشکســالی« و »افزایــش بهــره وری« انگیــزه تولیــد گوســاله هــای آزمایشــگاهی

ــن  ــا بهتری ــح ب ــل تلقی ــوغ و عم ــنین بل ــل از س ــاده قب ــاله م ــک گوس ــذ تخم ــک و اخ ــت ژنومی ــتفاده از تس ــا اس ــوم ب ــت س ــزود: در حال ــژاد اف جلیلی ن
ــان  ــش بنی ــروری دان ــرکت دامپ ــک ش ــل ی ــگاهی دام می کنیم.مدیرعام ــن آزمایش ــد جنی ــه تولی ــدام ب ــای آزمایشــگاهی اق ــط  ه ــا در محی ــپرم های دنی اس
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 
ــه تولیــد جنیــن  ــا همــکاری و پشــتیبانی معاونــت امــور دام و مســاعدت پژوهشــکده رویــان و دامپزشــکی اســتان اصفهــان و کشــور اقــدام ب توانســت ب
آزمایشــگاهی دام کنــد.وی هــدف از انجــام ایــن پــروژه را تولیــد گوســاله های بــا کیفیــت و افزایــش بهــره وری 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«                                                                      

جلیــل نــژاد ادامــه داد: تولیــد جنیــن آزمایشــگاهی دام در ســطحی وســیع از اهــداف ایــن پــروژه اســت و ایــن فعالیت هــا بــه منظــور تولیــد نتــاج برتــر از 
دام هــای بــا ظرفیــت ژنتیکــی مناســب و فریــز کــردن آن هــا بــرای اســتفاده در شــرایط مــورد نیــاز اســت.وی افــزود: اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه منظــور 
بهبــود فرآینــد تولیــد مثــل دام هــا در شــرایط تنــش گرمایــی و همچنیــن کنتــرل انتقــال عوامــل بعضــی از بیماری هــا در فناوری هــای رایــج دیگــر اســت.

مدیرعامــل یــک شــرکت دامپــروری دانــش بنیــان ادامــه داد: اســتفاده  مکــرر از یــک حیــوان مــاده  برتــر ژنتیکــی، امــکان ســریع تســت نتــاج یــک حیــوان 
ــا  ــا  اســت.جلیل نژاد ب ــژاد از جملــه ایــن مزای ــد اصــالح ن ــرای صفــات کمــی و بهبــود رون ــرخ انتخــاب ب مــاده و کاهــش فاصلــه بیــن نســل ها، افزایــش ن
اشــاره بــه آزمایشــگاه جنین شناســی ایــن شــرکت دانش بنیــان ادامــه داد: آزمایشــگاه جنین شناســی در ســال 1391 راه انــدازی و تجهیــز شــد کــه ضمــن 
ــن  ــرد: در ای ــه ک ــد.وی اضاف ــام ش ــی انج ــی و کم ــرد کیف ــش عملک ــور افزای ــه منظ ــز ب ــی نی ــوت، هدف گذاری های ــطح پایل ــای IVF در س ــد جنین ه تولی
ــک  ــت ژنومی ــام تس ــت: انج ــت.جلیل نژاد گف ــوده اس ــگاهی ب ــای آزمایش ــد جنین ه ــروژه تولی ــای پ ــن برنامه ه ــت از مهمتری ــت و کیفی ــا کمی ــتا ارتق راس
گاوهــای گلــه فــکا بــه منظــور تعییــن گاوهــای برتــر از نظــر ژنتیکــی بــه عنــوان دام دهنــده، تولیــد جنین هــای تــازه بــه منظــور انتقــال مســتقیم بــه 
ــای  ــه فعالیت ه ــه از جمل ــرایط مزرع ــا در ش ــان از آن ه ــتفاده آس ــی و اس ــن شــده و معمول ــای تعیی ــز جنین ه ــر ژنتیکــی و فری ــده از دام هــای برت دام گیرن

انجام شده در این آزمایشگاه است.                                                                                                                                  خبرگزاری مهر      ٢0 دي 1394      
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ــه وجــود آمــده میــزان  ــه ای ب ــرای لبنیــات کارخان ــه گرانی هایــی کــه در ســنوات اخیــر ب ــا توجــه ب ــه گاوداران خراســان رضــوی گفــت: ب رئیــس اتحادی

ــا خبرنــگار تســنیم درمشــهد مقــدس، اظهــار داشــت: برخــی از  اســتفاده مــردم از لبنیــات ســنتی افزایــش داشــته است.فرشــید صــراف در گفت وگــو ب

ــر قیمــت  ــن واحدهــا شــیر خــام را زی ــون ای ــا کن ــرا از ســال گذشــته ت ــوده زی ــت ب ــال بی عل ــع لبنــی رخ داده کام ــه در محصــوالت صنای ــی ک گرانی های

ــون  ــم اکن ــه ه ــه طوریک ــه ب ــان گرفت ــی را از آن ــع لبن ــتری های صنای ــان مش ــذر زم ــوع در گ ــن موض ــرد: ای ــح ک ــد.وی تصری ــداری کرده ان ــوب خری مص

مشــاهده می شــود در حالیکــه حجــم زیــادی از تولیــدات کارخانــه ای ایــن محصــوالت در انبارهــا انباشــته شــده میــزان فــروش لبنیــات ســنتی افزایــش 

داشــته اســت.رئیس اتحادیــه گاوداران خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد گــران شــدن ٦ درصــدی محصــوالت لبنــی، خاطرنشــان کــرد: ایــن مســئله 

ســبب می شــود کــه خریــداری محصــوالت کارخانــه ای از قبــل کمتــر شــده و در نتیجــه بــه دامــداران بیــش از ســابق متضــرر می شــوند.صراف در ارتبــاط 

بــا قیمــت شــیر خــام، بیــان کــرد: ســال گذشــته دولــت شــیر خــام را بــا قیمــت تضمینــی لیتــری 1440 تومــان از دامــداران خریــداری می کــرد کــه بــا 

ایــن روش تــا حــدی مشــکالت خریــد کارخانجــات بــا بهــای 1100 تومــان برطــرف می شــد کــه هــم اکنــون ایــن اقــدام دیگــر انجــام نمی شــود و دامــداران 

بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند.وی بیــان کــرد: همچنیــن بایــد دیــد صنایــع لبنــی کــه هــم اکنــون قصــد گــران کــردن محصــوالت خــود را دارنــد تــا 

ــا کیفیــت تولیــد می کننــد و الزم اســت در ایــن حــوزه ســنجش های دقیقــی صــورت گیــرد.  چــه میــزان محصــوالت ب

تسنیم– ٦ دی

دامداران تاوان لجبازی صنایع لبنی را می دهند
چنــد ســالی مــی شــود کــه  هزینــه هــای سرســام آور و ســختی تولیــد در میــان تاریکــی تونــل بــی مهــری مســئوالن امــان دامــداران را بریــده اســت 

بطوریکــه کــه شــکایت از شــرایط موجــود برایشــان بــه یــک اصــل تبدیــل شــده اســت.این امــر در حالــی اســت کــه خریــد تضمینــی شــیر از ســوی 

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 93  بــا وجــود اعطــای مجــوز افزایــش 

قیمــت شــیرخام بــا نــرخ مصــوب 1440 تومــان 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 ٢50 تومــان 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 93 اســت 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 اصــالح 

نکننــد و حمایــت از ســوی دولــت صــورت نگیــرد در نهایــت دامــداران مجبــور بــه کاهــش تولیــد شــیر خــام هســتند  چــرا کــه ادامــه فعالیتشــان بــا 

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 

ــا مقاومــت  شــیر خــام بــه نــرخ 1440 تومــان از دامــداران هســتند کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق صــورت بگیــرد امــا اگــر مشــابه دوره هــای قبــل ب

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

ایرانی ها یک سوم میانگین جهانی شیر، پنیر، ماست، کره، دوغ و... مصرف می کنند
ــیر و  ــرف ش ــته مص ــال گذش ــد س ــول چن ــد و در ط ــرف می کنن ــره، دوغ و... مص ــت، ک ــر، ماس ــیر، پنی ــی ش ــن جهان ــوم میانگی ــک س ــا ی ایرانی ه
ــگاران  ــگاه خبرن ــی پزشــکی باش ــروه علم ــان  گ ــت و درم ــوزه بهداش ــگار ح ــزارش خبرن ــت.به گ ــه  اس ــش یافت ــی کاه ــکل محسوس ــه ش ــات ب لبنی
جــوان؛ در ایــن دوره کــه حــال و هــوای کالن  شــهرها پــر از ذرات معلــق و آالینده هــای بنزینــی بــوده و حالــش خــوش نیســت متخصصــان تغذیــه 
مــردم را بــه خــوردن شــیر توصیــه می کننــد تــا ســموم ســرب و آالینده هــا خنثــی شــود و بــر اســاس ســبد غذایــی پیشــنهادی از ســوی وزارت 
بهداشــت کشــورمان، هــر فــرد بایــد ماهانــه 8 لیتــر شــیر، 3 کیلوگــرم ماســت و حــدود 500 گــرم پنیــر مصــرف کنــد. آیــا مصــرف ایرانی هــا 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 70 تــا 90 لیتــر در ســال اســت کــه ایــن آمــار بایــد 50 درصــد افزایــش یابــد.                  

     باشگاه خبرنگاران جوان –٢9دی ماه

شاخص تولید محصوالت گاوداری فصل پاییز 2.64 درصد افزایش یافت
براســاس گــزارش مرکــز آمارقیمــت شــاخص تولیــد محصــوالت گاوداری فصــل پاییــز ٢.٦4 درصــد افزایــش یافت.مرکــز آمــار ایــران گــزارش شــاخص 
قیمــت تولیدکننــده محصــوالت گاوداری هــای صنعتــی کشــور پاییــز 94 را منتشــر کرد.شــاخص کل قیمــت تولیدکننــده محصــوالت گاوداری هــای صنعتی 
در فصــل پاییــز 1394 بــه عــدد ٢٢0.59 رســید کــه 0.5٦ درصــد افزایــش را نســبت بــه فصــل قبــل و ٢.٦4 درصــد افزایــش را نســبت بــه فصــل مشــابه 
ســال قبــل نشــان می دهــد.در فصــل مــورد بررســی، شــاخص کــود بــا 4.70 درصــد افزایــش نســبت بــه فصــل قبــل بــا بیش تریــن افزایــش روبــه رو 
بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه شــاخص قلــم گوســاله پــرواری بــا 0.97 درصــد کاهــش نســبت بــه فصــل قبــل، مواجــه بــوده اســت.در فصــل 
مــورد بررســی شــاخص قیمــت کل در اغلــب اســتان ها، بــا افزایــش روبــه رو بــوده اســت کــه در ایــن میــان اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ٦.49 درصــد 
افزایــش در شــاخص کل نســبت بــه فصــل قبــل بیش تریــن افزایــش و اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 5.01 درصــد کاهــش در شــاخص کل نســبت 

بــه فصــل قبــل بــا بیش تریــن کاهــش مواجــه بــوده اســت.

 تب برفکی
علیرغــم بکارگیــری تمامــی تمهیــدات بهداشــتی قرنطینــه ای دامپزشــکی از ســوی اداره کل دامپزشــکی اســتان، مــوج گســترده ویــروس تــب برفکــی 
ــکی  ــی اداره کل دامپزش ــای دام ــاری ه ــت بیم ــت و مدیری ــید.رئیس اداره بهداش ــتان رس ــای اس ــتان ه ــی از شهرس ــه برخ ــور ب ــز کش ــرب و مرک از غ
اســتان خراســان رضــوی روز گذشــته در جلســه فــوق العــاده کمیتــه فنــی ایــن اداره کل کــه بــا محوریــت تــب برفکــی برگــزار شــد بــا اعــالم ایــن 
خبــر اظهارداشــت: تــا کنــون 10 کانــون بیمــاری در شهرســتان هــای جغتــای، زاوه، تربــت حیدریــه، رشــتخوار و مشــهد شناســایی شــده و عملیــات 
قرنطینــه دامپزشــکی در ایــن واحدهــا در حــال اجراســت.دکتر محســن عابــدزاده بــا اشــاره بــه اهمیــت اقدامــات پیشــگیرانه از ســوی دامــداران، چنیــن 
ــای  ــه واحده ــط ب ــای مرتب ــداران و خودروه ــروری دام ــای غیرض ــت و آمده ــع رف ــتار قط ــت و خواس ــا دانس ــیون دام ه ــل واکسیناس ــی را مکم اقدامات
پرورشــی یکدیگــر شــد.وی خواســتار آن شــد تــا تمامــی دامپزشــکان و واکســیناتورهای مراکــز مایــه کوبــی اقدامــات بهداشــتی و دســتورالعمل هــای 
مراقبــت بیمــاری را بــه دقــت رعایــت نماینــد و در صــورت مشــاهده بیمــاری مراتــب را در اســرع وقــت بــه نزدیکتریــن اداره دامپزشــکی محــل ســکونت 
خــود اطــالع دهند.رئیــس اداره قرنطینــه و امنیــت زیســتی اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان رضــوی نیــز بــا اشــاره بــه وضعیــت خــاص بیمــاری بــر 
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 اطــالع 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.
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کالسهای هفتگی آموزشی
 تب برفکی؛ توصیه های مدیریتی و بهداشتی   سخنران: دکتر علی اوجاقی       94-10-07

تب برفکی چیست؟
ــا ایجــاد تــاول و زخــم در   بیمــاري تــب برفکــي یکــي از مســریترین و پرضررتریــن و مهمتریــن بیماریهــاي دامهــاي زوج ســم اهلــي اســت کــه ب
دهــان و ســم و پســتان و پــوزه و گاهــي در اطــراف پایــه شــاخ همــراه اســت. ایــن بیمــاري در قلــب نــوزاد دامهــا یعنــي گوســاله هــا و بــره هــا و 
بزغالههــا ممکــن اســت ایجــاد نکــروز و مــرگ بافتــي نمایــد و باعــث تلفــات آنهــا شــود. بنابرایــن هنگامــي کــه بیمــاري در فصــل زایــش گوســفندان 

و بزهــا شــایع میشــود باعــث تلفــات و خســارات ســنگین در برههــا و بزغالــه هــا میگــردد .
بیماري تببرفکي میتواند به روشهاي مختلف وارد یک گله سالم شود. مهمترین این راهها به قرار زیر است:

1 - ویــروس تببرفکــي همــراه ذرات یــا قطــرات ریــز تنفســي دامهــاي آلــوده میتوانــد منتشــر و باعــث آلودگــي دامهــاي ســالم شــود. بــا توجــه بــه 
خشــکي و گرمــاي هــوا ایــن روش انتقــال در ایــران زیــاد اهمیــت نــدارد.

٢ - دامــداران، دالالن، دامپزشــکان، تکنســینهاي دامپزشــکي و تلقیــح مصنوعــي و بازدیدکننــدگان از دامــداري و وســایل و ابزارهــاي آنهــا میتواننــد 
باعــث انتقــال بیمــاري بــه دامهــا و گلههــاي دیگــر شــوند.

3 درصد کامیونهاي حمل کود به علت ریخت و پاش کود آلوده میتوانند باعث انتقال بیماري شوند.
4 - دامــي کــه وارد یــک دامــداري و یــا پرواربنــدي میشــود بخصــوص اگــر از میادیــن دام خریــداري شــده باشــد ممکــن اســت آلــوده شــده باشــد، 
حتــي احتمــال دارد  دام در مســیرحمل تــا دامــداري و بــه علــت آلودگــي کامیــون حمــل و نقــل آلــوده شــود. دامــي کــه در میــدان دام و یــا در مســیر 
و در داخــل کامیــون آلــوده میشــود ممکــن اســت بــه دالیلــي هیچگونــه عالیــم بالینــي نشــان ندهــد ولــي ویــروس در بــدن آن تکثیــر یابــد و دفــع 

شــود و باعــث بیمــاري در دامهــاي دامــداري جدیــد کــه وارد آن میشــود گــردد.
5 - گاهــي محــل دامــداري کــه دامهــا وارد آن میشــوند آلــوده اســت و باعــث بیمــاري دامهــاي ورودي میگــردد. ایــن بــه خصــوص در پرواربندیهــا 

اتفــاق میافتــد کــه همیشــه دامهــا در آن در حــال جابجایــي اســت.
ــوان  ــد میت ــاهده باش ــل مش ــي در دام قاب ــر بالین ــاري از نظ ــه بیم ــل از آنک ــي قب ــاري تببرفک ــگام بیم ــي و در هن ــاي عفون ــتر بیماریه ٦ - در بیش
ــد باعــث  ــزارع میتوان ــان و م ــن ریختــن خــون دامهــا در کوچــه و خیاب میکــروب بیمــاري را در خــون و ســایر بافتهــاي دام مشــاهده کــرد. بنابرای

ــود. ــاري ش ــال بیم ــط و انتق ــي محی آلودگ
7 - معمــوال امعــاء و احشــاء و اعضــاي دامــي کــه در اثــر بیمــاري تــب برفکــي تلــف میشــود مملــو از ویــروس عامــل بیمــاري اســت. بنابرایــن رهــا 

کــردن الشــه هــا و عــدم دفــن آنهــا میتوانــد باعــث انتشــار بیمــاري گــردد.

مدیریت تولید در دوران رکود اقتصادي

دکتر علیرضا کرباسی                            94-10-14

رکــود در تعریــف اقتصــادی بــه دو دوره ســه ماهــه پیاپــی رشــد منفــی در اقتصــاد یــک کشــور اطــالق می شــود. »دوره ای کــه کاهــش معنــی دار 
در چهــار عامــل تولیــد، درآمــد، اشــتغال و تجــارت ایجــاد شــود.« ایــن دوره معمــوالً حداقــل بیــن ٦ مــاه تــا یــک ســال اســت. بــه ایــن ترتیــب 
رکــود بــر ایــن اســاس بــه معنــای کاهنــده بــودن رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی اســت. ایــن رکــود زمانــی ایجــاد می شــود کــه فعالیت هــای 
تولیــدی دچــار کاهــش یــا ورشکســتگی بشــوند. در شــرایط رکــود اقتصــادی بنگاه هــای تولیــدی دچــار مشــکالت عدیــده می شــوند. به طورعمــده 
رکــود اقتصــادی باعــث کاهــش تقاضــا بــرای خریــد کاال می گــردد. در نتیجــه واحدهــای تولیــدی بــا انبــوه تولیــد بــدون خریــد مواجــه می شــوند. 
ــه  ــد. البت ــدام کنن ــد اق ــرمایه گذاری های جدی ــه س ــد ب ــوند و نمی توانن ــی می ش ــدید نقدینگ ــود ش ــار کمب ــدی دچ ــای تولی ــات بنگاه ه ــی اوق گاه
یکــی دیگــر از علــل ایجــاد رکــود اقتصــادی واردات زیــاد کاال از خــارج بــه داخــل اســت کــه ایــن امــر باعــث ورشکســتگی تولیدکننــدگان داخلــی 

می شــود. پــس هــر علتــی کــه باعــث ایجــاد مشــکل در بنگاه هــای تولیــدی بشــود رکــود اقتصــادی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــد  ــش از ح ــق بی ــد. تزری ــش می یابن ــدت افزای ــه ش ــا ب ــم قیمت ه ــردد و ه ــکل می گ ــار مش ــد دچ ــم تولی ــت ه ــن وضعی ــی در ای ــود تورم  رک
ــه  ــد کاال، افزایــش می دهــد. از طــرف دیگــر تولیــد ب ــرای خری ــورم اســت؛ چــون ســطح تقاضــا را ب ــه جامعــه یکــی از علــل ایجــاد ت نقدینگــی ب
انــدازه ی تقاضــای افزاینــده نیســت. در نتیجــه تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا بــه هــم می خــورد و ایــن بــه معنــای پیشــی گرفتــن تقاضــا از عرضــه 
اســت. در واقــع امــروزه در علــم اقتصــاد نویــن، تــورم، پدیــده ای پولــی محســوب می شــود. بنابرایــن نقدینگــی بایــد متناســب بــا ظرفیــت تولیــدی 
ــران  ــاد ای ــر در اقتص ــالیان اخی ــت در س ــن وضعی ــد آورد. ای ــال خواه ــورم را به دنب ــه ت ــی بی روی ــد. نقدینگ ــش یاب ــا کاه ــش ی ــه افزای ــک جامع ی
مشــهود بوده اســت. یعنــی تزریــق بیــش از حــد نقدینگــی بــدون در نظرگرفتــن ظرفیــت تولیــدی جامعــه کــه ایــن امــر تــورم ســنگینی را به دنبــال 

خواهــد آورد.

 

نقش و اهمیت کمیت و کیفیت آب مصرفی در نشخوارکنندگان

دکتر عبدالمنصور طهماسبی – مهندس وحید وثوقی ٢1-94-10

ــه صــورت تخصصــی تــر  ــا جزئیــات بیشــتر و ب ــه علــوم دامــی ب پیشــرفت هــاي زیــاد در دانــش و امــور مختلــف دامپــروري کشــور باعــث شــده کــه مســائل مربــوط ب
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 
ــرژي، پروتئیــن،  ــا ســایر مــواد غذایــی )ان ــه آب و مدیریــت آن در مقایســه ب ــی متأســفانه در اکثــر واحدهــاي دامــداري و مرغــداري کمتــر ب ــدارد. ول ــر عملکــرد حیوان ب
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 51 درصــد 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.

گفتمان آزاد و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیری  سخنرانان: کادر مدیریتی و فنی مجتمع گاوداری سوران      ٢8/94/10
تاریخچه : درسال 13٦٦ پیرو سیاستهاي دولت مبني بر سرمایهگذاري در صنعت دامپروري اداره اوقاف با سرمایه موقوفات سازمان اوقاف

 و امور خیریه کل کشور تصمیم به راهاندازي واحد گاوداري در محور جاده قوچان-شاندیز واقع در منطقه سوران نمود.

عملیات ساخت گاوداري فاز یک در پایان سال 13٦7 خاتمه یافت و با دریافت ٢٢٦راس تلیسه کانادایي و اروپایي وارد مرحله تولید گردید.

بــا توجــه بــه زایــش دامهــا و نیــاز بــه فضــاي بیشــتر بــراي اســتقرار دامهــا در ســال 1370 فــاز دوم دامپــروري در مجــاورت فــاز یــک در منصقــه ســوران 
احــداث و مــورد بهــره بــرداري بــه جهــت پــرورش تلیســه و گوســاله قــرار گرفــت.

در ســال 137٦ بــه منظــور تهیــه علوفــه دامهــا شــرکت مبــادرت بــه خریــد مزرعهــاي در منطقــه قدمــگاه نیشــابور بــه مســاحت حــدود 400 هکتــار 
بــا 4 حلقــه چــاه عمیــق را نمــود کــه یــک واحــد 1000 راســي دامپــروري را نیــز دارد.بــا خریــد مزرعــه و انتقــال دامهــاي نــر از فــاز دوم بــه مزرعــه 
نیشــابور و بــاز شــدن فضــاي فــاز دوم و تجهیــز آن بــه شــیردوش و گوســالهداني و اتــاق زایمــان و غیــره، فــاز دوم نیــز از فــاز پــرواري بــه فــاز تولیــد 
دام شــیري تبدیــل شــد و خوشــبختانه در حــال حاضــر روزانــه حــدود 8000 کیلوگــرم شــیر در فــاز٢ تولیــد میگــردد. بــا توجــه بــه مصوبــات مجمــع 
ــا پیشــبیني ســرمایه گــذاري ٢50 میلیــارد ریالــي(  ــر تاســیس یــک واحــد دامــداري شــیري 1000 راســي )ب عمومــي شــرکت در ســال 139٢ مبنــي ب

هیــات مدیــره اقــدام بــه اجــراي مصوبــات مجمــع را نمــوده و هــم اکنــون مشــغول ساختوســاز پــروژه میباشــد 

که  به حول و قوه الهي در اسرع زمان واحد جدید به مرحله تولید خواهد رسید.

94/11/5 اصول پرورش کرم ابریشم    مهندس ایمان احمدی صنوبری    
 تخم نوغان تفریخ شده را به سالن پرورش انتقال داده و پرورش آغاز می شود. درجه حرارت و رطوبت  برای سن اول ٢7 درجه سانتیگراد

 و 85 درصد رطوبت، سن دوم ٢٦ درجه سانتیگراد و 80 درصد رطوبت  و  سن سوم ٢5 درجه سانتیگراد و 75 درصد رطوبت مورد نیاز است. مقدار برگ دهی در 
سنین جوانی به شرح ذیل است؛سن اول به ازای هر جعبه تخم نوغان 1/5 کیلوگرم، سن دوم 5 کیلوگرم، سن سوم 30 تا 35 کیلوگرم برگدهی انجام می شود. به 

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

عملیــات شستشــو و ضدعفونــی قبــل از پــرورش تــا حــد زیــادی موجــب پیشــگیری از بــروز بیماریهــا مــی شــود امــا ممکــن اســت در طــول پــرورش 
نیــز مجــدداً الزم باشــد ضدعفونــی انجــام شــود، همچنیــن کــف اتــاق هــا )تلمبــار(، راهروهــا، درب هــای ورودی و محــل نگهــداری بــرگ )بــرگ خانــه( 
را مــی تــوان بــا محلــول کلــر 1 درصــد بــه فاصلــه هــر چنــد روز یــک بــار محلــول پاشــی نمــود. مقــدار پــودر آهــک مخلــوط بــا کلــر عبــارت از 950 

گــرم آهــک و 50 گــرم پــودر کلریــن.

ــه ســنین چهــارم و پنجــم دوره زندگــی کــرم ابریشــم، کــرم بالــغ گفتــه مــی شــود. بهتریــن  ــت( ب ــرم درش ــغ )ک ــرم بال ــرورش ک پ
مــکان بــرای پــرورش کــرم بالــغ ســالن هــای بــزرگ یــا تلمبارهــای پــرورش کــرم بالــغ اســت. ایــن نــوع تلمبارهــا دارای بســترهای پرورشــی بصــورت 
چنــد طبقــه )تــا 3 طبقــه روی هــم( در طــول ســالن و بــه عــرض 1/5 متــر مــی باشــد. انــدازه بســتر بــرای ســن چهــارم از 5/5 مترمربــع شــروع و تــا 
14 مترمربــع و بــرای ســن پنجــم تــا ٢5 مترمربــع بــه ازای هــر یــک جعبــه تخــم نوغــان اســت. ســطح کل الزم بــرای پــرورش یــک جعبــه تخــم نوغــان 

٢5 مترمربــع اســت.

برداشــت پیلــه : 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 کــرك هــای روی آن بــا دســت و یــا بــا ماشــین کــرك گیــری برداشــت گــردد .
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سقط جنین حاصل از نئوسپورا )aropsoeN( در گاوهای شیری
 سخنران:  مهندس حسن علمی                        03/94/1٢

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

نئوســپورا کانینــوم )caninum Neospora( تــک یاختــه کوکســیدیایی اســت کــه در گاوهــای شــیری ایجــاد ســقط مــی کنــد. ایــن تــک یاختــه از علــل ســقط 
در بســیاری از نقــاط جهــان منجملــه کالیفرنیــا بــه شــمار مــی آیــد.در ســال 1988 بــرای اولیــن بــار نئوســپورا کانینــوم بــه عنــوان ســقط در ســگها شــناخته 
ــود از علــل ســقط در گاوهــای شــیری تشــخیص داده شــد بطــوری کــه بعــدا ثابــت شــد  ــه نئوســپورا کانینــوم ب ــزودی عامــل دیگــری کــه شــبیه ب شــد و ب
نئوســپورای عامــل ســقط جنیــن گاو بــا نئوســپورای عامــل ســقط جنیــن ســگ تفــاوت جزیــی دارد.نئوســپورا کانینــوم انگلــی اســت کــه شــباهت زیــادی بــه 
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.I( و آزمایــش ســنجش آنزیــم حلقــوی 
ایمونوشــوربنت )A.S.I.L.E( مــی تــوان تیتــر آنتــی بــادی هــا را بــر علیــه نئوســپورا کانینــوم تعییــن نمــود و در مــورد گاوهایــی کــه در معــرض آلودگــی بــوده 

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

پیشــگیری و کنتــرل اجــرای روشــهای پیشــگیری بــدون دانســتن میزبــان تعریــف شــده بــرای عامــل بیمــاری. بســیار مشــکل اســت زیــرا انتقــال عمــودی 
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 

بررسی امکان استفاده از یک کنسانتره یا جیره مخلوط برای گروههای مختلف گاوهای شیری

سخنران: جناب آقای دکتر سید هادی ابراهیمی               94/11/19
ایــده آل تریــن شــکل تغذیــه دام تامیــن 100 درصــدی احتیاجــات دام بــه نحــوی اســت  کــه حداکثــر ظرفیــت تولیــدی حیــوان بــروز کنــد. در نظــر گرفتــن 
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 
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 
دام کاری اســت دشــوار کــه نمیتــوان صحــت آن را همیشــه تضمیــن نمــود. منابــع علمــی مختلــف بخشــی از تغییــرات و نوســانات در تولیــد شــیر روزانــه 

گلــه هــای گاو شــیری را ناشــی از خطــای نیــروی انســانی در پیــاده ســازی فورموالســون هــای کنســتانتره و جیــره هــای مخلــوط مــی داننــد.
جابجایــی گاو هــای شــیرده در گــروه هــای موجــود یــک گلــه امــری اســت اجتنــاب ناپذیــر و معمــوال ایــن جابجایــی بــه دلیــل تغییــر جمعیــت میکروبــی 

شــکمبه و تاثیــر یــا کنــش هــای رفتــاری، خــود موجــب افــت تولیــد مــی گــردد.
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 
ــه  ــی کــه ناشــی از تغییــرات جیــره اســت ب ــوط را کاهــش داده و تغییــرات جمعیــت میکروب ــع جیــره مخل اســت کــه خطاهــای گارگــری در تهیــه و توزی

حداقــل برســاند

 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(                ٢٦/94/11

مجتمــع کشــاورزی دامــداری و دامپــروری خزاعــی در منطقــه جلگــه رخ شهرســتان تربــت حیدریــه واقــع شــده و در زمینــه هــای کشــاورزی دامــداری ، 
دامپــروری و صنایــع وابســته فعالیــت مــی کنــد و هــدف آن تکمیــل زنجیــره تولیــدات کشــاورزی اســت.

مجتمــع در قالــب شــرکت طالیــه بــذر آریــا و در جهــت رفــع نیــاز کشــور بــه واردات غــده بــذری ســیب زمینــی اقــدام بــه تاســیس آزمایشــگاه کشــت 
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 
ــان و  ــد فریم ــردخانه ی مرواری ــدی در س ــوالت تولی ــده و محص ــر ش ــا A تکثی ــای S ت ــول آن در کالس ه ــده و محص ــل ش ــه منتق ــه مزرع ــر ب ــی تیوب مین
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 8 اســتان کشــور تهیــه و تامیــن مــی شــود.

در قســمت دامــداری گوســفند مجتمــع ، حــدود 10 هــزار راس گوســفند مــادر نگهــداری مــی شــود کــه توســط ایــن دام هــا بقایــای گیاهــی کــه در مزرعــه 
ــر  ــه طریــق خــاص و مبتنــی ب ــاد و در مرتــع بهــاره ســلیمانیه ب ــده پاکســازی مــی شــود و همچنیــن در مراتــع زمســتانه ســرخس و فیــض آب باقــی مان
آخریــن تحقیقــات علمــی بیــن المللــی ییــالق و قشــالق 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 شــهرك صنعتــی چنــاران در حــال تجهیــز اســت کــه ان شــاء ا... در ســال 9٦-95 فعــال شــده و محصــول 
آن بــه بــازار عرضــه مــی گــردد. واحــد گاوداری صنعتــی در تیــر مــاه ســال 1389 احــداث گردیــد و بــه صــورت علمــی ، صنعتــی و مــدرن شــروع بــکار 
ــد و 394 راس دوشــا مــی باشــد.میانگین تولیــد شــیر ایــن  نمــود.در حــال حاضــر تعــداد 104٢ راس گاو در ایــن واحــد موجــود اســت کــه 434 راس مول
واحــد در ســال 1393 ، 33 کیلوگــرم بــوده اســت کــه در ســال 94 بــه 38 کیلوگــرم رســیده اســت و ایــن رقــم در حــال حاضــر 3٦ کیلوگــرم مــی باشــد.

جنبه های اقتصادی استفاده از بافرها در تغذیه گاوهای شیری
 دکترعطیه بهلولی قائن       10/94/1٢

نیــاز روز افــزون بشــر بــه فــراورده هــای دامــی، موجــب تغذیــه گاوهــا در جهــت افزایــش تولیــد شــده اســت. بــا افزایــش ســهم تولیدهــرگاو، جیــره نویســی 
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 
ــش  ــت کاه ــوارش اس ــتگاه گ ــی دس ــر طبیع ــه باف ــزاق را ک ــح ب ــخوار و ترش ــت نش ــده، فعالی ــکمبه ش ــید در ش ــد اس ــر و تولی ــرعت تخمی ــش س ــبب افزای س
ــیدوز  ــش، اس ــیر(، لنگ ــی ش ــیر و چرب ــد ش ــوراك، تولی ــرف خ ــش مص ــکمبه ای )کاه ــیدوز ش ــی از اس ــات مختلف ــروز درج ــاله ب ــن مس ــد ای ــد. پیام ــی  ده م
متابولیکــی و بســیاری از اختــالالت دیگــر در دام مــی شــود. بــه همیــن جهــت، امــروزه عــالوه بــر توصیــه هــای مدیریتــی و تغذیــه ای، اســتفاده از بافرهــا در 

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

بافرهــا بــه منظــور پیشــگیری از نوســانات شــدید pH شــکمبه، کاهــش مصــرف خــوراك، 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، 
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 
نظــر را در جیــره را پیــش بینــی نمــود؟ مهمتریــن نکاتــی کــه درزمــان افــزودن بافــر بــه جیــره بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد شــامل: ترکیــب شــیمیایی بافــر، 
ــت محیــط، سیســتم خوراکدهــی و  ــا و رطوب ــره، دم ــه، اســیدیته جی ــدازه قطعــات علوف ــره، ان ــاف جی ــه شــیردهی، نســبت علوفه:کنســانتره، مقــدار الی مرحل
دفعــات خوراکدهــی مــی باشــند. از جملــه مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده اقتصــادی بــودن مصــرف بافــر در جیــره، پاســخ بــه تســت چربــی شــیر و بهبــود 
مصــرف خــوراك اســت. بیشــترین پاســخ اقتصــادی بــه بافرهــا معمــوال در زمــان کاهــش تســت چربــی شــیر، اوایــل شــیردهی، اســترس حرارتــی و جیــره هــای 
متراکــم یــا جیــره هــای کامــال خــرد شــده مشــاهده مــی شــود. بــر اســاس انتشــارات دانشــگاه ایلینویــز، بــرای ســهولت در تصمیــم گیــری بــرای اســتفاده 
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 

گلــه مــورد نظــر، در نظــر گرفــت. در صورتــی کــه مجمــوع اعــداد بــه 15 تــا ٢0 واحــد برســد، مصــرف بافــر منجــر بــه پاســخ مثبــت اقتصــادی خواهــد شــد.

مواد معدنی ضروری در تغذیه گاوهای شیری   )اهمیت، منابع و اثرات کمبود(
سخنران: دکتر سعید سبحانی راد      عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد مشهد           17/94/1٢

ــه  ــه و تولیــد مناســب شــیر ب ــراي تولیــد مناســب ،عملکــرد تولیــدي، ســالمت گل ــات مزرعــه ای از جملــه گاوهــای  شــیري ب حیوان
حداقــل 15 معدنــي نیازدارنــد. ایــن عناصــر، ضــروری نامیــده مــی شــوند. یــک عنصــر زمانــی بــه عنــوان عنصــر ضــروری شــناخته 

مــی شــود کــه شــرایط زیــر را داشــته باشــد:
1- آن عنصر به مقدار ثابتی در بدن حیوانات در هر گونه خاصی موجود باشد. 

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 

مــورد تشــخیص افتراقــی قــرار گیرنــد . 

٢- غلظت آن در بافتهای مختلف در یک گونه حیوانی ثابت باشد.
3- اگر جیره ای فاقد آن عنصر باشد، عالیم کمبود آن عنصر در آن حیوانات بروز یافته و تغییرات بیوشیمیایی در بافتها ظاهر می شود.

4- با 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 نــازك 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 
خــوراك 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: کاهــش فشــار اســمزي و از دســت رفتــن 
آب بــدن، رشــد ضعیــف وکاهــش اســتفاده از پروتئینهــا و انــرژي هضــم شــده، آســیب هــاي چشــمي و اختــالالت تولیــد مثــل. کمبــود جیــره اي کلــر نیــز 
ســبب افزایــش غیــر طبیعــي ذخیــره قلیایــي خون)آلکالــوز( و تاخیــردر رشــد مــي شــود و عــوارض کلــی کمبــود نمــک )کلریــد ســدیم( در جیــره، کاهــش 

اشــتها،کاهش وزن و کاهــش تولیــد شــیر درگاوهــا خواهــد بود.کمبــود گوگــرد نیــز ســبب کمبــود پروتئیــن مــی شــود.
بنابرایــن حتــي اندکــي بــه هــم خــوردن تعــادل یــا کمبــود میتوانــد باعــث مشــکالت در تولیــد شــیر ، ســالمتي و بطــور کلــي تولیــد در حیوانــات مــی  شــود. 
ــه درصــد  ــا توجــه ب ــاال رفتــن میانگیــن تولیــد ، تنظیــم و تعــادل در مــواد معدنــي گاو اهمیــت زیــادي پیــدا میکنــد .  در ایــن خصــوص الزم اســت ب ــا ب ب
خلــوص و زیســت فراهمــی منابــع رایــج بــرای هــر مــاده معدنــی، مکمــل هــای معدنــی خــاص را بــه منظــور تغذیــه گاوهــای شــیری اســتفاده نمــود کــه 
عــالوه بــر اینکــه تمامــی عــوارض کمبــود را برطــرف نمایــد، ســبب بهبــود تولیــد و افزایــش عملکــرد حیوانــات شــود.در ایــن جلســه اهمیــت تغذیــه ای 
عناصــر معدنــی ضــروری، عــوارض کمبــود آنهــا و همچنیــن منابــع تامیــن کننــده آنهــا بخصــوص از نظــر مکمــل هــای معدنــی رایــج مــورد بررســی قــرار 

خواهنــد گرفــت.
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