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نکته
پرورش گاو در ایران به  طور معمول به روش های مختلف  سنتی، صنعتی و نیمه صنعتی انجام می گیرد.

در سیستم های سنتی کوچک بودن اندازه ی گله ها،ضعف آگاهی ودانش فنی،عدم  رکورد برداری و بازده تولیدی پایین  و در سیستم  های نیمه صنعتی 

و صنعتی نیاز به  بر نامه های مدیریتی قوی و عدم تناسب هزینه های تولید با درآمد  حاصل از فروش محصوالت، از مهمترین معضالت این بخش در 

کشور به حساب  می آیند.

از آنجا که هدف نهایی در پرورش گاو شیری و گوشتی ایجاد درآمد  با توجیه اقتصادی  مناسب است؛ تنها ذکر واژه صنعتی به دنبال یک واحد پرورش 

بلکه  مدیریت فنی مبتنی برعایت کلیه اصول علمی و مدیریتی و کنترل هزینه ها و مدیریت  نماید  اقتصادی آن واحد را ضمانت  نمی تواند حیات 

اقتصادی است که می تواند ضامن بقاء، رشد و توسعه یک واحد پرورشی بوده و چه بسا در بسیاری از واحدهای سنتی این اصول بر اثر کسب سالها 

تجربه بهتر رعایت شده و راندمان اقتصادی  مناسبی نیز حاصل می گردد.

بنابراین دستیابی به راهکارهای  مناسب کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری در واحدهای پرورش گاو شیری همواره به عنوان مهمترین سر فصل 

در برنامه ریزی های  این بخش مطرح و مورد بحث بوده است.

با توجه به هزینه های خوراک دام که بخش اعظم هزینه های هر واحد پرورش گاو را تشکیل می دهد، مدیریت تغذیه  نقش  اساسی در کاهش هزینه  ها 

را به عهده دارد. رعایت مواردی چون:

- فرموالسیون رقیق جیره بر اساس میزان تولید هر گروه وتوجه به نوسانات قیمت علوفه در طول سال  دقت در استفاده از علوفه  با کیفیت  که به 

دلیل قابلیت هضم باالتر منجر به تولید باالتر شده و به طور غیر مستقیم  با کاهش هزینه های درمان بیماری ها بویژه مشکالت گوارشی و بهبود شرایط 

باروری در میزان هزینه ها تاثیر گذار خواهدبود.

- استفاده از روش های نوین فراوری علوفه و خوراک دام

- استفاده ازمکمل ها و افزودنی های مرغوب و معتبر

- استفاده بهینه و بجا از محصوالت فرعی کارخانجات

همچنین آنالیز مواد خوراکی در آزمایشگاهای تغذیه دام، قبل از فرموالسیون جیره، منجر به تنظیم جیره ای رقیق و اقتصادی شده می تواند تاثیر 

بسزایی در کاهش هزینه ها داشته باشد.

اصالح و صنعت تولید مثلی و شناخت الزم از شاخص های ارزیابی تولید مثلی چون تعداد روزهای باز، فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح  به ازای 

هر آبستنی، فاصله زمانی دو گوساله زائی از جمله شاخص هایی هستند که در صورت رکوردگیری و ثبت مناسب اطالعات امکان مدیریت و رفع مشکل 

و تصمیم گیری در انتخاب دام مناسب را با کاهش چشمگیر هزینه ها فراهم می آورد.

همچنین  میگیرند  قرار  استفاده  مورد  ای  گسترده  شکل  به  جهان  سراسر  در  امروزه  وبیوگاز  خورشیدی  انرژی  ویژه  به  نو  انرژی  منابع  از  استفاده 

بهینه  سازی سیستم های فرسوده با سیستم های نو در گرمایش و سرمایش و تهویه و تامین روشنائی واحدها می تواند افزایش بهره وری مطلوبی را 

به دنبال داشته باشد.

بهبود و ارتقاء سیستم مکانیزاسیون واحدهای پرورش و اصالح ساختار فیزیکی ساختمان ها و تاسیسات و باالخره به عنوان یکی از مهمترین ارکان 

بهبود بهره وری، در مدیریت اصالح نژادی گله با رکوردگیری  و شناسائی دام پرتولید با توان ژنتیکی باالوحفظ و تکثیر این گروه و حذف گاوهای  کم 

تولید تحت نظر مدیران فنی کار آزموده و با تجربه دامی  را می توان نام برد.

مهندس سید مهدی هدایتی 
مدیریت و امور دام سازمان

 جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی 
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جایــگاه نگهــداری گوســاله یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر ســالمتی و عملکــرد گوســاله اســت. چــون گوســاله هــا بــا سیســتم 

ــه اســترس هــای محیطــی ماننــد کیفیــت پاییــن هــوا، گــرد و خــاک، آلودگــی و هــوای ســرد و  ــد میشــوند، ب ایمنــی ناقــص متول

گــرم حســاس هســتند. بنابرایــن در طراحــی جایــگاه بایــد آســایش و ســالمت گوســاله عــالوه بــر هزینــه ســاخت جایــگاه در نظــر 

گرفتــه شــود.

گوســاله دانــی بایــد جایــی ســاخته شــود کــه از جایــگاه دامهــای بالــغ دور باشــد. زهکشــی بایــد در گوســاله دانــی بــه خوبــی انجــام 

شــود و جهــت ســاخت بایــد طــوری باشــد تــا بادهــای زمســتانی نتواننــد داخــل جایــگاه بشــوند. کــف جایــگاه بایــد دارای شــیب 

مناســب باشــد تــا آب حاصــل از شستشــو از آن خــارج شــود. کــف بهتــر اســت از بتــون ســاخته شــود. دیــواره هــا و کــف بــه نحــوی 

ســاخته شــوند کــه در اثــر نظافــت مــداوم کــه الزمــه گوســاله دانــی اســت از بیــن نرونــد.

جایگاه گوســـــــــــــاله
دکتر غالمرضا قربانی / استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان 

Email : ghorbani@cc.iut.ac.ir 
در یــک جایــگاه مناســب بایــد نــکات زیــر بررســی 

: د شو

کیفیــت هــوا: رطوبــت، گازهــا، مــواد آلــوده کننــده 

ــه  ــد ب ــوا بای ــود در ه ــاری زای موج ــل بیم و عوام

ــالن  ــل س ــوای داخ ــه ه ــند، بطوریک ــل برس حداق

ــد.  ــالن باش ــرون س ــازه بی ــوای ت ــد ه مانن

ــد.  ــی کن ــر م ــا فصــل تغیی ــه: حرکــت هــوا ب تهوی

طراحــی آغــل گوســاله هــا و مدیریــت بایــد 

ــم  ــرای تنظی ــه قابلیــت انعطــاف ب طــوری باشــد ک

ــرون  ــوای بی ــرات ه ــاس تغیی ــوا براس ــان ه جری

ــر  ــز تغیی ــن نی ــا س ــه ب ــد. تهوی ــته باش را داش

میکنــد. گوســاله ها تــا دو ماهگــی بــه نــرخ 

 cfm ،ــرم ــوای گ ــا cfm 100 در ه ــر ب ــه ای براب تهوی

50 در هــوای مالیــم و cfm 15 در هــوای ســرد نیــاز 

دارنــد. گوســاله هــا از 2 تــا 12 مــاه بــه نــرخ تهویــه 

ــم  cfm 130 در هــوای گــرم، cfm 60 در هــوای مالی

ــق  ــد. در مناط ــاز دارن ــرد نی ــوای س و cfm 20 در ه

مرطــوب بــه خرپشــته بــاز نیــاز اســت تــا رطوبــت 

از آنجــا خــارج شــود. رطوبــت نســبی جایــگاه بیــن 

ــرات  ــدن قط ــع ش ــت. جم ــب اس ــا 70% مناس 50 ت

ــوي زننــده و رطوبــت  آب زیــر ســقف و دیوارهــا، ب

ــب  ــه نامناس ــم تهوی ــاختمان از عالئ ــاد در س زی

اســت. در جایــگاه بــاز جریــان هــوا بایــد از ســمت 

گوســاله دانــي بــه ســمت دام هــاي بالــغ باشــد و در 

ــوري  ــد ط ــه بای ــتگاههاي تهوی ــته دس ــگاه بس جای

کار گذاشــته شــوند کــه هــواي داخــل جایــگاه بــه 

ــود. ــیده ش ــغ کش ــاي بال ــرف دام ه ط

ــای  ــواره ه ــرادی: دی ــای انف ــگاه ه ــی جای طراح

ــد و  ــدود میکن ــوا را مح ــت ه ــته حرک ــی بس جانب

باعــث افزایــش رطوبــت میشــود، امــا دیــواره هــای 

ــود.  ــاری میش ــار بیم ــث انتش ــز باع ــاز نی ــی ب جانب

ــد  ــب باش ــز مناس ــرادی نی ــگاه انف ــول جای ــد ط بای

ــه  ــد. تهی ــته باش ــی داش ــای راحت ــاله ج ــا گوس ت

ــا  ــت ت ــگاه الزم اس ــول جای ــر ط ــل 2/5 مت حداق

گوســاله در یــک انتهــای جایــگاه خــوراک دریافــت 

کنــد و در انتهــای دیگــر مدفــوع کنــد و همچنیــن 

ــد.  ــته باش ــتراحت داش ــرای اس ــک ب ــای خش فض

ــا  ــر دامداریه ــا در اکث ــود فض ــل کمب ــه دلی ــه ب البت

طــول جایــگاه انفــرادی حــدود 1/2 تــا 1/5 متــر در 

ــود. ــه میش ــر گرفت نظ

ــث  ــانتیمتر باع ــا 25 س ــق 15 ت ــتر عمی ــتر: بس بس

ــب  ــق مناس ــا عای ــک ب ــگاه خش ــک جای ــاد ی ایج

ــز  ــتر تمی ــظ بس ــود. حف ــا میش ــاله ه ــرای گوس ب

و خشــک از مصــرف مدفــوع توســط گوســاله 

ــتر  ــانتیمتر بس ــل 7/5 س ــد. حداق ــری میکن جلوگی

ــکل 15(.  ــد )ش ــته باش ــود داش ــد وج ــک بای خش

شــکل 15 تصویــر ســمت راســت جایــگاه انفــرادی 

گوســاله را کــه لبــه هــای دیــواره بیــن دو جایــگاه 

ــه  ــا ب ــاله ه ــس زدن گوس ــازه لی ــده و اج ــو آم جل

ــگاه  ــپ جای ــر چ ــرد و تصوی ــی گی ــر را م یکدیگ

ــان  ــب را نش ــتر مناس ــا بس ــاله ب ــرادی گوس انف

می دهــد. 

جداســازی گوســاله هــا بــا مــواد غیرمشــبک 

باعــث افزایــش ســالمتی دام میشــود، هرچنــد بایــد 

ــا  ــازی دامه ــد. جداس ــش یاب ــه افزای ــزان تهوی می

ــت  ــال راح ــث انتق ــبک باع ــای مش ــواره ه ــا دی ب

ــا شــده  ــاله ه ــن گوس ــاری زا بی ــل بیم ــوا و عوام ه

و بیماریهــای تنفســی را افزایــش میدهــد. در شــکل 

ــته  ــی بس ــواره جانب ــه دی ــود ک ــخص میش 16 مش

باعــث کاهــش بیماریهــای تنفســی در گوســاله هــا 

نســبت بــه دیــواره جانبــی مشــبک میشــود. شــکل 

16 نشــان میدهــد کــه بــه علــت اســتفاده از دیــواره 

ــه 42  ــی از 18 ب ــای تنفس ــد بیماریه ــبک درص مش

ــد.  درصــد افزایــش مییاب

در شــکل 17 تصویــر جایــگاه نامناســب 

ــان داده  ــی نش ــتر ناکاف ــا بس ــاله ب ــداری گوس نگه

ــود  ــاهده میش ــکل مش ــر دو ش ــت. در ه ــده اس ش

ــز  ــت و تمی ــم اس ــیار ک ــتر بس ــق بس ــه عم ک

ــتارتر  ــرف اس ــپ ظ ــمت چ ــکل س ــد. در ش نمیباش

ــا  ــوراک تقریب ــه خ ــود ک ــاهده میش ــاله مش گوس

ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــاله در آن ریخت ــه گوس دو هفت

ــت  ــرد و کیفی ــو بگی ــوراک ب ــا خ ــود ت ــث میش باع

ــه مصــرف  خــود را از دســت بدهــد و دام تمایلــی ب

ــان  ــر روز در هم ــوراک ه ــد خ ــد. بای ــته باش نداش

ــث  ــا باع ــود ت ــه ش ــوراک ریخت ــرف خ روز در ظ

تحریــک مصــرف توســط گوســاله و رشــد مناســب 

ــود  ــان میش ــتر بی ــت بس ــورد کیفی ــود. در م دام ش

کــه اگــر بســتر باعــث کثیــف شــدن و یــا مرطــوب 

ــود و  ــض ش ــد تعوی ــد بای ــر ش ــاس کارگ ــدن لب ش

ــتر  ــت. بس ــاله نیس ــالمتی گوس ــرای س ــب ب مناس

ــرا  ــت، زی ــش اس ــر از کاه و کل ــوب بهت ــال چ پوش

ــه کنتــرل مگــس کمــک  کمتــر کثیــف میشــود و ب

ــالی  ــتر پوش ــه بس ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش میکن

اســتفاده شــود نــه خــاک اره. عمــق مناســب بســتر 

حتــی روی بیماریهــای تنفســی دام نیــز نقــش دارد 

و باعــث کاهــش نــرخ بیماریهــای تنفســی دام 

ــرای مصــرف  میشــود )شــکل 18(. ظرفهایــی کــه ب

ــه  ــد ب آب و خــوراک گوســاله اســتفاده میشــود بای

16
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قــدری تمیــز باشــد کــه انســان خــودش بتوانــد از 

ــرای  ــه ب ــن جمل ــه ای ــد. البت ــرف کن ــا آب مص آنه

ــوری و  ــروف آبخ ــزی ظ ــت و تمی ــر نظاف ــد ب تاکی

ــت. ــاله اس ــوری گوس غذاخ

شکل 16 تفاوت دیواره مشبک و غیرمشبک در نرخ بیماریهای تنفسی

شکل 17 بستر نامناسب برای نگهداری گوساله

جدول مقدار انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه گوساله هایی که شیر و جیره آغازین میخورند.

جدول مقدار انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه گوساله از شیر گرفته شده )نشخوارکننده(

جداول استاندارد برای براورد احتیاجات گوساله و تلیسه نژاد هلشتاین
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جدول غلظت مواد معدنی و ویتامین توصیه شده برای جیره های گوساله های جوان، مقایسه شده با میانگین شیر کامل تازه )براساس ماده خشک(

جدول مقدار مواد مغذی روزانه مورد نیاز )بر اساس ماده خشک( برای نژاد بزرگ )وزن بالغ 650 کیلوگرم(، تلیسه های تلقیح نشده

جدول مقدار مواد مغذی روزانه مورد نیاز )بر اساس ماده خشک( برای نژاد بزرگ )وزن بالغ 650 کیلوگرم(، تلیسه های تلقیح نشده
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ورم پســتان یعنــي التهــاب بافــت پســتانها در اثــر عفونــت بــا باکتــري هــاي بیمــاري زا. ورم پســتان یکــي 
از بیماریهــاي بســیار مهــم در صنعــت امــروزي گاو شــیري مــي باشــد کــه زیانهــاي ناشــي از آن در آمریــکا 
بیــن 100 الــي 200 دالر بــراي هــر مــورد ورم کلینیکــي بــرآورد شــده اســت )1(. ایــن هزینــه هــا شــامل شــیر 
دور ریختــه شــده، کاهــش تولیــد شــیر، دارو، دامپزشــک و نیــروي انســاني مــي گــردد. ورم پســتان ســبب 
ــاز نیــز مــی گــردد. اگــر میانگیــن تولیــد شــیر رادر هــر گاو در گاو داري صنعتــي 30  افزایــش روز هــای ب
ــران در حــال  ــراي هــر گاو در ای ــار ورم پســتان ب ــم، ضــرر ناشــي از هــر ب ــرم در روز در نظــر بگیری کیلوگ

حاضــر بطــور سرانگشــتي در حــدود 150 هــزار تومــان مــي باشــد.

گاوهــا در چــه زمانهایــي بیشــتر بــه ورم 
پستان مستعد مي باشند؟ 

ــد و  ــزان عفونتهــاي جدی ــه ارتبــاط بیــن می اگــر ب
ــم،  ســیکل تولیــد شــیر از نزدیــک نظــري بیاندازی
ــیر  ــد ش ــیکل تولی ــخص در س ــال مش دو دوره کام
ــتعد  ــدت مس ــه ش ــا ب ــه در آن گاوه ــود دارد ک وج
ــکل 1(.  ــند )ش ــي باش ــتان م ــه ورم پس ــالء ب ابت
گاوهــاي شــیري در 10-7 روز اول دوره خشــکي 
ــا  ــان ت ــل از زایم ــه قب ــز از دوهفت )دوره اول( و نی
30 روز پــس از زایمــان )دوره دوم( نســبت بــه بــروز 
ــاس  ــتعد و حس ــیار مس ــد بس ــاي جدی ــت ه عفون
ــیاري در گاو  ــک بس ــرات فیزیولوژی ــتند. تغیی هس
ــه دام را  ــد ک ــي افت ــاق م ــن دو دوره اتف ــي ای در ط
بســیار مســتعد آلودگــي هــاي پســتاني مــي ســازد. 

ــاي  ــت ه ــداد عفون ــش تع ــراي کاه ب  
پســتاني و کاهــش مــوارد بالینــي بیمــاري در اوایــل 
دوره شــیردهي بایــد ســعي شــود کــه ایــن دو دوره 

زمانــي بــا مدیریــت صحیــح بصــورت موفقیــت طــي 
ــردد. ــرل گ ــتان کنت ــده و ورم پس ش

روش خشک کردن 
ــریع،  ــور س ــه بط ــت ک ــح اینس ــدم صحی ــن ق اولی
تولیــد شــیر در پســتان گاو در طــي دو هفتــه مانــده 
ــر  ــن ام ــود. ای ــش داده ش ــردن کاه ــک ک ــه خش ب
بــه مــا اطمینــان مــي دهــد کــه خشــک کــردن گاو 
کامــل بــوده و پســتان دیگــر شــیر تولیــد نمي کنــد 
و از نــوک پســتان هایــش خــارج نمي شــود. از 
طرفــي خشــک کــردن بایــد در کوتــاه تریــن مــدت 
ــري  ــت پ ــتان از جه ــت پس ــا باف ــرد ت ــورت گی ص
پســتان و ندوشــیدن دچــار آســیب نگــردد. جهــت 
انجــام درســت ایــن امــر میتــوان بــه صــورت زیــر 

عمــل کــرد:
ــردن گاو،  ــک ک ــه خش ــده ب ــه مان 1 -  از دو هفت
ــار شــیر را  ــد دو ب ــار در روز بای ــه جــاي ســه ب ب

ــید. دو ش

ــک  ــه خش ــده ب ــه مان ــا از دو هفت 2 - گاوه
کــردن در گــروه هــاي کوچــک قــرار گرفتــه و 
میــزان انــرژي و پروتئیــن جیــره را کاهش داده 
و بیشــتر غذاهــاي خشــبي بــا کیفیــت پائیــن 

ــرد. ــرار گی ــان ق ــار آن در اختی

3 - گاوهــا را حتــي المقــدور از یکدیگــر جــدا 
ــد.  ــش یاب ــذا را کاه ــزان آب و غ ــرده و می ک
کاهــش میــزان آب مصرفــي در ماههــاي گــرم 
ــادي  ــترس زی ــدن اس ــبب وارد آم ــال س س
ــر  ــن ام ــه ای ــد ب ــه بای ــردد ک ــي گ ــه دام م ب
توجــه داشــت. بنابــر ایــن اصــل، در تابســتان 
آب بیشــتري نســبت بــه زمســتان بایــد 
ــد در  ــد هرچن ــا باش ــن گاوه ــار ای در اختی
ــراي گاو خشــک  ــه ب ــي ک ــزان آب مجمــوع می
ــیرده  ــه گاو ش ــبت ب ــد نس ــي گیرن ــر م در نظ
کمتــر اســت. کاهــش آب و غــذا بمــدت ســه 
ــه روز  ــن س ــرف ای ــوده و در ظ ــاز ب روز مج

مترجم دکتر امیر هوشنگ فالح راد
عضو هیأت علمي گروه علوم درمانگاهي دانشکده دامپزشکي دانشگاه فردوسي مشهد

umfallah@yahoo.com

A. R. Peters نویسنده
Animal Reproduction Science 88 (2005) 155–167

Veterinary clinical application of
GnRH—questions of efficacy_

A.R. Peters
Pfizer UK Ltd., Veterinary Medicine Research and 

Development (IPC 896), Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ, UK

خشك كردن صحيح گاو شيري

ــا  ــزان 80-70 درصــد و ی ــه می تولیــد شــیر ب
ــد. ــي یاب ــش م ــتر کاه بیش

ــد مواظــب  ــگام خشــک کــردن بای 4 - در هن
ــم  ــاي ه ــور ه ــذا را از آخ ــا غ ــه گاوه ــود ک ب

ــد.  ــوار ندزدن ج

روز خشک کردن
اســتفاده از آنتــي بیوتیــک هــاي معمــول در 
ــه تنهــا ســبب از بیــن رفتــن  پماد هــاي خشــکي ن
عفونتهــاي موجــود در پســتان گاو مــي گــردد بلکــه 
ــد در دوره  ــاي جدی ــاد عفونته ــري از ایج در جلوگی
خشــکي نیــز موثــر اســت )شــکل2(. روش خشــک 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن دوهفت ــد از ای ــردن بع ک

ــد: ــي  باش م

1 - دوشــش دو بــار در روز را تــا زمــان خشــک 
کــردن ادامــه مــي دهیم.

ــا را  ــي ه ــش، خرچنگ ــن دوش 2 - در آخری
ــم. ــي کنی ــدا م ج

3 - نــوک کارتیــه هــا را در تیــت دیــپ 
ــم. ــي بری ــرو  م ف

4 - بعــد از 30 ثانیــه باقیمانــد مایــع را از روي 
پســتان پــاک مــي کنیــم.

ــا  ــتان ه ــوک پس ــردن ن ــاک ک ــراي پ 5 - ب
ــکار  ــي ب ــه الکل ــک پنب ــه ی ــر کارتی ــراي ه ب
مــي بریــم. ابتــدا دور تریــن کارتیــه و ســپس 

ــم. ــي کنی ــز م ــک را تمی ــاي نزدی ــه ه کارتی

ــزان  ــه می ــکي )DC( را ب ــاد خش ــر پم 6 - س
ــدا  ــرده ابت ــتان ک ــل پس ــر داخ ــي مت 3 میل
ــپس  ــک و س ــاي نزدی ــه ه ــه کارتی ــاد را ب پم

ــم. ــي کنی ــر وارد م ــاي دورت ــه  ه کارتی

7 - بایــد از دســت مالــي کــردن نــوک 
بــاره  دو  و  کــرده  خــودداري  پســتان ها 
ــم.  ــرو بری ــپ ف ــت دی ــا را در تی ــتان ه پس
اســتفاده از تیــت دیــپ را مــي تــوان تــا 7-10 

روز ادامــه داد.

8 - در طــي 4-3 روز آینــده، پســتان هــاي گاو 

را هــر روز بایــد مشــاهده کــرد تــا اگــر تــورم 
ــا  ــه  ه ــدام از کارتی ــر ک ــادي در ه ــر ع غی

دیــده شــد آنــر تخلیــه و درمــان کــرد. 

نقش تغذیه
تغذیــه صحیــح نیــز یکــي از زمینــه هایــي 
مــي  باشــد کــه ســبب جلوگیــری از عفونــت هــاي 
ــت  ــدف اینس ــردد. ه ــي گ ــتان م ــد در پس جدی
ــا در  ــود ت ــه گاو داده ش ــادل ب ــره اي متع ــه جی ک
ــاد  ــه ایج ــادر ب ــر ق ــور موث ــکي بط ــگام خش هن
ــي  ــري های ــه باکت ــارزه علی ــراي مب ــي الزم ب ایمن
کــه احتمــاال در پســتان وجــود دارنــد و یــا وارد آن 
ــي  ــگاه ایالت ــات در دانش ــد. تحقیق ــوند باش ــي ش م
اوهایــو اهمیــت ویتامیــن E و ســلنیم را در کار کــرد 
ــد  ــي ده ــان م ــي گاو نش ــتم ایمن ــح سیس صحی
ــلنیم در  ــن E و س ــح ویتامی ــن صحی )2 و 3(. تامی
ــي  ــکي، در مناطق ــیرواري و دوره خش ــي دوره ش ط
کــه کمبــود ایــن مــواد ثابــت شــده اســت، ســبب 
کاهــش 42 درصــدي عفونــت هــاي جدیــد پســتان 
در هنــگام زایمــان، کاهــش 32 درصدي ورم پســتان 
بالینــي، کاهــش 45 درصــدي طــول دوره ورم 
ــاي داراي  ــداد گاوه ــدي در تع ــتان و 68 درص پس
ســلولهاي ســوماتیک بــاال مــي گــردد. در مناطقــي 
کــه کمبــود ایــن مــواد ثابــت شــده اســت یکــي از 
بهتریــن راه هــا تعییــن مقــدار آنهــا در خــون گاو در 
دوره شــیر دهــي و خشــکي و تامیــن آنهــا در جیــره 
ــا افــزودن پــودر آنهــا در مکمــل  مــي باشــد کــه ب

ــت.  ــر اس ــکان پذی ام

ــن  ــلنیم ممک ــن E و س ــق ویتامی تزری  
ــر  ــد در نظ ــي بای ــود ول ــه ش ــر گرفت ــت در نظ اس
ــورت  ــن ص ــه ای ــان ب ــر آن ــه عم ــه نیم ــت ک داش
ــي  ــواد معدن ــن و م ــت. ویتامی ــاه اس ــیار کوت بس
کــه در دوره قبــل از خشــکي در جیــره غذایــي گاو 
منظــور مــي شــود در ســطح آنهــا در خــون گاو اثــر 
زیــادي دارد مخصوصــا در 10-7 روز ابتــداي دوره 

ــکي.  خش

اهمیت جایگاه 
ــادي  ــت زی ــز از اهمی ــک نی ــاي خش ــگاه گاوه جای
ــه  ــت ک ــن اس ــدف ای ــد. ه ــي باش ــوردار م برخ
ــود  ــگاه خ ــه گاو در جای ــي را ک ــداد باکتریهای تع

ــم. گاو در  ــر کنی ــت کمت ــاس اس ــان در تم ــا آن ب
ــز،  ــه تمی ــي دارد ک ــه جایگاه ــاز ب ــکي نی دوره خش
خشــک و راحــت باشــد تــا در دو دوره ذکــر 
ــد.  ــي کن ــي ط ــه خوب ــه را ب ــداي مقال ــده در ابت ش
ــن دو دوره،  ــاس در ای ــیار حس ــاي بس ــل  ه از مح
آخورهــا، آبشــخورها و اطــراف آنهــا، بســتر، محــل 
ــن  ــند. در ای ــي باش ــگاه م ــود، و زایش ــره ک ذخی
محــل هــا باکتــري هــا میتواننــد در مقادیــر زیــاد و 
ــي زیســت کننــد و طبعــا گاو  در زمــان هــاي طوالن
ــب اســت بدانیــم کــه منشــاء  ــوده کننــد. جال را آل
ــه در 60 روز اول  ــي ک ــای بالین ــتان ه 70% ورم پس
بعــد از زایمــان بــه وجــود مــي  آینــد در ســه هفتــه 
اول دوره خشــکي مــي  باشــد. زایشــگاه در اینجــا از 

ــام اول را دارد. ــي مق ــاد آلودگ ــر ایج نظ

ــادي  ــداد زی ــتال تع ــري اس ــگاه ف جای  
ــد. در  ــع کن ــود جم ــد در خ ــي توان ــري را م باکت
مطالعــه اي کــه در دانشــگاه میشــیگان انجــام شــده 
در بســتر ماســه اي داخــل فــري اســتال در حــدود 
1/3 میلیــون باکتــري در گــرم وجــود داشــته اســت. 
بــاال تریــن میــزان 11 میلیــون باکتــري در گــرم بوده 
ــه  ــي تهی ــواد آل ــه از م ــي ک ــتر های ــت. در بس اس
ــري  ــداد باکت ــود( تع ــا ک ــل کاه و ی ــد )مث ــده ان ش
بــه مراتــب بیشــتر اســت. شــماره باکتــري بیشــتر 
از یــک میلیــون در گــرم بســتر مــي توانــد ســبب 

ــود )4(.  ــد ش ــای جدی ــتان ه ــروز ورم پس ب

ــردن  ــک ک ــه خش ــه اگرچ ــور خالص بط  
ــتان گاو  ــت پس ــدن وضعی ــي ش ــبب بحران گاو س
ــن  ــوان از ای ــي ت ــال م ــن ح ــردد، در عی ــي  گ م
ــتان  ــه در پس ــرل ورم ک ــان و کنت ــراي درم دوره ب
ــي 10-7 روز اول  ــرد. در ط ــتفاده ک ــود دارد اس وج
ــت و  ــگاه، بهداش ــردن جای ــم ک ــکي فراه دوره خش
ــان  ــت. درم ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــوب بس ــه خ تغذی
ــود و  ــاي موج ــت ه ــش عفون ــراي کاه ــکي ب خش
ــد  ــاي جدی ــت ه ــل عفون ــت از گاو در مقاب محافظ
)در ابتــداي خشــکي( بســیار مهــم اســت. در اواخــر 
ــگاه  ــن جای ــان، تامی ــداي زایم ــکي و ابت دوره خش
ــوب  ــه خ ــالوه تغذی ــز بع ــک و تمی ــگاه خش و زایش
بــراي کاهــش عفونــت  هــاي جدیــد پســتان امــري 

ــد. ــي  باش ــي م اساس
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  توضیح دو شکل زیر:

ــای  ــتان ه ــوع ورم پس ــرخ وق ــک ن ــکل ی در ش
ــی  ــیر ده ــل دوره ش ــکی و اوی ــد در دوره خش جدی
ــع  ــی و توزی ــور افق ــد راس گاو در مح ــر یکص در ه
ــی در  ــیر ده ــل دوره ش ــکی و اوای آن در دوره خش
محــور افقــی آمــده اســت. بیشــترین وقــوع در روز 
پنجــم خشــکی اســت کــه دلیــل آن عــدم تخلیــه 
و بــاال رفتــن تعــداد باکتــری هــا در پســتان اســت. 
البتــه اســتفاده از پمــاد هــای خشــکی وقــوع آن را 
کاهــش مــی دهــد. دومیــن دوره حســاس در زمــان 
زایمــان اســت کــه اگــر آلودگــی هایــی قبــال وجــود 
داشــته بــه دلیــل کاهــش تــوان ایمنــی گاو در زمان 

زایمــان نــرخ وقــوع ورم پســتان جدیــد بــاال اســت. 
هــر دو زمــان یــاد شــده در دوره انتقالــی اســت کــه 

پســتان هــا بســیار مســتعد ورم مــی باشــند.

شــکل شــماره دو نشــان دهنــده میــزان موفقیــت 
ــکی  ــی دوره خش ــا در ط ــتان ه ــان ورم پس در درم
اســت. در محــور عمــودی نــرخ درمــان بــه صــورت 
ــام چنــد نــوع باکتــری  درصــد و در محــور افقــی ن
مولــد ورم پســتان ذکــر شــده اســت. توجــه 
ــی از  ــان ورم ناش ــی درم ــه حت ــید ک ــته باش داش
باکتــری مقاومــی ماننــد اســتافیلوکوکوس اورئــوس 
ــز  ــت آمی ــدود 65% موفقی ــکی در ح در دوره خش
ــی  ــای ناش ــتان ه ــان ورم پس ــرخ درم ــت. ن اس

از اســترپتوکوکوس آگاالکتیــه، اســترپتوکوکوس 
ــایر  ــس و س ــترپتوکوکوس یوبری ــگاالکتیه، اس دیس
ــر  ــد متغیی ــی 100 درص ــن 80 ال ــا بی ــری ه باکت
اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده الزم بــودن درمــان 
ــا  ــط ت ــه در اواس ــت ک ــی اس ــکی در گاوهای خش
اواخــر دوره قبلــی دچــار ورم پســتان شــده بودنــد. 
درمــان ایــن گونــه گاوهــا هماننــد گاوهــای شــیرده 
بــوده و پــس از طــی دوره درمــان پمــاد خشــکی بــه 
گاو تزریــق شــده و گاو خشــک مــی شــود. برخــی 
از دامپزشــکان همــان درمــان را کافــی مــی داننــد و 

ــن ــی کن ــق نم ــکی تزری ــاد خش پم
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آیا اســــــپرم تعيين جنسيت شده 
یك راهکار مفيد است؟

دکتر رضا مجیدزاده هروی )عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد( 

خیلــی از مزرعــه داران گاو شــیری تجربــه تلخــی در مــورد اســتفاده از اســپرم هــای تعییــن جنســیت 

شــده دارنــد. دالیــل روشــن اســت: اســتفاده از اســپرم تعییــن جنســیت شــده مغایــر بــا سیاســتهای صرفه جویــی 

و خــرج کــرد محتاطانــه اســت بطوریکــه قیمــت آن 30 دالر بیشــتر از اســپرمهای معمــول اســت. همچنیــن شــایعاتی 

ــر کاهــش قیمــت تلیســه هــای جایگزیــن در اثــر اســتفاده از ایــن اســپرمها شــنیده شــده اســت.هر دو  مبنــی ب

ایــن عوامــل باعــث کاهــش اســتقبال از ایــن نــوع اســپرم شــده اســت. امــا ســوال اینجاســت کــه جــای اســتفاده از 

ایــن تکنولــوژی در مدیریــت مــزارع گاو شــیری در کجاســت؟  اســپرم تعییــن جنســیت شــده یــک پیشــرفت فنــي 

اســت کــه بحــث زیــادي بــه همــراه داشــته اســت.  در ایــن جــا چنــد اصــل مهــم آمــده اســت کــه هــر شــخصي 

بایــد در مــورد فــن آوري اســپرم تعییــن جنســیت شــده بدانــد. 

email :
Heravi@ferdowsi.um.ac.ir

اصــل اول: رونــد جداســازي اســپرم نر 
و مــاده  آهســته و زمــان بــر اســت. مقــدار اســپرمي 
ــي  ــدود م ــرد، مح ــرآوري ک ــوان ف ــي ت ــه م ک
ــس  ــک جن ــپرم از ی ــاي اس ــلول ه ــه س ــد. هم باش
ــازي  ــد جداس ــا در رون ــداري خط ــد و مق نمیباش
ــاي  ــه تقاض ــري ک ــاي ن ــپرم گاو ه ــود دارد. اس وج
زیــادي دارنداحتمــاال در میــان اســپرم هــاي تعییــن 
جنســیت شــده قــرار ندارنــد، مگــر اینکــه اســپرم 
ــراي  ــتري ب ــد بیش ــده درآم ــیت ش ــن جنس تعیی
مرکــز تولیــد کننــده نســبت بــه تعییــن جنســیت 
نشــده بــراي گاونــر بخصــوص داشــته باشــد. تولیــد 
ــده  ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی ــه از اس ــي ک کنندگان
ــراي  ــري ب ــر کمت ــاي ن ــد گاو ه ــي کنن ــتفاده م اس

ــد.  ــه دارن ــن گل ــر جایگزی ــوان ن ــاب بعن انتخ

اصــل دوم: تلقیــح هــر پایــوت اســپرم 
ــتني  ــاد آبس ــال ایج ــده، احتم ــیت ش ــن جنس تعیی
ــیت  ــن جنس ــوت تعیی ــه پای ــبت ب ــري نس کمت
نشــده دارد زیــرا تعــداد اســپرم در هــر دز محــدود 
مــي باشــد. نتایــج یکــي از مطالعــات انجــام شــده 
ــرایط  ــده در ش ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی روي اس
ــح اول %44  ــرخ تلقی ــه ن ــان داد ک ــه اي نش مزرع
ــرخ  ــن ن ــي ای ــپرم معمول ــا اس ــه ب ــود در حالیک ب
ــوق در بیــش از  ــه ف ــود. مطالع حــدود 85 درصــد ب
100 گلــه انجــام شــد و از اســپرم حــاوي 90 درصــد 
ــراي  کرومــوزوم X، 2/1 میلیــون اســپرم در هــر دز ب
ــده  ــتفاده ش ــتاین اس ــاي هولش ــه ه ــح تلیس تلقی
بــود. در نهایــت در 25 گلــه کــه هــر یــک از بیــش 
ــتفاده  ــده اس ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی از 100 دز اس
ــن  ــپرم تعیی ــراي اس ــي ب ــرخ گیرای ــود ن ــده ب ش
جنســیت شــده 48% و بــراي اســپرم معمولــي %54 
ــه  ــه گل ــه اي ب ــتني از گل ــت در آبس ــود. موفقی ب
دیگــر یکســان نبــود امــا نــرخ گیرایــي در70 درصد 
ــده  ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی ــراي اس ــا  ب ــه ه گل
ــبت  ــود. نس ــي ب ــپرم معمول ــي اس ــد گیرای 70 درص
جنســیتي گوســاله هــاي بــه دنیــا آمــده از اســپرم 
تعییــن جنســیت شــده، 90 % گوســاله مــاده و بــراي 

ــود.  ــي 48% ب ــپرم معمول اس

توصیه اي براي نتیجه بهتر

توصیــه هــا بــراي شــرایط اســتفاده از 
ــه  ــیار محتاطان ــده بس ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی اس
ــه  ــح تلیس ــراي تلقی ــا را ب ــپرم ه ــن اس ــت. ای اس
ــه از  ــد. البت ــتفاده نمایی ــح اس ــن تلقی ــا در اولی ه
ــپرم  ــرا اس ــود زی ــي ش ــتقبال م ــه اس ــن توصی ای
ــا از  ــت ه ــت. قیم ــده ارزان نیس ــس ش ــن جن تعیی
ــت.  ــر اس ــد متغی ــر واح ــه ازاي ه ــا 60 دالر ب 35 ت
قطعــًا گاوهــاي چنــد شــکم زایــش  مــي تواننــد بــا 
ایــن گونــه اســپرم هــا تلقیــح شــوند ولــي گیرایــي 
آبســتني در ایــن گونــه گاو هــا کمتــر اســت. البتــه 
نــرخ ابســتني 20 تــا 25 درصــد بــه راحتــي حاصــل 
ــپرم 50 دالري  ــر از اس ــال اگ ــور مث ــود. ط ــي ش م

ــازار فــروش تلیســه خــراب خواهــد شــد.  ب

ــوان  ــي ت ــازاد م ــاي م ــه ه از تلیس
بــراي افزایــش انــدازه گلــه اســتفاده نمــود و 
ــي  ــه های ــرد. گل ــد از آنهــا اســتفاده ک ــوان مول بعن
ــه  ــت نگ ــود را ثاب ــدازه خ ــد ان ــي خواهن ــه م ک
دارنــد مــي تواننــد حــذف خــود را افزایــش دهنــد. 
ــه  ــگل دار را از گل ــاي مش ــذف گاوه ــش ح افزای
ــن را  ــه جایگزی ــه تلیس ــي هزین ــد ول ــارج میکن خ

ــد.  ــي ده ــش م افزای

اثرات کم بر ژنتیک

انتظــاري نیســت کــه اســپرم هاي 
ــود  ــادي در بهب ــر زی ــده تغیی ــس ش ــن جن تعیی
ــه  ــن گون ــتر ای ــد. بیش ــاد کن ــه ایج ــي گل ژنتیک
تولیــد  عالــي  نــر  هــاي  گاو  از  هــا  اســپرم 
نمــي  شــوند. اگــر یــک مرکــز اصــالح نــژاد بتوانــد 
ــي را بفــروش  ــر عال هــر پایــوت اســپرم یــک گاو ن
ــه  برســاند چــه لزومــي دارد کــه 80 درصــد ان را ب

ــزد.  ــیت دور بری ــن جنس ــر تعیی خاط

جایگزیــن  هــاي  تلیســه  اگــر   
ــي  ــاري م ــذف اختی ــوند ح ــه ش ــتري وارد گل بیش
توانــد افزایــش یابــد ولــي ژنتیــک گاو هــاي 
ــد. اگــر  ــده در گلــه خیلــي بهبــود نمــي یاب باقیمان
ــا  ــراي جفتگیــري ب ــر را ب گلــه اي اســتفاده از گاو ن
تلیســه ها متوقــف کنــد و بجــاي آن از اســپرم 
تعییــن جنــس شــده اســتفاده نمایــد بهبــود 
ژنتیکــي چشــمگیري حاصــل مــي شــود. البتــه گله 
ــا  ــه ه ــراي تلیس ــي ب ــح مصنوع ــه از تلقی ــي ک های
ــتر  ــه بیش ــرف هزین ــا ص ــد ب ــي کرده ان ــتفاده م اس
ــده  ــس نش ــن جن ــپرم هاي تعیی ــد اس ــراي خری ب
ــتگي  ــت شایس ــه در راس فهرس ــري ک ــاي ن گاوه
ــي  ــود ژنتیک ــد بهب ــد، مي توانن ــرار دارن ــص ق خال
ــداران  ــروزه دام ــد. ام ــاهده کنن ــتري را مش بیش
ــراي  ــده ب ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی ــد از اس بای
بارورتریــن گاو هــاي گلــه اســتفاده نماینــد و 
همچنیــن فحلــي قطعــي آنهــا محــرز شــده باشــد 

ــرد.  ــام بگی ــح انج ــب، تلقی ــان مناس و در زم

 صنعــت گاوداري نیــاز بــه خطــر 
را  قوانیــن  ایــن  کــه  افــرادي  و  دارد  پذیــري 
قبــول دارنــد خطــرات آن را در قبــال کســب 
ســود مي پذیرنــد. برخــي موفــق مــي شــوند 
ــي  ــها م ــد. پژوهش ــي خورن ــت م ــي شکس و برخ
ــد  ــدازه اي رش ــه ان ــن آوري ب ــن ف ــه ای ــد ک گوین
کننــد.  اســتفاده  آن  از  دامــداران  کــه  یافتــه 
ــد،  ــپرم روي تولی ــد اس ــزرگ تولی ــازمان هاي ب س
ــرمایه گذاري  ــن آوري س ــن ف ــي ای ــع و بازاریاب توزی
کرده انــد. بــه نظــر نویســنده اســپرم تعییــن 

جنــس شــده ارزش امتحــان کــردن را دارد.  

ــه  ــود ک ــي ش ــح داده م ــود ترجی ــتفاده میش اس
ــا  ــي ب ــه های ــح تلیس ــراي تلقی ــپرم ب ــن اس از ای
گیرایــي حداقــل 50 درصد اســتفاده شــود تــا در گاو 

ــد.  ــي 25 درص ــي 20 ال ــا گیرای ب

دلیــل بســیار خوبــي کــه بــراي 
ــده در  ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی ــتفاده از اس اس
ــت  ــن اس ــود دارد ای ــتاین وج ــاي هولش ــه ه تلیس
ــر زا  ــاي ن ــه ه ــي در تلیس ــخت زای ــد س ــه درص ک
ــاده  ــاي م ــاله ه ــر گوس ــبت باالت ــت. نس ــر اس باالت
در اثــر اســتفاده از اســپرم هــاي تعییــن جنســیت 
ــن  ــي را در ای ــخت زای ــه س ــیب و هزین ــده، آس ش

ــد.  ــي ده ــش م ــا کاه ــروه از دامه گ

تاثیر بر درآمد

تعییــن  اســپرم  از  تاثیراســتفاده 
جنســیت شــده بــراي تلیســه هــاي اولیــن 
ــوع  ــن ن ــتفاده از ای ــت اس ــت؟ سیاس ــح چیس تلقی
ــاي  ــاله ه ــح، گوس ــن تلقی ــط در اولی ــپرم فق اس
ــا  ــرد. ب ــد ک ــاد نخواه ــه ایج ــادي را در گل ــاده زی م
ــا  ــه ها ب ــدود 48% از تلیس ــتورالعملي ح ــن دس چنی
اســپرم تعییــن جنســیت شــده آبســتن مــي شــوند 
ــود.  ــد ب ــاده خواه ــا م ــد آنه ــاله 90 درص ــه گوس ک
ــده اند  ــح ش ــپرمي تلقی ــا اس ــر ب ــد دیگ 52درص
ــر  ــد. ب ــي ده ــت م ــاده بدس ــاله م ــه 48% گوس ک
ــا  ــح اول ب ــه تلقی ــر 100 تلیس ــاس از ه ــن اس ای
ــح دوم  ــده و در تلقی ــیت ش ــن جنس ــپرم تعیی اس
ــي رود  ــار م ــي، انتظ ــپرم معمول ــا اس ــد  ب ــه بع ب
ــپرم  ــد. اس ــا بیای ــه دنی ــاده ب ــاله م ــه 68%گوس ک
ــد  ــاده تولی ــاله م ــي 48 گوس ــه تنهای ــي ب معمول
ــپرم  ــد اس ــتفاده از 100 واح ــه اس ــد. نتیج ــي  کن م
تعییــن جنســیت شــده، 20 گوســاله مــاده بیشــتر و 
20 گاو شــکم اول دوشــا اســت کــه گوســاله نــر بــه 

دنیــا نیاورده انــد. 

وقتــي در کل گلــه محاســبه مــي شــود 
تاثیــر کمتــر اســت. بطــور مثــال گلــه اي کــه داراي 
158 گاو شــیري بــا 181 تولــد در ســال اســت، تنهــا 
ــه  ــاده ب ــاله م ــها، گوس ــش از 30% از زایش ــي بی کم
دنیــا مــي آینــد. اگــر ایــن گلــه 48 درصــد گوســاله 
ــدود  ــد ح ــته باش ــي داش ــپرم معمول ــا اس ــاده ب م
87 گوســاله مــاده در ســال تولیــد مــي کنــد. اگــر 
ــپرم  ــا اس ــح اول ب ــراي تلقی ــه، ب ــه در گل 54 تلیس
تعییــن جنــس شــده بــا 48% گیرایــي و 90 درصــد 
مــاده زایــي تلقیــح شــوند انتظــار مــي رود کــه 11 
گوســاله مــاده بیشــتري بــه دنیــا بیایــد کــه درکل 
98 گوســاله مــاده مي شــود. بنابرایــن 12% گوســاله 
ــي  ــه آمیزش ــک برنام ــاذ ی ــتري از اتخ ــاده بیش م
احتیــاط آمیــز بدســت مــي آیــد. تغییــرات بزرگــي 
ــراي فــروش تلیســه  ــي کمــي فرصــت ب نیســت ول
ــدار  ــن مق ــروش ای ــد. ف ــي ده ــت م ــازاد بدس م
تلیســه مــازاد مــي توانــد ســودآور باشــد ولــي اگــر 
تمــام گلــه هــا از ایــن نــوع اســپرم اســتفاده کننــد 
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ــد  ــی پدی ــیردهی طوالن ــراوان و دوره ش ــد ف ــا تولی ــی ب ــژادی گاوهای ــه ن ــی ب ــته در پ ــای گذش ــه ه در ده

ــه  ــرو هســتند. بیمــاری هــای متابولیــک، ب ــژه ای روب ــا دشــوارهای وی ــه ب ــد کــه در زمینــه تغذی آمــده ان

عنــوان شــایع تریــن بیمــاری هــا در گاوداری هــای صنعتــی، در شــمار ایــن دشــواری هــا هســتند. مفهــوم 

تولیــد فــراوان و دوره شــیردهی طوالنــی را مــی تــوان بــا مقایســه نژادهــای گوشــتی و شــیری روشــن کــرد. 

مــاده گاوهــای گوشــتی روزانــه اندکــی شــیر بــرای تغذیــه گوســاله هــای خــود فراهــم مــی کننــد کــه در 

اوج شــیردهی بــه حــدود 9 کیلوگــرم در روز مــی رســد. دوره شــیردهی ایــن گاوهــا نزدیــک بــه 3 ماه اســت. 

گاوهــای شــیری بســیار فراتــر از نیــاز گوســاله هــای خــود شــیر تولیــد مــی کننــد. شــیر ایــن گاوهــا در اوج 

شــیردهی )حــدود 60 روز پــس از زایمــان ( حتــی بــه بیــش از 5 کیلوگــرم در روز مــی رســد و پــس از آن نیــز 

بــه تنــدی پاییــن نمــی آیــد و مــی توانــد 10 مــاه یــا بیشــتر ادامــه یابــد.

وحید وثوقی
مدرس دانشگاه- دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان ) ناهنجاری های متابولیك ( 

Email : Vosooghi.vahid@gmail.com

مفاهيم پایه 
بيماریهای متابوليك

ــیری،  ــای ش ــد در گاوه ــش تولی ــا افزای ــراه ب هم

ــمگیر  ــی چش ــز افزایش ــان نی ــی آن ــای غذای نیازه

ــی از  ــاید در برخ ــه ش ــی ک ــا جای ــت ت ــه اس یافت

ــوار  ــا دش ــن نیازه ــن ای ــیردهی تامی ــل ش مراح

ــای  ــدن نیازه ــم نش ــد. فراه ــن باش ــر ممک ــا غی ی

ــا  ــفته ی ــذی را آش ــواد مغ ــم م ــی، متابولیس غذای

ــه ای  ــه بیماری ــازد و گاو را ب ــی س ــگ م ناهماهن

ــود  ــر کمب ــزون ب ــد. اف ــی کن ــار م ــک دچ متابولی

نیــز  آنهــا  از  برخــی  ازدیــاد   ، مغــذی  مــواد 

مــی  توانــد ســبب رخــداد بیمــاری هــای متابولیــک 

ــود. ش

اهمیت بیماری های متابولیک

بیمــاری هــای متابولیــک بیشــتر بــه شــکل تحــت 

بالینــی )بــدو ن نشــانه هــای آشــکار( شــمار زیــادی 

از حیوانــات گلــه را درگیــر مــی کننــد و از راه هــای 

گوناگــون ســبب زیــان اقتصــادی مــی شــوند.

• کاهش تولید	

• ــادی 	 ــزای اقتص ــش اج کاه

و  چربــی  )ماننــد  شــیر 

پروتئیــن(

• ــش 	 ــاروری و افزای ــش ب کاه

ــا ــش ه ــه زای فاصل

• ــه 	 افزایــش نســبت تلقیــح ب

آبســتنی

• افزایــش رخداد بیماری های 	

عفونی

• هــای 	 هزینــه  تحمیــل 

درمــان و  تشــخیص 

• حــذف 	 مــوارد  افزایــش 

از گلــه هــا گاوهــا 

سبب شناسی و پاتوفیزیولوژی مشترک

ــیار  ــوارد بس ــک در م ــای متابولی ــاری ه بیم

ســبب هــای مشــترک دارنــد و بیمــاری زایــی 

آن هــا نیــز نقــاط مشــترک فراونــی دارد. یک 

بیمــاری متابولیــک مــی توانــد آغــازی بــرای 

دیگــری باشــد و معمــوال حیــوان در پــی ابتــال 

بــه یکــی از آن هــا بــا بیمــاری هــای دیگــری 

ــای  ــاری ه ــود )ناهنج ــی ش ــرو م ــز روب نی

متابولیــک بــه صــورت آبشــاری یکــی در پــی 

ــد(. ــی آین ــد م دیگــری پدی

کدام گاو ها حساسیت بیشتری دارند؟

در گلــه هــای شــیری، گاوهایــی کــه در 

هســتند  زایمــان  پیرامــون  هفته هــای 

ــای  ــاری ه ــه بیم ــیت را ب ــترین حساس بش

ــن  ــی از ای ــد برخ ــر چن ــد، ه ــک دارن متابولی

بیمــاری هــا ممکــن اســت بــا فاصله بیشــتری 

نســبت بــه زایمــان دیــده شــوند و یــا زمینــه 

رخــداد آن هــا در زمــان هــای دیگــری 

فراهــم شــود. پــس از درمــان، پــی آمدهــای 

ــای  ــر ج ــا ب ــدت ه ــک م ــای متابولی بیماری ه

ــد. ــی مانن م

ــای  ــاری ه ــده در بیم ــتعد کنن ــل مس عوام

متابولیــک

ــی  ــای اجرای ــره، روش ه ــای جی ــتی ه کاس

در مدیریــت گلــه و شــرایط محیطــی در 

ــای  ــده بیماری ه ــتعد کنن ــل مس ــمار عوام ش

دلیــل رخــداد  بــه  متابولیــک هســتند. 

آبشــاری بیمــاری هــای متابولیــک، مــی تــوان 

ــا  ــده آن ه ــتعد کنن ــل مس ــه عوام ــت ک گف

ــد  ــی توان ــل م ــک عام ــتند و ی ــترک هس مش

ــود. ــاری ش ــن بیم ــاز چندی ــه س زمین

کوچــک  جیره:اشــتباهات  هــای  کاســتی 

در جیــره غذایــی، بــه ویــژه در مراحــل 

ــواری  ــاید دش ــیردهی ش ــه ش ــاس چرخ حس

ــا ایــن  هــای بزرگــی در پــی داشــته باشــد. ب

ــان و  ــی درم ــه یاب ــه در ریش ــود، چنانچ وج

ــاری  ــگیری از بیم ــرای پیش ــزی ب ــه ری برنام

ــای  ــتی ه ــه کاس ــا ب ــک تنه ــای متابولی ه

ــوده  ــتی پیم ــود راه درس ــنده ش ــره بس جی

ــد دام  ــی تولی ــطح تولید:گاه ــده است.س نش

ــا  ــی ب ــه حت ــت ک ــاد اس ــدازه ای زی ــه ان ب

ــال  ــز احتم ــه ای نی ــب تغذی ــای مناس برنامه ه

ــک  ــای متابولی ــاری ه ــی از بیم ــداد برخ رخ

وجــود دارد.گــروه بندی:اگــر گاوهــا بــه 

ــه  ــر پای ــوند ب ــدی نش ــروه بن ــتی گ درس

نیازشــان تغذیــه نخواهنــد شــد و پیشــگیری 

از بیماری هــای متابولیــک دشــوار مــی شــود.

شــرایط جایــگاه هــا:گاو همیشــه بایــد بــه آســانی و 

بــدون نیــاز بــه رقابــت، غــذا ، آب و مــکان مناســبی 

بــرای اســتراحت دسترســی داشــته باشــد. کاســتی 

ــش  ــذا را کاه ــرف غ ــوارد مص ــک از م ــر ی در ه

می دهــد و امــکان بیمــار شــدن گاو را بیشــتر 

ــرم  ــوای گ ــذا در ه ــرف غ ــای محیط:مص می کند.دم

ــر  ــر و در هــوای ســرد بیشــتر مــی شــود و اگ کمت

ــال  ــرد احتم ــورت نپذی ــای الزم ص ــی ه ــش بین پی

ــی رود.  ــاال م ــک ب ــای متابولی ــاری ه ــداد بیم رخ

هــوای گــرم بــه جــز کاهــش مصــرف غــذا از راه های 

ــاند.آماده  ــیب می رس ــوان آس ــه حی ــز ب ــری نی دیگ

ســازی  وتوزیــع غذا:اگــر فرموالســیون غــذا خــوب 

ــت  ــع آن درس ــازی وتوزی ــاده س ــی آم ــد ول باش

ــد  ــش یاب ــذا کاه ــرف غ ــت مص ــن اس ــد، ممک نباش

ــه  ــوارش ب ــتگاه گ ــذا درون دس ــه غ ــن ک ــا ای و ی

ــرد. ــرار نگی ــتفاده ق ــورد اس ــی م خوب

لزوم برنامه های مشترک پیشگیری در بیماری های 

متابولیک

بــا توجــه بــه ســبب هــا، عوامــل مســتعد 

ــای  ــاری ه ــترک بیم ــوژی مش ــده و پاتوفیزیول کنن

متابولیــک، و رخــداد کمابیــش همزمــان همــه 

آن هــا در هفتــه هــای پیرامــون زایمــان، نمــی تــوان 

ــورت  ــه ص ــا ب ــک آن ه ــک ت ــگیری ازت ــرای پیش ب

جداگانــه ای برنامــه ریــزی کــرد. بــرای پیشــگیری از 

ایــن برنامــه هــا بــه یــک برنامــه جامــع مدیریتــی 

ــا  ــاری ه ــه بیم ــه هم ــت ک ــاز اس ــه ای نی و تغذی

ــای  ــاری ه ــد بیم ــر چن ــد. ه ــه باش ــر گرفت را در ب

متابولیــک بیشــتر در هفتــه هــای پیرامــون زایمــان 

ــگیری  ــرل و پیش ــای کنت ــه ه ــد، برنام رخ می دهن

ــد. ــر گیرن ــیردهی را در ب ــه ش ــه چرخ ــد هم بای
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 جدول تخصصی شماره 43

Correc
t

answ
er

                20               19      18    17      16       15              14      13      12     11       10               9      8      7       6                5       4        3                   2        1

1- Tenderness

2- Pneumonia

3- Fauna’s of rumen

4- a- Bloating

b- Caused by phosphorus 

deficiency

5- a- Absorption

b- Angora’s fiber production

6- Caused by extremely Na 

deficiency

7-  Mastitis 

8- Animal unit

9- Cow Pox  

10- Weaning

11-  a- Swine

b- Liver

12- a- Tuberculosis

b- Abortion

c- Lung

13- Hetrosis 

14- Liver’s parasite of sheep & 

human 

15-  Toxin of Flaxseed meal 

16- Male’s sex behavior relating 

to smelling female’s urine

17- a- Part of DNA

b- Manure

c- Barley

18- a- Pharynx

b- Esophagus 

19- a- Estrus

b- Laminitis

20- Locus
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آیا می دانید که 

آیا می دانید حلزون ها می توانند تا سه سال بخوابند و در این مدت هیچ غذایی نخورند .

آیا می دانید مورچه ها هرگز نمی خوابند .

آیا می دانید فیل ها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب ۲5۰ 

کیلو گرم یونجه مصرف کنند .

آیا می دانید که صدای نهنگ آبی بلندترین صدایی است که یک موجود زنده می تواند 

تولید کند . 

آیا می دانید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر است.

آیا می دانید که خرس های قطبی می توانند تا ۲5 مایل در ساعت 
)معادل تقریبا 4۰ کیلومتر در ساعت( دویده و تا ۶ پا )1/8۲ متر( 

در ارتفاع بپرند و همچنین با توجه به جنس موی بدنشان، توسط 
دوربین های مادون قرمز قابل تشخیص نیستند.

آیا می دانید که کانگارو ها قادرند 3 متر به سمت باال و 8 متر به سمت 

جلو بپرند .

گردآوری و ترجمه : مهندس فرزانه رئوفی
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چربـــــــی ها درجيــره گاوهای شيری
 Email: arazzaghi88@gmail.com

دکتر علی رزاقی 
دکتری تغذیه نشخوار کنندگان 

منابع چربی 

مقادیــر اســیدهای چــرب اغلــب دانــه هــای غــالت و علوفــه هــا در دامنــه 1 تــا 3 درصــد مــاده خشــک اســت و اغلــب آنهــا از نــوع 
ــرب  ــید چ ــک، اس ــید لینولنی ــک(. اس ــید لینولنی ــک و اس ــید لینولئی ــک، اس ــید اولئی ــند )اس ــی باش ــباع م ــرب غیراش ــیدهای چ اس
ــه هــای روغنــی محســوب مــی شــوند.  غالــب در علوفــه هــا و اســید لینولئیــک و اولئیــک، اســیدهای چــرب غالــب در غــالت و دان
اســیدهای چــرب از گلیســرول در بافــت گیاهــی از طریــق عمــل لیپازهــای گیاهــی آزاد مــی شــوند و پــس از برداشــت گیاهــان عمــل 
آنزیــم هــای گیاهــی حتــی تــا زمانــی کــه رطوبــت گیــاه بــه 10 درصــد هــم مــی رســد، مــی توانــد ادامــه یابــد. مکمــل هــای چربــی 
بــا تمهیــدات خاصــی بــه جیــره غذایــی گاوهــای پرتولیــد اضافــه مــی شــوند. یــک گــروه شــامل چربــی هایــی هســتند کــه مشــکالت 
ــن  ــده. ای ــه ش ــای هیدروژن ــی ه ــرب و چرب ــیدهای چ ــیمی اس ــای کلس ــک ه ــد نم ــد همانن ــی کنن ــاد نم ــوان ایج ــرای حی ــی ب هضم
مکمل هــا اثــر منفــی بــر هضــم فیبــر در شــکمبه ندارنــد. گــروه دوم مکمــل هــای چربــی، منابــع چربــی گیاهــی و حیوانــی هســتند 
کــه مــی تواننــد مشــکالت هضمــی بــرای گاوهــای شــیری ایجــاد کننــد؛ هماننــد چربــی هــای بــا منشــأ حیوانــی )پیــه، روغــن جامــد(، 
روغــن هــای گیاهــی )روغــن ســویا، روغــن کلــزا( و دانــه کامــل روغنــی )پنبــه دانــه، دانــه ســویا( و محصــوالت غذایــی بــا میــزان 

چربــی بــاال. 

ایــن منابــع چربــی ســبب ایجــاد تغییــرات 
محسوســی در جمعیــت میکروبــی و تخمیــر در 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــد ش ــکمبه خواهن ش
حتــی در زمــان اســتفاده از چربــی هــای محافظــت 
ــی وارد  ــطح معین ــه در س ــرطی ک ــه ش ــده ب نش
ــر  ــی ب ــرات منف ــروز اث ــاهد ب ــا ش ــردد، م ــره گ جی
ــود.  ــم ب ــوان نخواهی ــرد حی ــر و عملک ــم فیب هض
ــه پوســته  ــه کامــل روغنــی، تجزی ــا در مــورد دان ی
ــن از  ــی روغ ــدن تدریج ــه و آزاد ش ــی دان خارج
بافــت گیاهــی دانــه روغنــی اثــر منفــی بــر تخمیــر 
و جمعیــت میکروبــی شــکمبه نــدارد. پوشــش 
خارجــی دانــه هــای روغنــی مــی توانــد طــی عمــل 
جویــدن و نشــخوار یــا تحــت فرآیندهــای حرارتــی 
ــردن  ــیاب ک ــا آس ــردن ی ــترود ک ــون اکس همچ

ــرد.  ــرار گی ــترس ق ــن آن در دس ــب و روغ تخری

افــزودن مکمــل هــای چربــی بــه جیــره مــی توانــد 
ــق  ــیری از طری ــای ش ــدی گاوه ــی تولی ــر بازده ب
ــر  ــی تأثی ــرژی زای ــی و غیران ــرژی زای ــرات ان اث
بگــذارد. اثــرات انــرژی زایــی همــان بازدهــی انرژی 
ــدرات  ــا کربوهی ــه ب ــا در مقایس ــی ه ــتر چرب بیش
یــا پروتئیــن مــی باشــد کــه مــی توانــد راهــکاری 
بــرای افزایــش تولیــد شــیر باشــد. اثــرات غیرانرژی 
ــر بهبــود  ــی هــا ب زایــی شــامل تأثیــر مثبــت چرب
ــیدهای  ــب اس ــر ترکی ــی و تغیی ــرد تولیدمثل عملک

ــن  ــد بدی ــن بای ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــیر اس ــرب ش چ
نکتــه توجــه داشــت کــه یکــی از اهــداف افــزودن 
ــن  ــد تأمی ــی توان ــی م ــره غذای ــه جی ــا ب ــی ه چرب
ــک و  ــید لینولئی ــروری )اس ــرب ض ــیدهای چ اس
ــی  ــول در چرب ــای محل ــن ه ــک( و ویتامی لینولنی
بــرای گاو شــیری باشــد. اســیدهای چــرب ضــروری 
ــره  ــد از راه جی ــوند و بای ــی ش ــنتز نم ــدن س در ب
ــوط  ــاًل مخل ــره کام ــوند. جی ــن ش ــی تأمی غذای
ــه  ــوان ب ــاز حی ــوالً نی ــه معم ــالت و علوف ــاوی غ ح
ــه  ــد. ب ــی کن ــرآورده م ــرب را ب ــیدهای چ ــن اس ای
ــه  ــروری ب ــرب ض ــیدهای چ ــب اس ــال اغل ــر ح ه
ــای  ــم ه ــرای میکروارگانیس ــا ب ــمّیت آنه ــی س دلیل
شــکمبه طی فرآینــد بیوهیدروژناســیون در شــکمبه 
ــوند.  ــی ش ــباع م ــرب اش ــیدهای چ ــه اس ــل ب تبدی
ــرح  ــا مط ــا ب ــت ت ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال در ای
ــیری  ــی در گاو ش ــم چرب ــر متابولیس ــردن مختص ک
بــه مقولــه افــت چربــی شــیر و راهکارهــای کنتــرل 
آن در گلــه پرداختــه و در پایــان نیــز اشــاره ای بــه 
ــاروری و  ــر ب ــی ب ــای چرب ــل ه ــت مکم ــرات مثب اث

ــود. ــیری ش ــای ش ــرژی در گاوه ــادل ان تع

متابولیسم چربی در گاو شیری

ــر از  ــاوی فیب ــی ح ــواد غذای ــته م ــور آهس ــا عب ب
ــه  ــت تجزی ــی فرص ــای میکروب ــه آنزیمه ــکمبه ب ش
اجــزاء مقــاوم بــه تجزیــه ماننــد ســلولز داده 
ــم  ــه هض ــادر ب ــتانداران ق ــای پس ــود. آنزیمه میش
ایــن ترکیبــات پیچیــده نیســتند. در همیــن 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــتی قنده ــا بایس ــتا میکروبه راس
ــتفاده  ــورد اس ــود م ــد خ ــت رش ــرژی جه ــع ان منب
بــی  هــوازی  محیــط  ایــن  در  دهنــد.  قــرار 
ــه  ــی ک ــیرهای متابولیک ــی مس ــای اصل فرآوردهه
انــرژی تولیــد مــی کننــد شــامل اســیدهای 
چــرب فــرار )اســتات، پروپیونــات و بوتیــرات( 
و همچنیــن گازهــای دی اکســیدکربن و متــان 
ــا  ــد میکروبه ــرای رش ــز ب ــروژن نی ــند. نیت می باش
ــره  ــن جی ــورت پروتئی ــه ص ــه ب ــت ک ــروری اس ض
ــن  ــه پروتئی ــن تجزی ــوند. بنابرای ــی ش ــدن م وارد ب
ــی  ــرای رشــد میکروب ــه ب و انتقــال اســیدهای آمین
ضــروری می باشــند، ولــی میــزان اســتفاده از 
ــده در  ــدار آزاد ش ــا مق ــاس ب ــروژن در قی ــن نیت ای
شــکمبه کمتــر اســت و ایــن خــود دفــع نیتــروژن 
متابولیســم  مقابــل،  در  دارد.  پــی  در  را  ادراری 
ــرای  ــروری ب ــت ض ــک فعالی ــوان ی ــه عن ــا ب چربیه
ــت.  ــکمبه نیس ــمهای ش ــاز میکروارگانیس ــن نی تأمی
ــیدهای  ــد اس ــکمبه میتوانن ــمهای ش میکروارگانیس
چــرب مــورد نیازشــان را ســنتز نماینــد ولــی قــادر 
بــه تأمیــن انــرژی خــود از طریــق متابولیســم چربی 
ــی  ــرایط ب ــد در ش ــن فرآین ــرا ای ــند زی ــی باش نم
هــوازی شــکمبه انجــام نمــی گیــرد. باکتــری  هایــی 
کــه نقــش کلیــدی در هضــم فیبــر دارنــد در ضمــن 
ــی  ــن باالی ــی پروتئی ــه کنندگ ــت تجزی دارای خاصی
ــب  ــت غال ــن جمعی ــا همچنی ــتند. آنه ــز هس نی
در  چــرب  اســیدهای  کننــدگان  بیوهیدروژنــه 
شــکمبه را تشــکیل میدهنــد. پــس بــا هــر تغییــری 

ــد احتمــال  در یــک جنبــه فعالیــت شــکمبه ای بای
ــذی  ــواد مغ ــر م ــاز دیگ ــوخت- س ــر در س تغیی
ــه  ــا ب ــی ه ــا ورود چرب ــم. ب ــر بگیری ــز در نظ را نی
ــواد  ــش م ــه، بخ ــود در علوف ــی موج ــکمبه )چرب ش
ــا  ــی ه ــدا چرب ــی( ابت ــای روغن ــه ه ــم و دان متراک
توســط لیپازهــای میکروبــی بــه اســیدهای چــرب و  
گلیســرول تبدیــل شــده و ســپس اســیدهای چــرب 
ــیون  ــد هیدروژناس ــی فرآین ــباع ط ــوع غیراش از ن
ــرب  ــید چ ــف اس ــای مختل ــه ایزومره ــل ب تبدی
ــتر  ــای بیش ــای جیره ــد. چربیه ــد ش ــباع خواه اش
شــامل گلیکولیپیدهــا، فســفولیپیدها و تــری آســیل 
ــا  ــب آنه ــرب غال ــیدهای چ ــوده و اس ــرولها ب گلیس
ــتند. در  ــک هس ــید لینولنی ــک و اس ــید لینولئی اس
ــده  ــز ش ــدا هیدرولی ــا در ابت ــن لیپیده ــکمبه، ای ش
و اســیدهای چــرب آزاد تولیــد میکننــد کــه تحــت 
ــی  ــرار م ــی ق ــترده میکروب ــیون گس بیوهیدروژناس
لینولئیــک  اســید  بیوهیدروژناســیون  گیرنــد. 
ــوی  ــه نح ــود ب ــاز میش ــیون آغ ــا ایزومریزاس ب
ــیس9،  ــزدوج )س ــک م ــید لینولئی ــد اس ــه تولی ک
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــی دارد ک ــس-18:2( را در پ 11تران
ــس11- 18: 1( و در  ــنیک )تران ــید واکس ــد اس تولی
ــرد  ــورت میگی ــتئاریک )18:0( ص ــید اس ــت اس نهای
)شــکل 1(. متابولیســم اســید لینولنیــک نیــز 
ــز  ــه هیدرولی ــه ب ــا توج ــابه دارد. ب ــیری مش مس
ــرب  ــیدهای چ ــدن اس ــه ش ــا و هیدروژن ــی ه چرب
غیراشــباع؛ بنابرایــن مــواد لیپیــدی کــه شــکمبه را 
ــرب  ــیدهای چ ــامل اس ــًا ش ــد عمدت ــرک می کنن ت
ــید  ــرا اس ــد آن ــه 30 درص ــتند ک ــباع هس آزاد اش
پالمیتیــک و 70 درصــد مابقــی را اســید اســتئاریک 
ــل  ــذب قاب ــا ج ــر ی ــون تغیی ــد. چ ــکیل می ده تش
ــر  ــد زنجی ــط و بلن ــرب متوس ــیدهای چ ــه اس توج
در شــیردان و هــزارال وجــود نــدارد، مــواد لیپیــدی 
ــا  ــک ب ــذب در روده کوچ ــرای ج ــترس ب ــل دس قاب
ــان  ــًا یکس ــده تقریب ــارج ش ــکمبه خ ــه از ش آنچ
ــواد  ــن م ــد از ای ــا 90 درص ــدود 80 ت ــد. ح می باش
لیپیــدی بــه صــورت اســیدهای چــرب آزاد متصــل 
بــه ذرات خــوراک هســتند. بقیــه اجــزای لیپیــدی؛ 
اندکــی  مقادیــر  و  میکروبــی  فســفولیپیدهای 
ــی  ــواد غذای ــای م ــرید و گلیکولیپیده ــری گلیس ت
ــه روده  ــده ب ــرب وارد ش ــیدهای چ ــند. اس می باش
پــس از جــذب بــه تــری گلیســریدها تبدیل شــده و 
ســپس در جریــان خــون بــه صــورت شــیلومیکرونها 
حمــل میشــوند. ایــن تریگلیســریدها توســط غــده 
ــیر  ــت و وارد ش ــون برداش ــان خ ــتان از جری پس

ــکل 1( ــد. ) ش ــد ش خواهن

چربی شیر گاو

ــای  ــورت ریزگلبوله ــه ص ــیر گاو ب ــا در ش چربیه
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــن- آب وج ــیون روغ امولس
ــد  ــازه متول ــاله ت ــرای گوس ــرژی ب ــع ان ــوان منب عن
ــی  ــزان چرب ــم می ــوند. ه ــوب میش ــده محس ش
ــیر  ــی ش ــرب چرب ــید چ ــب اس ــم ترکی ــیر و ه ش
ــه  ــی در نتیج ــل توجه ــور قاب ــه ط ــد ب ــی  توانن م
ــی  ــره غذای ــژاد گاو، جی ــد ن ــی همانن ــر عوامل تغیی
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ــی  ــزان چرب ــد. می ــر یابن ــیردهی تغیی ــه ش و مرحل
شــیر مــی توانــد بیــن 3 تــا 6 درصــد تغییــر کنــد، 
ــیر گاو  ــی ش ــزان چرب ــول می ــور معم ــه ط ــی ب ول
هلشــتاین بیــن 3/5 تــا 4/7 درصــد اســت. تغییر در 
ترکیــب اســیدهای چــرب )ماننــد اســید پالمیتیــک 
و اســید  اولئیــک( نیــز مــی توانــد چشــمگیر باشــد 
ــی شــیر  ــه تغییــر خــواص فیزیکــی چرب و منجــر ب
ــن  ــیر تعیی ــی ش ــی چرب ــدگاه عمل ــود. از دی ش
ــای  ــی فرآوردهه ــه ای و بافت ــواص تغذی ــده خ کنن
لبنــی مــی  باشــد و از ایــن رو میــزان و کیفیــت آن 
بســیار بــا اهمیــت اســت. چربــی شــیر گاو بــه خاطر 
ــاختارهای  ــا س ــرب ب ــیدهای چ ــاد اس ــداد زی تع
متنــوع، بــه عنــوان یکــی از پیچیــده تریــن 
ــت.  ــا اس ــی و روغنه ــروه چرب ــی گ ــات طبیع ترکیب
ــف را  ــرب مختل ــید چ ــدود 400 اس ــگران ح پژوهش
ــب  ــه اغل ــد ک ــرده ان ــایی ک ــیر شناس ــی ش در چرب
ــد  ــیر دارن ــی را در ش ــیار اندک ــر بس ــا مقادی آنه
)زیــر 0/01 درصــد(. بــا ایــن حــال حــدود 15 
ــی  ــد در چرب ــاالی 1 درص ــت ب ــرب غلظ ــید چ اس
ــرب  ــیدهای چ ــأ اس ــند. منش ــیر را دارا میباش ش
ــده  ــنتز درون زادی در غ ــع؛ س ــیر گاو از دو منب ش
ــرف  ــل از مص ــما حاص ــای پالس ــتان و لیپیده پس
ــع  ــن دو منب ــرب ای ــیدهای چ ــد. اس ــذا می باش غ
ــی  ــیدهای چرب ــد. اس ــی دارن ــاختارهای مختلف س
کــه حاصــل ســنتز درون زادی در داخــل غــده 
ــاه و متوســط زنجیــر  ــًا کوت پســتان هســتند، عمدت
ــی از 16:0؛ در  ــن بخش ــا 14:0( و همچنی ــوده )4:0 ت ب
ــی  ــه و بخش ــرب 18 کربن ــیدهای چ ــه اس ــی ک حال
از 16:0 از لیپیدهــای پالســما منشــأ می گیرنــد. 
ســنتز درون زادی اســید چــرب 45 درصــد کل 
ــردد، در  ــامل می گ ــیر را ش ــرب ش ــیدهای چ اس
حالــی کــه ایــن مقــدار بــرای بخشــی کــه از خــون 
ــنتز درون  ــت. س ــد اس ــرد، 55 درص ــی گی ــأ م منش
ــد  ــتان نیازمن ــده پس ــرب در غ ــیدهای چ زادی اس
»اســتات« و »بتاهیدروکســی بوتیــرات« اســت. ایــن 
ــلولز  ــی س ــر میکروب ــل تخمی ــازها حاص ــش س پی
ــند.  ــی باش ــکمبه م ــدان در ش ــته ب ــواد وابس و م
ــع  ــه طــور عمــده از منب دیگــر اســیدهای چــرب ب
ــیدهای  ــن اس ــه و همچنی ــأ گرفت ــای منش جیره
ــی  ــر چرب ــی ذخای ــد از جابجای ــه میتوانن ــی ک چرب

ــد.  ــأت گیرن ــدن نش ب

 افت چربی شیر 

بــا  کــه  گاوهایــی  در  شــیر  چربــی  کاهــش 

ــانتره؛  ــاالی کنس ــبتهای ب ــاوی: 1( نس ــای ح جیره ه
ــا  ــی؛ و 3( یونوفره ــن گیاه ــی و روغ ــه روغن 2( دان
ــت  ــدت اف ــد. ش ــاق می افت ــوند،  اتف ــه می ش تغذی
ــده  ــرف کنن ــیری مص ــای ش ــیر در گاوه ــی ش چرب

ایــن جیره هــا تحــت تأثیــر عوامــل زیــادی هماننــد 
ــت  ــره، مدیری ــزای جی ــن اج ــی بی ــرات تقابل اث
خوراکدهــی و وضعیــت فیزیولوژیکــی حیوانــات 
ــت  ــده اف ــاد کنن ــای ایج ــره ه ــرد. جی ــرار می گی ق

چربــی شــیر ســبب تغییراتــی در محیــط شــکمبه و تخمیــر بــه صــورت کاهــش در pH شــکمبه و نســبت 
اســتات بــه پروپیونــات می شــوند. چندیــن نظریــه بــرای توجیــه علــل افــت چربــی شــیر پیشــنهاد شــده 
ــرف  ــان مص ــیر در زم ــی ش ــش چرب ــل کاه ــه عل ــوط ب ــده مرب ــرح ش ــای مط ــه ه ــن نظری ــت. مهم تری اس
جیــره کاهنــده چربــی شــیر شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــند: 1( کاهــش تأمیــن اســتات و بتــا هیدروکســی 
ــه  ــولین ک ــح انس ــش ترش ــتان؛ 2( افزای ــده پس ــرب در غ ــیدهای چ ــزادی اس ــنتز درون ــرای س ــرات ب بوتی
ــه  ــرب ب ــیدهای چ ــش ورود اس ــی و کاه ــت چرب ــرب در باف ــیدهای چ ــازی اس ــره س ــک ذخی ــبب تحری س
غــده پســتان مــی شــود؛ 3( ممانعــت مســتقیم از ســنتز چربــی در پســتان توســط اســیدهای چــرب ترانــس 
تولیــد شــده طــی فرآینــد بیوهیدروژناســیون اســیدهای چــرب غیراشــباع در شــکمبه؛ و 4( کاهــش تولیــد 
ویتامیــن 12B در شــکمبه بــه همــراه افزایــش تولیــد پروپیونــات، ســبب تجمــع حــد واســط متیل مالونــات در 
کبــد شــده کــه در نهایــت کاهــش ســنتز درون زادی اســیدهای چــرب را در پســتان بــه دنبــال دارد. عارضــه 
افــت چربــی شــیر ایجــاد شــده توســط واســطه هــای بیوهیدروژناســیون تعریــف مشــخصی دارد. اول اینکه، 
افــت چربــی شــیر کاهــش در تولیــد چربــی شــیر بــدون تغییــر در تولیــد شــیر یــا غلظــت پروتئین شــیر اســت.

) شــکل 2 ( 

دوم اینکــه، کاهــش ســنتز چربــی شــیر در غــده پســتان طــی بــروز عارضــه کاهــش چربــی شــیر، ســریع 
اســت بنابرایــن واضــح اســت کــه تزریــق شــیردانی برخــی ایزومرهــای ترانــس )ترانــس10، ســیس12- 18:2( 
ــود و  ــیر می ش ــی ش ــی دار چرب ــش معن ــث کاه ــاعت( باع ــاه )10 س ــای کوت ــی دوره ــیری ط ــای ش در گاوه
ایــن رونــد کاهــش بــه مــدت 3 تــا 4 روز ادامــه می یابــد. جیــره ایجــاد کننــده افــت چربــی شــیر فاصلــه 
طوالنــی تــری )7 تــا 18 روز(  الزم دارد تــا اینکــه تغییــرات در محصــوالت بیوهیدروژناســیون رخ دهــد. بــا 
ایــن حــال عارضــه افــت چربــی شــیر بــا ســرعت بیشــتری زمانــی کــه گاوهــا بــا جیــره کــم علوفــه تغذیــه 
شــده، ایجــاد می گــردد. ســوم اینکــه، کاهــش حداکثــری در تولیــد چربــی شــیر تقریبــًا 50 درصــد اســت. 
در نهایــت تولیــد اســید چــرب در تمامــی طــول زنجیــره هــا در زمــان افــت چربــی شــیر کاهــش می یابــد. 
ــت  ــرایط اف ــتری در ش ــزان بیش ــه می ــق درون زاد ب ــه طری ــده ب ــنتز ش ــرب س ــید چ ــال، اس ــن ح ــا ای ب
شــدیدتر چربــی شــیر، کاهــش می یابــد و ایــن ســبب تغییــر در ترکیــب اســیدهای چــرب شــیر همچــون 

شکل 1- مسیر اصلی متابولیسم چربی در شکمبه

کاهــش نســبت اســیدهای چــرب کوتــاه و متوســط 
زنجیــر و زنجیــر بلندتــر و افزایــش اســیدهای 
ــد. افــت چربــی  چــرب غیراشــباع خواهــد ش
شــیر بــا مصــرف جیــره غنــی از نشاســته، غنــی از 
روغــن گیاهــی و یــا هــر دو منبــع رخ میدهــد، ولــی 
کیفیــت آن متفــاوت اســت. بــه طــوری کــه افــزودن 
ــبب  ــره س ــه در جی ــریع تجزی ــته س ــهم نشاس س
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــده ک ــکمبه ش ــش pH ش کاه
تغییــر مســیر بیوهیدروژناســیون از ترانــس18:1-11 
بــه ســمت ترانــس10- 18 بــه خاطــر تغییــر جمعیت 
میکروبــی شــکمبه فراهــم میکنــد. از ســوی دیگــر 
ــره  ــه جی ــباع ب ــی غیراش ــن گیاه ــزودن روغ اف
 pH ــر در ــاد تغیی ــدون ایج ــت ب ــادر اس ــی ق غذای
ــس11-18:1 در  ــد تران ــش تولی ــبب افزای ــکمبه س ش
مایــع شــکمبه و شــیر گــردد. دیــدگاه عمومــی ایــن 
ــا افزایــش ســطح pH شــکمبه مســیر  اســت کــه ب
بیوهیدروژناســیون تــا مرحلــه انتهایــی کــه تولیــد 
اســید اســتئاریک اســت بــه پیــش رود و از ایــن رو 
ــیون  ــای بیوهیدروژناس ــطه ه ــد واس ــال تولی احتم
ــا ایــن حــال، در بســیاری از  کمتــر خواهــد شــد. ب
 pH مــوارد ممکــن اســت حتــی بــا افزایــش ســطح
شــکمبه تغییــری در غلظــت چربــی شــیر مشــاهده 

نشــود و یــا بالعکــس.

عوامل ایجاد کننده افت چربی شیر

• مقادیــر بــاالی چربــی هــای غیراشــباع 	
در جیــره

• ــه 	 ــا تجزی ــته ب ــاد نشاس ــر زی مقادی
پذیــری بــاال در جیــره غذایــی

• مقدار و نوع فیبر	

• یونوفرها	

• مدیریت تغذیه	

• ــا 	 ــای ب ــوراک ه ــارچ در خ ــک و ق کپ
ــاال ــت ب رطوب

ــد  ــی توان ــی م ــه تنهای ــوارد ب ــن م ــک از ای ــر ی ه
ــی  ــد ول ــیر باش ــی ش ــت چرب ــاد اف ــل ایج عام
ــن  ــه ای از ای ــه مجموع ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
ــیر  ــی ش ــت چرب ــی اف ــت اصل ــوالً عل ــل معم عوام
بــه شــمار مــی رونــد. چربــی بــاالی جیــره غذایــی 
گاو شــیری یکــی از دالیــل شــناخته شــده کاهــش 
ــی  ــی شــیر اســت. همــه مــی دانیــم کــه چرب چرب
ــن  ــر از پروتئی ــن ت ــطوحی پایی ــد در س ــره بای جی
ــل در  ــری از تداخ ــرای جلوگی ــدرات ب ــا کربوهی ی

عملکــرد شــکمبه، کاهــش مصــرف خــوراک و افــت 
ــی شــیر، متعــادل گــردد. تأثیــر مکمــل هــای  چرب
ــاوت  ــیر متف ــی ش ــت چرب ــه اف ــر درج ــی ب چرب
ــر خفیــف  ــر، اث ــا خطــر کمت ــی هــای ب اســت. چرب
ــته و  ــکمبه داش ــی ش ــت میکروب ــر جمعی ــری ب ت
ــطه در  ــرب واس ــیدهای چ ــی از اس ــزان متعادل می
ــا در  ــی ه ــن چرب ــوند. ای ــی ش ــد م ــکمبه تولی ش
ــا نمــک هــای  ــی هــای اشــباع ی واقــع همــان چرب
کلســیمی اســید چــرب مــی باشــند کــه بــه عنــوان 
ــوند.  ــتفاده می ش ــره اس ــاری در جی ــای تج چربی ه
پــس خطــر افــت چربــی شــیر بــا مصــرف 
ــب  ــت. اغل ــن اس ــی پایی ــاری چرب ــای تج مکمل ه
ــم  ــرب پال ــیدهای چ ــیمی از اس ــای کلس ــک ه نم
ــرب  ــیدهای چ ــر اس ــوند و مقادی ــی ش ــاخته م س
ــه  ــزان تغذی ــت. می ــدک اس ــا ان ــباع آنه غیراش
ــل  ــط دو عام ــده توس ــت ش ــای محافظ ــی ه چرب
ــود.  ــدود می ش ــت مح ــی و قیم ــت دسترس قابلی
بــه هــر حــال مصــرف مکمــل هــای تجــاری چربــی 
نیــز تحــت شــرایطی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش 
چربــی شــیر شــود )بــه خصــوص زمانــی کــه ســهم 
ــت  ــر اس ــا باالت ــباع آنه ــرب غیراش ــیدهای چ اس
ــه  ــزان توصی ــر از می ــا فرات ــره ای آنه ــت جی و غلظ
ــی  ــزودن چرب ــطح اف ــر س ــود(. حداکث ــده بش ش
ــا 3 درصــد کل مــاده خشــک  ــه جیــره غذایــی ت ب
پیشــنهاد شــده اســت. البتــه نــوع مکمــل چربــی، 
ــه شــیردهی  ــه کنســانتره و مرحل ــه ب نســبت علوف
ــی  ــل چرب ــه مکم ــخ گاو ب ــر پاس ــی ب ــوان همگ حی

شکل 2- تغییر در مسیر متابولیسم اسید لینولئیک در شکمبه در نتیجه افت چربی شیر

دخالــت دارنــد. مکمــل هــای چربــی کــه پتانســیل 
باالیــی در ایجــاد افــت چربــی شــیر دارنــد معمــوالً 
حــاوی چربــی هــای از نــوع غیراشــباع مــی باشــند 
کــه مــی توانــد چرخــه زندگــی میکروبهای شــکمبه 
ــای  ــه ه ــع گون ــد. در واق ــکل نمای ــار مش را دچ
ــه  ــن گون ــدی جایگزی ــول و جدی ــی غیرمعم میکروب
هــای پیشــین مــی گــردد و محصــوالت متابولیســم 
چربــی تغییــر مــی کنــد. یکــی از ابزارهــای کنتــرل 
خطــر مصــرف اســیدهای چــرب غیراشــباع معــروف 
ــکمبه  ــباع ش ــرب غیراش ــیدهای چ ــار اس ــه ب ب
ــکمبه  ــباع ش ــرب غیراش ــیدهای چ ــار اس ــت. ب اس
ــباع وارد  ــای غیراش ــن کل چربی ه ــی از تأمی بازتاب
ــوراک  ــق خ ــر روز از طری ــکمبه در ه ــه ش ــده ب ش
اســت کــه مــی توانــد پتانســیل تخریــب عملکــرد 
تخمیــر شــکمبه را بخوبــی نشــان دهــد. بــار بــاالی 
اســیدهای چــرب غیراشــباع در شــکمبه گاو را 
مســتعد ابتــال بــه ســندروم افــت چربــی شــیر مــی 
ــاده  ــد م ــر از 3/5 درص ــر کمت ــد. در کل مقادی کن
ــرف  ــوان مص ــه عن ــباع ب ــی غیراش ــک چرب خش
ــار  ــر ب ــی مقادی ــده ول ــی ش ــی تلق ــن چرب پایی
ــد  ــش از 3/5 درص ــکمبه بی ــباع ش ــی غیراش چرب
ــر  ــاز خط ــت آغ ــد عالم ــی توان ــک م ــاده خش م
کاهــش چربــی شــیر باشــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه 
ضــروری اســت کــه برخــی گلــه هــا بــا چربی شــیر 
ــرب  ــیدهای چ ــار اس ــی ب ــد حت ــاالی 3/8 درص ب
ــاده  ــر از 3/5 درصــد م غیراشــباع شــکمبه ای فرات
خشــک داشــتند. ولــی بــه هــر حــال شــاخص بــار 
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ــد  ــی توان ــکمبه م ــباع ش ــرب غیراش ــیدهای چ اس
ــتعداد  ــدی اس ــته بن ــرای دس ــزاری ب ــوان اب ــه عن ب
جیــره هــا بــرای افزایــش خطــر بــروز افــت چربــی 
شــیر بــکار رود. کنتــرل مقــدار چربــی جیــره یکــی 
از فاکتورهــای اولیــه و اساســی کنتــرل چربــی شــیر 
در گلــه محســوب مــی شــود کــه بــه دو طریــق مــی 
تــوان میــزان مناســب افــزودن چربــی بــه جیــره را 

ــت: ــر گرف در نظ

1- محــدود کــردن کل چربــی مصرفــی از تمامــی 
ــی(. در  ــای چرب ــل ه ــه و مکم ــره پای ــع )جی مناب
واقــع مقــدار کیلوگــرم مصــرف کل اســید چــرب 

= مقــدار چربــی شــیر تولیــد شــده اســت.

2 - محــدود کــردن چربــی هــای فعــال در جیــره 
)چربــی هــای غیراشــباع گیاهــی(.

مقدار اسیدهای چرب فعال شکمبه )کیلوگرم(

    4
100

NDF DMI
UFA
× ×

×
 = 

کــه NDF درصــد فیبــر محلــول در شــوینده خنثــی 
)بــر حســب مــاده خشــک( جیــره کامــاًل مخلــوط؛ 
ــرم در  ــا )کیلوگ ــک گاوه ــاده خش ــرف م DMI مص
روز(؛ UFA درصــد اســیدهای چــرب غیراشــباع در 

مکمــل هــای چربــی فعــال در شــکمبه هســتند.

جیــره هــای بــا نشاســته بــاال ســبب ایجــاد عارضــه 
ــریع  ــر س ــوند. تخمی ــی ش ــیر م ــی ش ــش چرب کاه
نشاســته مــی توانــد ســبب تجمــع اســید و کاهــش 
pH شــکمبه شــود. عواملــی کــه مــی تواننــد باعــث 
ــک دوره  ــکمبه در ی ــوس در pH ش ــرات محس تغیی
24 ســاعته شــوند شــامل: نــوع کربوهیــدرات 
ــدرات   ــای کربوهی ــش ه ــه بخ ــرخ تجزی ــره و ن جی
ــت  ــرآوری و رطوب ــع، ف ــر منب ــت اث ــود تح ــه خ ک
منبــع نشاســته اســت؛ تأمیــن فیبــر مؤثــر فیزیکــی 
ــای  ــد بافره ــدازه ذرات( و تولی ــر و ان ــع فیب )منب
ــی  ــی( م ــر فیزیک ــر مؤث ــر فیب ــت تأثی ــزاق )تح ب
شــوند. مطالعــات نشــان داده اســت کــه pH پاییــن 
شــکمبه ســبب تغییــر جمعیــت میکروبــی و تجمــع 
اســیدهای چــرب واســطه مســیر متابولیســم چربــی 
)اســیدهای چــرب ترانــس( در شــکمبه مــی شــود. 
ــا  ــکمبه تنه ــه pH ش ــت ک ــه داش ــد توج ــی بای ول
ــرب  ــیدهای چ ــد اس ــزان تولی ــرل می ــل کنت عام
ترانــس در شــکمبه و چربــی شــیر نیســت. بنابرایــن 
ــه عنــوان پیــش  ــوان اســیدوز شــکمبه را ب نمــی ت
ــی شــیر دانســت.  ــرای ایجــاد افــت چرب شــرطی ب
نــرخ بــاالی تجزیــه پذیــری نشاســته نیــز یکــی از 
ــیر  ــی ش ــت چرب ــندروم اف ــاز س ــه س ــل زمین عوام
ــا میــزان  ــه طــوری کــه اقــالم خوراکــی ب اســت، ب
نشاســته بــاال هماننــد ســیلوی ذرت و دانــه ذرت بــا 
رطوبــت بــاال خطــر بــروز ایــن مشــکل را دوچنــدان 
مــی کنــد. حفــظ ســطوح مناســب علوفــه در جیــره 
ــیر را  ــی ش ــروز کاهــش چرب ــد احتمــال ب ــی توان م
ــکمبه،  ــظ pH ش ــبب حف ــه س ــد. علوف ــر نمای کمت
ــردن  ــدود ک ــکمبه و مح ــواد از ش ــور م ــش عب کاه
ســنتز اســیدهای چــرب ترانــس )نــوع 18:2 و 18:1( 

ــورد  ــن در م ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــی گ ــکمبه م در ش
ــرب  ــیدهای چ ــدار اس ــه مق ــد ب ــه بای ــع علوف مناب
ــال  ــرای مث ــرد. ب ــه ک ــز توج ــی نی ــه مصرف علوف
ــا  ــیلوی ذرت از 1/5 ت ــرب س ــیدهای چ ــزان اس می
ــه  ــد ب ــی توان ــا م ــت ام ــان اس ــد در نوس 2 درص
ــد  ــه کنی ــد توج ــما بای ــد. ش ــز برس ــد نی 3/5 درص
ــاره  ــا عص ــه ب ــرب علوف ــیدهای چ ــدار اس ــه مق ک
اتــری کــه انــدازه گیــری آن معمــول اســت، 
ــری، برخــی از  مشــابه نیســتند. در روش عصــاره ات
کربوهیــدرات هــا، ویتامیــن هــا و رنگدانــه هــا نیــز 
ــوند.  ــی ش ــتخراج م ــوراک اس ــی از خ ــراه چرب هم
بنابرایــن چربــی خــام در دانــه هــای غــالت، علوفــه 
هــا و خــوراک کامــاًل مخلــوط اغلــب حــاوی کمتــر 
ــه  ــرای نمون ــت. ب ــرب اس ــید چ ــد اس از 60 درص
علوفــه دارای 3/5 درصــد کل اســیدهای چــرب 
ــام  ــی خ ــد چرب ــا 6 درص ــاوی 5 ت ــد ح ــی توان م
باشــد.  قــارچ هــا و کپــک هــا نیــز مــی تواننــد بــا 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــی ب ــواد ضدمیکروب ــد م تولی
متابولیســم شــان، اثــر منفــی بــر جمعیــت میکروبی 
شــکمبه داشــته باشــند و زمینــه افــت چربــی شــیر 
ــب  ــد موج ــی توانن ــواد م ــن م ــد. ای ــم کنن را فراه
کاهــش مصــرف خــوراک و کاهــش تولیــد شــیر نیــز 
شــوند. بــه خاطــر تأثیــر تراکــم گلــه، فضــای آخــور 
ــازی  ــر جداس ــوراک ب ــردن خ ــوط ک ــوه مخل و نح
ــکمبه،  ــت pH ش ــه اف ــوراک و در نتیج ــزای خ اج
ایــن عوامــل نیــز مــی تواننــد زمینــه ســاز ایجــاد 

ــند.   ــیر باش ــی ش ــت چرب ــندروم اف س

کنترل چربی شیر

ــری بیشــتر  ــا تخمیرپذی بطــور کلــی گاوهــا ذرات ب
را در آغــاز مصــرف خــوراک انتخــاب مــی کننــد و 
ــازه در  ــوراک ت ــن خ ــس از ریخت ــده پ ــخص ش مش
آخــور، گاوهــا ســه برابــر خــوراک بیشــتری مصــرف 
خواهنــد کــرد. در مطالعــه ای بــا مقایســه یــک بــار 
در روز خــوراک دهــی بــا چهــار بــار خــوراک دهــی 
مشــخص شــد کــه افزایــش دفعــات خــوراک دهــی 
موجــب کاهــش احتمــال تغییــر مســیر متابولیســم 
چربــی در شــکمبه شــده و تولیــد و غلظــت چربــی 
ــه گاو  ــاوران تغذی ــود. مش ــد ب ــتر خواه ــیر بیش ش
ــته  ــه داش ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــیری بای ش
ــوراک،  ــق خ ــز دقی ــود آنالی ــا وج ــه ب ــند ک باش
ــی،  ــه کاف ــد و تجرب ــزار کارآم ــرم اف ــتفاده از ن اس
ــده  ــن کنن ــن تعیی ــا بهتری ــار گاوه ــاهدات رفت مش
اثــرات متقابــل اجــزای خــوراک و تأثیر جیره اســت. 
پیــش بینــی میــزان اثرگــذاری و انــرژی زایــی چربی 
هــای جیــره توســط نــرم افزارهــای جیــره نویســی 
امــکان پذیــر نیســت. چــون هــر یــک از اســیدهای 
ــت  ــکمبه و باف ــی در ش ــم متفاوت ــرب متابولیس چ
ــا در  ــکل آنه ــر ش ــت تغیی ــته و در نهای ــا داش ه
دســتگاه گوارشــی پیــش بینــی اثــر آنهــا را دشــوار 
مــی ســازد. از ســوی دیگــر متابولیســم اســیدهای 
ــک  ــکمبه، دینامی ــای ش ــری ه ــط باکت ــرب توس چ
اســت و تعمیــم آن بــر پایــه الگوریتــم هــای پیــش 
ــات  ــت. در آزمایش ــوار اس ــده کاری دش ــی کنن بین

اخیــر رونــد ایجــاد افــت چربــی شــیر و چگونگــی 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــه م ــت اولی ــه حال ــت ب بازگش
ــره  ــرف جی ــا مص ــه ب ــوری ک ــه ط ــت، ب ــه اس گرفت
ــویا،  ــن س ــد روغ ــن و 3 درص ــر پایی ــاوی فیب ح
افــت چربــی شــیر ایجــاد شــد و پــس از 7 روز بــه 
ــرف  ــا مص ــال آن ب ــید. بدنب ــش رس ــترین کاه بیش
ــی  ــع چرب ــدون منب ــاال و ب ــر ب ــاوی فیب ــره ح جی
بــه مــدت 10 روز بازگشــت بــه ســطح چربــی شــیر 
ــه  ــوان نتیج ــی ت ــن م ــد. بنابرای ــر ش ــه میّس اولی
گرفــت بــروز افــت چربــی شــیر و حتــی بازگشــت 
بــه شــرایط طبیعــی غلظــت چربــی شــیر نیازمنــد 
گذشــت زمانــی در دامنــه 1 تــا 2 هفتــه مــی 
ــه  ــیر گل ــی ش ــت چرب ــع اف ــرای رف ــال ب ــد. ح باش
ــه  ــرد؟ اول از هم ــورت گی ــد ص ــی بای ــه اقدامات چ
ــت  ــره و قابلی ــباع  جی ــای غیراش ــی ه ــدار چرب مق
ــذف  ــا ح ــش ی ــود. کاه ــن ش ــا تعیی ــی آنه دسترس
ــورت  ــره )در ص ــباع در جی ــی غیراش ــع چرب منب
ــاوی  ــی ح ــرآورده فرع ــا ف ــی ی ــه روغن ــود دان وج
ــدام  ــن اق ــد اولی ــی توان ــره( م ــاال در جی ــن ب روغ
ــد. در  ــیر باش ــی ش ــت چرب ــکل اف ــع مش ــرای رف ب
برخــی مواقــع کاهــش تخمیرپذیــری جیــره )کاهش 
ســهم غــالت یــا تغییــر نــوع فــرآوری آنهــا( مــی 
ــد و  ــی بکاه ــت بالین ــیدوز تح ــدت اس ــد از ش توان
رونــد تخمیــر شــکمبه را بــدون کاهــش تولید شــیر، 
بهبــود بخشــد. اگــر محــدوده تخمیرپذیری و ســطح 
ــی اســت،  ــه مطمئن ــره در دامن ــواره ســلولی جی دی
ــری جیــره ممکــن اســت ســبب  کاهــش تخمیرپذی
ــر  ــن بهت ــود؛ بنابرای ــه ش ــیر گل ــد ش ــش تولی کاه
ــت  ــه دق ــره ب ــر در جی ــال تغیی ــس از اعم ــت پ اس
ســطح تولیــد شــیر را زیــر نظــر داشــته باشــید. در 
مرحلــه آخــر بــرای افــزودن مودیفایرهــا بــه جیــره 
ــا  ــون مخمره ــوادی همچ ــد؛ م ــری کنی ــم گی تصمی
و پروبیوتیــک. انتظــار اینســت کــه تغییــرات 
ــی  ــالح چرب ــب اص ــا 14 روز موج ــی 10 ت ــره ط جی
ــل،  ــرات فص ــا تغیی ــر اینه ــالوه ب ــود. ع ــیر ش ش
ــی  ــوراک ده ــی و خ ــای شیردوش ــده ه ــداد وع تع
بــر  غلظــت کلــی چربــی شــیر در گلــه گاو شــیری 

ــد.  ــارزی دارن ــر ب اث

تنظیــم مصــرف خــوراک تحــت اثــر مقــدار خــوراک 
ــی  ــوراک ده ــای خ ــده ه ــداد وع ــده و تع ــر وع ه
ــدازه ذرات  ــر ان ــت تأثی ــوارد تح ــن م ــر دوی ای و ه
ــرار  ــه ق ــع علوف ــانتره و منب ــطح کنس ــه، س علوف
ــیر و  ــد ش ــور تولی ــه منظ ــد ب ــای پرتولی دارد. گاوه
حفــظ عملکردشــان بایــد مصــرف خــوراک باالیــی 
داشــته باشــند. مصــرف خــوراک گاوهــای پرتولیــد 
ــک در  ــاده خش ــرم م ــا 28 کیلوگ ــه 20 ت در دامن
ــری  ــه پذی ــزان تجزی ــر، می ــزان فیب ــت. می روز اس
نشاســته و فیبــر، انــدازه ذرات و میــزان شــکنندگی 
ــده(،  ــیلو ش ــر )س ــوالت تخمی ــه، محص ذرات علوف
ــری  ــه پذی ــدار تجزی ــی، مق ــوع چرب ــت و ن غلظ
ــاده  ــرف م ــر مص ــی ب ــکمبه همگ ــن در ش پروتئی
خشــک در گاو شــیری اثــر دارنــد. کیفیــت فیبــر و 
ــه پذیــری آنهــا ممکــن  ــژه ویژگــی هــای تجزی بوی
ــته  ــوراک داش ــرف خ ــر مص ــی ب ــر مثبت ــت اث اس

ــبب  ــلولی س ــواره س ــان دی ــه آس ــد. تجزی باش
ــده  ــکمبه ش ــری از ش ــواد فیب ــریعتر م ــروج س خ
ــوراک  ــاری خ ــرف اختی ــر مص ــه مقادی و در نتیج
ــواره  ــه دی ــت ک ــن اس ــردد. مبره ــی گ ــتر م بیش
ســلولی تعییــن کننــده دامنــه مصــرف خــوراک در 
ــل  ــه دلی ــود. ب ــی ش ــوب م ــخوارکنندگان محس نش
ــتوار  ــه اس ــن پای ــر ای ــر ب ــی، تفک ــرات پرکنندگ اث
ــر فیزیکــی در  اســت کــه مقــدار پاییــن فیبــر مؤث
جیــره، مصــرف بیشــتر خــوراک را در پــی دارد. امــا 
بــا اجــرای ایــن راهــکار در واقــع مــا بــه اختــالل در 
تخمیــر شــکمبه دامــن مــی زنیــم و بدیــن ترتیــب 
مصــرف خــوراک کمتــر خواهــد شــد. در واقــع پــری 
ــره  ــانتره جی ــطح کنس ــه س ــی ک ــکمبه در زمان ش
ــوراک  ــرف خ ــده مص ــدود کنن ــد، مح ــن باش پایی
ــرف  ــان مص ــی در زم ــرل متابولیک ــا کنت ــت ام اس
ــی  ــده اصل ــرل کنن ــره کنت ــانتره جی ــاالی کنس ب
ــه محدودیــت فیزیکــی  مصــرف خــوراک اســت و ن
جیــره. بنابرایــن مشــاوران تغذیــه واحدهــای 
پــرورش گاو شــیری بایــد نســبتی متعــادل از 
ــره  ــری جی ــر و تخمیرپذی ــر مؤث ــری، فیب ــواد فیب م
ــر مصــرف خــوراک و تولیــد  ــدون اثــر منفــی ب را ب
ــیردهی گاو  ــه از ش ــر مرحل ــیر در ه ــب ش و ترکی
ــور  ــه ط ــد. ب ــاد نماین ــی ایج ــای غذای ــره ه در جی
کلــی تغذیــه گاوهــای اوایــل شــیردهی بــا ســطوح 
ــان  ــد در زم ــا 32 درص ــی 30 ت ــر فیزیک ــر مؤث فیب
ــه ذرت  ــیلوی ذرت و دان ــه س ــر پای ــره ب ــه جی تغذی
اثــر منفــی بــر تولیــد شــیر نــدارد ولــی بــا افزایــش 
ســطح فیبــر مؤثــر فیزیکــی در جیــره هــای حــاوی 
ــوراک  ــرف خ ــیر و مص ــد ش ــش تولی ــه جو،کاه دان
ــاهد  ــیر مش ــی ش ــد چرب ــش تولی ــوض افزای و در ع
شــد. درواقــع تولیــد چربــی شــیر بطــور مســتقیم 
وابســته بــه عملکــرد و محصــوالت تخمیــر شــکمبه 
ــه عنــوان شــاخصی از  ــی شــیر اغلــب ب دارد و چرب
ــره  ــر در جی ــودن فیب ــی ب ــکمبه و کاف ــالمت ش س
ــدی  ــش 0/6 درص ــت. کاه ــیری اس ــی گاو ش غذای
چربــی شــیر طــی یــک هفتــه مــی توانــد نشــانه ای 
ــان  ــات نش ــد. مطالع ــره باش ــر در جی ــود فیب از کمب
داده انــد کــه گاوهــای هلشــتاین اوایــل تــا اواســط 
ــد  ــی 20 درص ــر فیزیک ــر مؤث ــه فیب ــیردهی ب ش
ــد  ــه 3/4 درص ــیر در دامن ــی ش ــظ چرب ــرای حف ب
نیــاز دارنــد. ولــی بایــد توجــه داشــت کــه افزایــش 
تخمیرپذیــری جیــره نیــاز بــه فیبــر مؤثــر فیزیکــی 
بــرای حفــظ چربــی شــیر را افزایــش خواهــد داد. با 
ــاالی  ــه ب ــر جیــره ب ایــن حــال افزایــش فیبــر مؤث
ــالت،  ــه غ ــع دان ــه منب ــه ب ــدون توج ــد، ب 30 درص
چربــی شــیر را بــاالی 3/4 درصــد حفــظ مــی کنــد. 
ــبت  ــه نس ــد ک ــته ان ــار داش ــان اظه در کل محقق
ــای  ــدرات ه ــی و کربوهی ــر فیزیک ــر مؤث ــن فیب بی
قابــل تخمیــر در شــکمبه کمتــر از 1/45 نباشــد تــا 
هــم بــه pH شــکمبه ای نرمــال )6/4( و هــم چربــی 
ــت.   ــت یاف ــد( دس ــاالی 3/4 درص ــب )ب ــیر مناس ش

چربی ها برای بهبود باروری در گاو شیری   

مشــکالت  دچــار  امــروزی  پرتولیــد  گاوهــای 

ــتنی و  ــن آبس ــرخ پایی ــه ن ــی از جمل ــد مثل تولی
ــان  ــن محقق ــتند. بنابرای ــن هس ــرگ زودرس جنی م
ــا  ــباع ب ــرب غیراش ــیدهای چ ــش اس ــرروی نق ب
ــه عنــوان  ــه زنجیــره بلنــد ب ــد دوگان ــن پیون چندی
تنظیــم کنندههــای هورمونهــای تولیــد مثلــی کــه 
ــم زرد و  ــَروی جس ــدان و پس ــول تخم ــد فولیک رش
جایگزینــی رویــان )فرآینــد النــه گزینــی( و حفــظ 
ــد، آزمایشــهایی انجــام  جنیــن را کنتــرل مــی کنن
دادنــد. اثــرات ترکیــب تغذیــه و تولیدمثــل موضــوع 
ــادل  ــرا تع ــد، زی ــتردهای بودهان ــهای گس پژوهش
منفــی انــرژی گاوهــای پرتولیــد در اوایــل شــیردهی 
ــود. در گاو  ــوأم میش ــدد ت ــتنی مج ــاز آبس ــا آغ ب
شــیری یــک عامــل مهــم تأخیــر در شــروع چرخــه 
فحلــی، تعــادل منفــی انــرژی اســت. اثــرات منفــی 
تعــادل منفــی انــرژی بــر عملکــرد تخمــدان هــا از 
طریــق کاهــش پالــس هورمــون لوتئینیــزه کننــده 
ــولین  ــبه انس ــون ش ــطوح هورم ــش س )LH( و کاه
و گلوکــز در گــردش خــون  انســولین   ،)IGF-1(
می باشــد. طــی دوره تعــادل منفــی انــرژی، تجزیــه 
ــت  ــش غلظ ــب افزای ــدن موج ــی ب ــر چرب ذخای
 )NEFA( ــون ــتریفیه خ ــرب غیراس ــیدهای چ اس
مــی شــود. بــه طــوری کــه غلظــت هــای اســیدهای 
چــرب 16:0 ، 18:0 و 18:1 ســرم خــون افزایــش 
مــی یابــد. ایــن اســیدهای چــرب مــی تواننــد بــر 
ــاروری و توســعه اووســیت  ــا و ب رشــد فولیکــول ه
ــر عملکــرد  ــارور شــده بخاطــر اثرگــذاری آنهــا ب ب
ســلولهای تخمدانــی تأثیــر داشــته باشــند. چندیــن 
ــای  ــل ه ــه مکم ــد ک ــرده ان ــنهاد ک ــه پیش مطالع
ــر  ــر ب ــطه اث ــه واس ــا ب ــل گاوه ــر تولیدمث ــی ب چرب
رشــد فولیکــول و تولیــد اســتروئید، بلــوغ اووســیت 
و توســعه جنیــن تأثیــر دارنــد. در زمــان اســتفاده از 
چربــی هــای غیراشــباع نســبت امــگا 6 بــه امــگا3 
ــاروری در گاو  ــر ب ــی را ب ــرات متفاوت ــد اث ــی توان م
ــه  ــد ک ــان دادن ــان نش ــد. محقق ــاد کن ــیری ایج ش
چهــار مؤلفــه تولیــد مثلــی تحــت تأثیــر اســیدهای 
چــرب غیراشــباع بــا چندیــن پیونــد دوگانــه قــرار 
میگیرنــد: ثبــات آبســتنی، فعالیــت رحــم، بــاروری 

ــان زودرس.  ــا و زایم نره

ــتفاده  ــه اس ــی ب ــرد تولیدمثل ــخ عملک در کل پاس
ــد  ــن پیون ــا چندی از اســیدهای چــرب غیراشــباع ب
ــی  ــوع چرب ــه ن ــیری ب ــره گاو ش ــه در جی دوگان
مکمــل شــده، زمــان مکمــل کــردن چربــی، وضعیت 
ــت.  ــته اس ــائل وابس ــر مس ــی دام و دیگ فیزیولوژیک
ــورده  ــک خ ــت غلت ــان درش ــه کت ــتفاده از دان اس
مــی توانــد در بهبــود عملکــرد تولیدمثلــی گاوهــای 
ــا  ــیت گاوه ــد. اووس ــر باش ــیار مؤث ــیری بس ش
ــح  ــود ترجی ــباع را در خ ــرب اش ــید چ ــع اس تجم
میدهــد )85 تــا 90 درصــد اشــباع شــده( و مکمــل 
ــما،  ــترون پالس ــت پروژس ــگاالک، غلظ ــی م چرب
میــزان اســید چــرب اووســیت و تولید بالستوســیت 
ــی  ــه چرب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــد. ب ــش میده را افزای
ــرژی دام  ــن ان ــری در تأمی ــت کمت ــباع اهمی غیراش
بــه عنــوان منبــع چربــی داشــته باشــد، ولــی اثــر 
ــش  ــه افزای ــد در زمین ــی میتوان ــع چرب ــن منب ای

کلســترول پالســما )پیــش ســاز پروژســترون( 
محســوس تــر باشــد. حتــی ترکیــب اســید چــرب 
ــرد  ــی عملک ــش بین ــرای پی ــد ب ــز میتوان ــیر نی ش
ــه طــوری کــه چربی هــای  ــه کار رود ب تولیدمثلــی ب
ــک  ــا ی ــباع ب ــرب غیراش ــیدهای چ ــباع و اس اش
پیونــد دوگانــه در شــیر، مرتبــط بــا بــاروری بیشــتر 
ــید  ــیس12 – اس ــس10، س ــه تران ــد در حالیک بودن
ــف  ــاروری ضعی ــا ب ــط ب ــزدوج مرتب ــک م لینولئی
ــر در  ــد زنجی ــرب بلن ــیدهای چ ــود اس ــود. وج ب
جیــره غذایــی گاو شــیری موجــب افزایــش تعــداد 
فولیکــول هــای بــا انــدازه متوســط )6 تــا 9 میلــی 
متــر( و قطــر فولیکــول مــی گــردد. بــه طــوری کــه 
حتــی اســیدهای چــرب بــا چندیــن پیونــد دوگانــه 
)هماننــد اســید لینولئیــک و لینولنیک( در مقایســه 
بــا اســیدهای چــرب بــا یــک پیونــد دوگانــه )اســید 
ــا  ــول ه ــد فولیک ــر رش ــری ب ــر قویت ــک( اث اولئی
دارنــد. مکمــل کــردن چربــی هــای غیراشــباع بــه 
ــمایی  ــای پالس ــت ه ــش غلظ ــب افزای ــره موج جی
ــون  ــد هورم ــک تولی ــطه تحری ــتروئیدها بواس اس
هــای اســتروئیدی مــی  گــردد. جیــره هــای غنــی 
از اســید لینولئیــک )در دانــه ســویا و آفتابگــردان( 
از ســلولهای گرانولــوزا  را  ترشــح پروژســترون 
ــی  ــع چرب ــزودن مناب ــا اف ــد. ب ــی ده ــش م افزای
ــون،  ــترول خ ــت کلس ــره، غلظ ــه جی ــی ب گیاه
مایــع فولیکولــی و جســم زرد بــاال مــی رود. 
ــترون  ــنتز پروژس ــاز س ــش س ــز پی ــترول نی کلس
ــن  ــد. بنابرای ــی باش ــی م ــلولهای تخمدان ــط س توس
بــاروری باالتــر در گاوهــای تغذیــه شــده بــا چربــی 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــی توان ــی م ــباع گیاه ــای غیراش ه
افزایــش غلظــت پروژســترون در فــاز لوتئــال پیــش 
و پــس از تلقیــح مصنوعــی باشــد. یکــی از تنظیــم 
کننــده  هــای اصلــی زایمــان، پروســتاگالندین هــا 
ــم زرد و  ــس روی جس ــئول پ ــا مس ــتند و آنه هس
آغازگــر چرخــه جدیــد فحلــی در نشــخوارکنندگان 
ــک  ــرات تحری ــترادیول اث ــا اس ــتند. در گاوه هس
کننــده بــر ترشــح رحمــی پروســتاگالندین F2α دارد 
کــه در نهایــت مــی توانــد حساســیت جســم زرد به 
پروســتاگالندین را افزایــش دهــد. بنابرایــن کاهــش 
ــس  ــد از پ ــی توان ــما م ــترادیول پالس ــت اس غلظ
ــا بــه هنــگام جســم زرد و  بنابرایــن مــرگ و  روی ن
میــر جنیــن جلوگیــری کنــد. بنابرایــن نــوع چربــی 
ــر ترشــح پروســتاگالندین  ــد ب غیراشــباع مــی توان
هــا و احتمــال تــداوم آبســتنی تأثیــر داشــته باشــد. 
ــر  ــه مقادی ــه تغذی ــت ک ــن اس ــی ای ــه کل توصی
بیشــتر چربیهــای غنــی از اســید لینولئیــک )منابــع 
ــویا( از  ــا س ــردان ی ــه آفتابگ ــد دان ــگا 6 همانن ام
ــی  ــه جنس ــن چرخ ــاز اولی ــا آغ ــان ت ــان زایم زم
باعــث تحریــک بیشــتر تولیــد PGF2α میشــود کــه 
خــود منجــر بــه ســرعت بیشــتر در پــس َروی رحــم 
ــای  ــال آن چربیه ــه دنب ــپس ب ــد و س ــد ش خواه
ــع امــگا 3 هماننــد  غنــی از اســید لینولنیــک )مناب
ــی و  ــه گزین ــک الن ــث تحری ــاال باع ــان( ب ــه کت دان

ــوند.  ــی ش ــان م ــظ روی حف
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اثرات نامطلوب تنش گرمایي بر عملکرد 
گاوهاي شيري و راههاي مقابله با آن
 ملك حسین دالور و غزاله بهرامي ) به ترتیب دکتري و کارشناسي ارشد تغذیه دام ( 

1 - حرارت حاصل از سوخت و ساز مواد غذایی در بدن                                            
ایــن حــرارت در مقایســه بــا حــرارت محیــط اثــر کمتــری بــر دام داشــته و بــا افزایــش مصــرف خــوراک، 
افزایــش نســبت علوفــه بــه کنســانتره و افزایــش ســهم پروتئیــن در جیــره افزایــش مــي یابــد و تنــش 

حرارتــی حاصــل از محیــط را تشــدید مــي کنــد.  
2 - حرارت محیط  

ــوژي  ــار و فیزیول ــي در رفت ــب تغییرات ــانتیگراد موج ــه س ــر از 24 درج ــه باالت ــط ب ــاي محی ــش دم افزای

مقدمه 
    دامنــه مناســب حرارتــي بــراي پــرورش گاو شــیري 5 تــا 24 درجــه ســانتي گــراد اســت. دماهــاي باالتــر یــا پاییــن تــر از ایــن دامنــه 
موجــب تغییراتــي در رفتــار و فیزیولــوژي دام مــي گــردد کــه اصطالحــا تنــش حرارتــي نامیــده مــي شــود. کاهــش دمــاي محیــط بــه 
کمتــر از 5 درجــه ســانتي گــراد موجــب تنــش ســرمایي و افزایــش دمــاي محیــط بــه باالتــر از 24 درجــه ســانتیگراد موجــب تغییراتــي 
ــرای گاوهــای مختلــف متفــاوت  ــوژي دام مــي گــردد کــه تنــش گرمایــي نامیــده مــي شــود. البتــه ایــن محــدوده ب در رفتــار و فیزیول
اســت، بــه عنــوان مثــال گاوهــای پرشــیر و تــازه زا بــه دلیــل متابولیســم باالیــی کــه دارنــد در محــدوده دمایــی کمتــری ممکــن اســت 

دچــار اســترس گرمایــی شــوند.
دو منبع حرارتی گاو را تحت تاثیر قرار می دهد.

email : mh_delavar@yahoo.com

دام مــي گــردد کــه تنــش گرمایــي نامیــده مــي شــود. بــا افزایــش 
رطوبــت هــوا تاثیــر اســترس گرمایــی بــر دام افزایــش یافتــه بــه 
ــوان  ــت، حی ــش رطوب ــا افزای ــت ب ــاي ثاب ــک دم ــه در ی ــوري ک ط
ــرار  ــر ق ــد نظ ــراي م ــذا ب ــد. ل ــد ش ــش خواه ــار تن ــریعتر دچ س
دادن هــر دو عامــل دمــا و رطوبــت از شــاخص THI )شــاخص دمــا 
و رطوبــت( اســتفاده مــي شــود و هنگامــي کــه ایــن شــاخص بــه 
باالتــر از 72 افزایــش یابــد، دام دچــار تنــش حرارتــي مــي گــردد. 

ــر از دامنــه مناســب، حیــوان  ــه باالت ــا افزایــش دمــاي محیــط ب ب
ســعي مــي کنــد خــود را بــا آن شــرایط تطبیــق دهــد و از آنجایــي 
ــه روش  کــه گاو یــک حیــوان خونگــرم اســت، ســعي مــي کنــد ب
هــاي مختلــف گرمــاي اضافــي را از بــدن خــود دفــع و دمــاي بــدن 

خــود را در محــدوده 38 درجــه سلســیوس حفــظ نمایــد. 
گاوهــا تحــت شــرایط تنــش گرمایــي بــراي حفــظ تعــادل دمایــي و 

کنتــرل دمــاي بدنشــان دو راه عمــده دارند:
* دفــع حــرارت، بویــژه از راه تعریــق، بوســیله ي افزایــش جریــان 

خــون ســطحي، لــه لــه زدن، ریــزش بــزاق و غیــره. 

* محــدود کــردن تولیــد حــرارت، بــا کــم کــردن 
ــه اي.  فعالیــت  و تغییــر سیســتم تغذی

تنــش گرمایــی یکــی از مشــکالت اصلــی صنعــت 
پــرورش گاو شــیري بــه خصــوص در مناطــق 
ــه  ــان از جمل ــیري جه ــه گرمس ــیری و نیم گرمس
ایــران اســت و هــر ســاله هزینــه و ضــرر و زیــان 
فراوانــي را از طریــق کاهــش تولیــد شــیر و کاهــش 
عملکــرد تولیــد مثلــي بــه صنعــت گاو شــیري وارد 

مــي کنــد. 
عالئم  ظاهری گاو مبتال به تنش گرمایی

1( گود افتادن چشم ها                
2( گوش های افتاده            
 3( ترشحات بینی             

 4(  افزایش مصرف آب
5 ( جستجوی سایه و مکان سرد    

6( بي تحرکي و کاهش فعالیت 
  7(  کاهش اشتها و کاهش مصرف خوراک 

  8( افزایش ترشح بزاق
سایر عالئم  گاو مبتال به تنش گرمایی

- افزایش دفعات تنفس و عرق کردن    
ــي  ــش گرمای ــه تن ــال ب ــم گاو مبت ــي از عالئ یک
ــار  ــاد ب ــه بیــش از هفت افزایــش دفعــات تنفــس ب
در دقیقــه و افزایــش تعریــق اســت. یــک راه 
ــمارش  ــي، ش ــش گرمای ــي تن ــراي ارزیاب ــریع ب س

ــت.  ــه اس ــاي گل ــس در 10 راس از گاوه ــداد تنف تع
ــش از 80  ــراي 7 راس گاو بی ــس ب ــداد تنف ــر تع اگ
بــار تنفــس در دقیقــه باشــد، گلــه شــما بــا مشــکل 
ــر 5 راس از  ــت. اگ ــرو اس ــي روب ــش گرمای ــاد تن ح
ــار در  ــش از 100 ب ــي بی ــرعت تنفس ــا س ــن دامه ای
ــوري در  ــدام ف ــه اق ــاز ب ــند، نی ــته باش ــه داش دقیق
جهــت رفــع تنــش گرمایــي وجــود دارد و احتمــاال 

ــد.                                   ــي  زنن ــه م ــه ل ــاز ل ــان ب ــا ده ــا ب ــن گاوه ای
در حالــت تنــش گرمایــي گاوهــا اغلــب و مخصوصــا 
ــرپا و  ــد س ــته باش ــود داش ــاد وج ــان ب ــر جری اگ
پشــت بــه بــاد مــي ایســتند تــا بــا ایــن کار ســطح 
ــرار  ــاد ق ــرض ب ــود را در مع ــدن خ ــتري از ب بیش

ــد.  دهن
ــاري  ــروز بیم ــوراک و ب ــرف خ ــش مص - کاه
ــیدوز و  ــوز، اس ــون کت ــي همچ ــاي متابولیک ه

ــش   لنگ
همانطــور کــه بیــان شــد بخشــي از گرمــاي تولیدي 
در بــدن دام از طریــق تخمیــر خــوراک در شــکمبه 
ــاء  ــدن منش ــي در ب ــواد غذای ــاز م ــوخت و س و س
مــي گیــرد. در هنــگام ابتــال گاو بــه تنــش گرمایــي، 
ــرف  ــش مص ــا کاه ــد ب ــي کن ــعي م ــوان س حی
خــوراک و کاهــش نشــخوار ســهم گرمــاي تولیــدي 
ــوارش و  ــتگاه گ ــوراک در دس ــر خ ــل از تخمی حاص
ســوخت و ســاز در بــدن را کاهــش داده و بــا تنــش 
گرمایــي مقابلــه کنــد. لــذا بســته بــه شــدت تنــش، 
ممکــن اســت مصــرف مــاده خشــک تــا حــدود 15 
درصــد کاهــش یابــد کــه ایــن خــود کاهــش انــرژي 
دریافتــي را بــه دنبــال دارد. عــالوه بــر ایــن بخشــي 
ــرژي دریافتــي جهــت دفــع گرمــاي اضافــي از  از ان
بــدن صــرف خواهــد شــد کــه ایــن خــود افزایــش 
ــه دنبــال دارد.  ــا 20 درصــد را ب ــرژي نگهــداري ت ان
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ــه دلیــل کاهــش دریافــت  ــي ب ــه تنــش گرمای ــگام ابتــال دام ب ــن در هن بنابرای
انــرژي، احتمــال بــروز کتــوز بــه ویــژه در گاوهــاي پرتولیــد و تــازه زا افزایــش 
مــي یابــد. همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش انــرژي نگهــداري، ســهمي از انــرژي 
کــه بــراي تولیــد شــیر در اختیــار حیــوان قــرار میگیــرد نیــز کاهــش مــي یابــد 

کــه ایــن خــود کاهــش تولیــد شــیر را بــه دنبــال دارد.  
ــراي نگهــداري گاو شــیري در  ــرژي الزم ب ــه ان ــات نشــان داده اســت ک  تحقیق
ــاي  ــه در دم ــاي 35 درجــه سلســیوس 25 درصــد بیشــتر از گاوي اســت ک دم

ــن   20درجــه سلســیوس نگهــداري مــي شــود. اگــر ای
ــار  ــاره گاوهــاي پرشــیري کــه روزي 4 ب موضــوع را درب
ــي  ــم، م ــر بگیری ــم در نظ ــي دهی ــوراک م ــا خ ــه آنه ب
ــي  ــوراک اضاف ــد خ ــه 6 درص ــک ب ــار، نزدی ــد هرب بای
بــراي نگهــداري بــدن آنهــا منظــور کنیــم. در آزمایشــي  
ــت  ــام گرف ــکا انج ــش در آمری ــدي پی ــه چن ــر ک دیگ
مشــخص شــد کــه در مــاه هــاي زمســتان بــراي تولیــد 
1/4 لیتــر شــیر، 464 گــرم مــاده خشــک مصــرف شــده 
اســت، امــا از مصــرف همیــن مقــدار مــاده خشــک در 
تابســتان تنهــا32 / 1لیتــر شــیر تولیــد شــد کــه نشــان 
ــت.  ــوراک اس ــي خ ــش در کارآی ــد کاه ــده 5 درص دهن
ــد  ــش تولی ــي از کاه ــا نیم ــت تنه ــر اس ــه ذک الزم ب

شــیر بــه کاهــش مصــرف خــوراک مربــوط مــي شــود و نیمــي دیگــر از انــرژي 
مصرفــي گاو بــراي فعــال ســاختن متابولیســم درونــي بــدن بــراي دفــع گرمــا 
بــه کار مــي رود. در واقــع ســهمي از انــرژي کــه در دمــاي معمولــي بــراي تولیــد 
شــیر صــرف مــي شــود، نزدیــک بــه 60 درصــد از نیــاز انــرژي گاو اســت، امــا 
ــه  ــاي 32 درج ــرار )دم ــي ق ــترس گرمای ــت اس ــه تح ــه گاو دو هفت ــي ک هنگام

سلســیوس( میگیــرد تنهــا35 % انــرژي دریافتــي اســت.
ــت  ــش فعالی ــن کاه ــي ضم ــش گرمای ــه تن ــال ب ــن درگاو مبت ــالوه برای     ع
ــي CO2 از  ــل توجه ــدار قاب ــس مق ــات تنف ــش دفع ــل افزای ــه دلی ــخوار، ب نش
ــق ادرار  ــز از طری ــات نی ــادي بیکربن ــدار زی ــال آن مق ــه دنب ــس و ب ــق تنف طری
ــزاق و  ــن امــر موجــب کاهــش ظرفیــت بافــري ب ــدن دفــع مــي گــردد. ای از ب
ــال  ــیدوز احتم ــروز اس ــال ب ــه دنب ــه ب ــردد ک ــي گ ــیدوز م ــه اس ــالي گاو  ب ابت
بــروز لنگــش نیــز افزایــش مــي یابــد. بنابرایــن PH شــکمبه بیشــتر از آن کــه 

تحــت تاثیــر دمــاي شــکمبه باشــد، تحــت تاثیــر دمــاي محیــط اســت.
اثرات استرس گرمایی بر عملکرد تولید مثلی

از دیگــر اثــرات منفــي تنــش گرمایــي در گاو شــیري، کاهــش عملکــرد تولیــد 
ــر عملکــرد تولیــد مثلــي گاو  مثلــي اســت. اثــرات نامطلــوب تنــش گرمایــي ب

شــیري را مــي تــوان بــه صــورت هــاي ذیــل مشــاهده کــرد.    
- اختــالل در بــروز فحلــی، افزایــش تعــداد فحلــي خامــوش و افزایــش تعــداد 

دفعــات تلقیــح بــه ازاي هــر آبســتني
- افزایش مرگ و میر جنین در اولیل آبستنی

- کاهش وزن جنین و  به دنبال آن کاهش وزن گوساله متولد شده

  گاو در حالــت عــدم 
تنــش  بــه  ابتــال 

ي  مــا گر

  گاو در حالــت مبتــال به 
ــش گرماي تن

- کاهش دوره آبستنی
ــد و  ــري دارن ــاي کوچکت ــاله ه ــي گوس ــش گرمای ــت تن ــک تح ــاي خش - گاوه
ــري  ــت کمت ــا کیفی ــوز آنه ــت. آغ ــتر اس ــا بیش ــي در آنه ــرده زای ــاال م احتم

ــود. ــد نم ــد خواهن ــیردهي تولی ــري در دوره ش ــیر کمت ــته و ش داش
 استرس گرمایي و استرس اکسیداسیوني 

ــه  ــي ب ــرده و منته ــاد ک ــاي آزاد را زی ــد رادیکال ه ــي تولی ــترس گرمای اس
اســترس اکسیداســیوني مي شــود. در گاوهــاي شــیري اســترس اکسیداســیوني 

اثــر منفــي بــر ایمنــي و تولیــد مثــل داشــته و ســبب افزایش بــروز ورم پســتان 
ــر  ــرگ و می ــش م ــاروري، افزای ــش ب ــي، کاه ــلول هاي بدن ــداد س ــش تع و افزای
رویــان، افزایــش جفــت ماندگــي و زایــش زودتــر از موقــع و در نهایــت اثــر بــر 

ــود  ــالمتي ش ــش س ــر و کاه ــرگ و می ــاله ها، م ــده گوس وزن زن
ــون  ــان خ ــش جری ــوارش و کاه ــتگاه گ ــوراک از دس ــور خ ــرخ عب ــش ن کاه
ــیري  ــي در گاو ش ــش گرمای ــرات تن ــر اث ــدن از دیگ ــي ب ــاي داخل ــش ه در بخ
اســت. برعکــس در حالــت تنــش گرمایــي دمــاي رکتــوم، مصــرف آب و تعریــق 

ــد. افزایــش مــي یاب

راههاي مقابله با اثرات نامطلوب تنش گرمایي در گاوهاي شیري 
سه راه براي کاهش اثرات منفي تنش گرمایي در گاو پیشنهاد مي گردد.

1 - انتخاب نوع نژاد 
2- اصالح مدیریت پرورش                            

3- تغییر در مدیریت تغذیه
پــرورش نژادهــاي مقــاوم بــه گرمــا در مناطــق بــا میانگیــن دمایــي بــاال از جمله 
راهکارهــاي مقابلــه بــا تنــش گرمایــي اســت. بــه عنــوان مثــال نــژاد جرســي 
قــادر اســت تنــش گرمایــي را نســبت بــه نــژاد هلشــتاین بهتــر تحمــل کنــد. 
همچنیــن اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه گاوهــاي هلشــتاین کــه بخــش عمــده اي 
از ســطح بــدن آنهــا را رنــگ ســفید تشــکیل مــي دهــد نســبت بــه آنهایــي کــه 
بخــش عمــده ســطح بــدن آنهــا را رنــگ ســیاه تشــکیل مــي دهــد بــه تنــش 

گرمایــي مقــاوم تــر هســتند.                                 

اصالح مدیریت پرورش
ــه تنــش  ــه ابتــال دام ب ــوط ب بخشــي از عوامــل مرب
گرمایــي مربــوط بــه عــدم رعایــت اصــول ســاخت 
ــزات  و ســاز و عــدم اســتفاده از تاسیســات و تجهی
ــت.  ــه اس ــي منطق ــرایط آب و هوای ــا ش ــب ب متناس
ــا تنــش گرمایــي،  ــه ذکــر اســت در مقابلــه ب الزم ب
ــردن  ــک ک ــه خن ــبت ب ــط نس ــاي محی ــش دم کاه
ــتفاده از  ــن اس ــتري دارد. بنابرای ــت بیش دام ارجعی
ســایبان و ایجــاد سیســتم هــاي تهویــه مناســب از 
روش هــاي خــوب مقابلــه بــا تنــش گرمایــي اســت. 
ــا  ــاش ه ــه پ ــتفاده از م ــا اس ــي روي دام و ی آبپاش
بایــد بــه گونــه اي انجــام گیــرد کــه خــود موجــب 
افزایــش رطوبــت محیــط و تشــدید تنــش گرمایــي 
نگــردد. عــالوه بــر ایــن مــه پــاش هایــي کــه بــراي 
کاهــش تنــش گرمایــي اســتفاده مــي شــوند، نبایــد 
آب را بــه صــورت اســپري بر روي بــدن دام بپاشــند 
چــرا کــه در ایــن حالــت روزنــه هــاي پوســت بســته 
شــده و مانــع از تعریــق و دفــع گرمــا خواهــد شــد. 
جایــگاه بایــد از نظــر وجــود ســایه بــان و آبخــوري 
ــایبان  ــردن س ــم ک ــود. فراه ــي ش ــي بررس کاف
ــراوان  ــدار ف ــه مق ــازه ب ــز و ت ــب و آب تمی مناس
ارزانتریــن راه بــراي کمــک بــه گاوهــا در تابســتان 

است. 
ــا و  ــه ه ــد. تیغ ــز نمایی ــي و تمی ــا را بررس ــن ه ف
ــرد  ــود عملک ــاک آل ــف و خ ــن کثی ــاي ف ــاظ ه حف
ــه  ــد. م ــي ده ــش م ــزان 30% کاه ــه می ــا را ب آنه
پــاش هــا، تایمرهــا و ترموســتات هــا را نیــز بررســي 

ــد.  نمایی
در حالــت تنــش گرمایــي میــزان مصــرف آب روزانــه 
از 4 تــا 5 برابــر مــاده خشــک مصرفــي بــه 7 تــا 8 
برابــر افزایــش مــي یابد لــذا تامیــن آب کافــي )150 
تــا 200 لیتــر( و بــا کیفیــت مناســب در فصــل گرمــا 
ــب  ــاي مناس ــت. دم ــرورت اس ــک ض ــراي دام ی ب
ــیوس  ــه سلس ــا 22 درج ــي 15 ت ــراي آب مصرف ب

است. 
مدیریت تغذیه

 در ارتباط با جیره مصرفي دو راه کار وجود دارد. 
1 ( افزایش ماده خشک مصرف روزانه                               

2( تغییر در ترکیب جیره مصرفي
همانطــور کــه بیــان شــد در حالــت تنــش گرمایــي 

حیــوان بــه منظــور مقابلــه بــا تنــش، مصــرف مــاده 
ــري در  ــي کمت ــا گرمای ــش داده ت ــک را کاه خش
ــدن  ــوراک در ب ــاز خ ــوخت س ــر و س ــن تخمی حی
ــاده  ــرف م ــش مص ــن کاه ــه ای ــردد ک ــد گ تولی
ــال آن  ــه دنب ــرژي و ب ــت ان ــش دریاف ــک، کاه خش
ــد  ــرد تولی ــش عملک ــیر و کاه ــد ش ــش تولی کاه
مثلــي را بــه دنبــال دارد. لــذا بــه منظــور رفــع ایــن 
ــي  ــاده خشــک مصرف ــد م ــا بای ــوب ی ــرات نامطل اث
ــت  ــش غلظ ــا افزای ــه ب ــا اینک ــش داد ی را افزای
مــواد مغــذي در خــوراک بــه دریافــت آنهــا توســط 

ــرد.  ــک ک ــوان کم حی
ــداد  ــوراک و تع ــه خ ــي ب ــان دسترس ــدت زم م
دفعــات تغذیــه در شــبانه روز مــي توانــد بــر میــزان 
ــه مــي  ــر باشــد. توصی ــي موث ــاده خشــک مصرف م
ــه  ــي در فاصل ــوراک مصرف ــش از 70% خ ــود بی ش
زمانــي بیــن 2 تــا 3 ســاعت قبــل از غــروب 
ــید  ــوع خورش ــد از طل ــاعت بع ــا 3 س ــید ت خورش
ــار  ــبانه روز در اختی ــرد ش ــاعات س ــي در س یعن
حیــوان قــرار گیــرد و از تغذیــه حیــوان در ســاعات 
ــه تعــداد دفعــات تغذیــه  گــرم روز پرهیــز شــود. ب
ــزود و  ــار در روز اف ــا دو ب ــک ت ــوان ی ــي ت ــز م نی
ــه مصــرف بیشــتر خــوراک تشــویق نمــود.  گاو را ب
ــز  ــودن آب تمی ــم ب ــد فراه ــان ش ــه بی ــور ک همانط
ــد  ــژه بع ــه وی ــبانه روز و ب ــول ش ــتي در ط و بهداش
ــتر  ــک بیش ــاده خش ــرف م ــه مص ــي ب از شیردوش

ــد.   ــي نمای ــک م ــوان کم ــط حی توس
توجه به میزان فیبر جیره 

بــا توجــه بــه اینکــه منابــع فیبــري موجــب افزایش 
ــوراک  ــرژي خ ــت ان ــش غلظ ــر و کاه ــاي تخمی گرم
مــي گردنــد، برخــي از محققیــن توصیــه مــي کننــد 
بــا کاهــش ســطح فیبــر و کاهــش نســبت علوفــه به 
کنســانتره مــي تــوان ضمــن افزایــش غلظــت انرژي 
جیــره و کاهــش گرمــاي تولیــدي حاصــل از تخمیــر 
ــک  ــوان کم ــه حی ــي ب ــش گرمای ــا تن ــه ب در مقالب
ــا  ــد ب ــن معتقدن ــر از محققی ــي دیگ ــا برخ ــرد. ام ک
توجــه بــه اینکــه در هنــگام تنــش گرمایــي دفعــات 
ــن و  ــید کرب ــع دي اکس ــال آن دف ــه دنب ــس و ب تنف
بــي کربنــات افزایــش مــي یابــد، pH شــکمبه کاهش 
ــر و کاهــش نســبت  ــا کاهــش ســهم فیب ــه و ب یافت
علوفــه بــه کنســانتره احتمــال بــروز اســیدوز در دام 
افزایــش خواهــد یافــت. بهتریــن توصیــه این اســت 
ــیدوز در  ــدید اس ــري از تش ــور جلوگی ــه منظ ــه ب ک
هنــگام ابتــال دام بــه تنــش گرمایــي، ســطح فیبــر 
جیــره را حفــظ کــرد ولــي تــا حــد امــکان از علوفــه 

هــاي بــا کیفیــت بــاال اســتفاده نمــود. 
توجه به سطح پروتئین جیره

ــره در  ــن جی ــزان پروتئی ــطح و می ــه س ــه ب توج
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــي بس ــش گرمای ــرایط تن ش
اســت. در هنــگام بــروز تنــش گرمایــي بایــد ســطح 
ــه  ــود ک ــم ش ــه اي تنظی ــه گون ــره ب ــن جی پروتئی
ــرف  ــي از مص ــي کاف ــع پروتئین ــن مناب ــن تامی ضم
ــه  ــرا ک ــردد چ ــودداري گ ــع خ ــن مناب ــازاد ای م
مصــرف بیــش از حــد ایــن منابــع مشــکالت زیــادي 
ماننــد مشــکالت ذیــل را بــه همــراه خواهد داشــت. 

1 - افزایش قیمت هر کیلوگرم خوراک        

2- مســمومیت آمونیاکــي کــه خــود کاهــش مصــرف 
ــش  ــرژي، افزای ــم ان ــالل در متابولیس ــوراک، اخت خ
ــي و مشــکالت  ــد مثل ــرژي، مشــکالت تولی ــع ان دف

زیســت محیطــي را بــه دنبــال خواهــد داشــت.   
استفاده از مکمل هاي چربي

ــتان  ــل تابس ــي در فص ــاي چرب ــل ه ــرد مکم کارب
ــي در گاو  ــش گرمای ــع تن ــه رف ــایاني ب ــک ش کم
ــش  ــن افزای ــي ضم ــاي چرب ــل ه ــد. مکم ــي نمای م
ــوراک،  ــار خ ــرد و غب ــش گ ــخوراکي و کاه خوش
ــد آب متابولیکــي را  ــرژي خــوراک و تولی غلظــت ان
ــد.  ــي دهن ــش م ــر را کاه ــاي تخمی ــش و گرم افزای
ــن  ــه تامی ــي ب ــاي چرب ــل ه ــه مکم ــن اینک ضم
اســیدهاي چــرب ضــروري و جــذب ویتامیــن هــاي 

ــد.  ــي نماین ــک م ــي کم ــول در چرب محل
در مقایســه بیــن منابــع کربوهیدراتــي، پروتئینــي و 

چربــي بایــد بیــان کــرد.   
  تولید آب متابولیکي:پروتئین ها    >    کربوهیدرات ها    >       چربي ها  

تولید گرما ) HI(        : پروتئین ها    <     کربوهیدرات ها    <       چربي ها
توجه به سطح عناصر معدني در جیره

ــي  ــش گرمای ــگام تن ــه در هن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــق  ــق تعری ــي از طری ــر معدن ــع عناص ــزان دف می
افزایــش مــي یابــد لــذا بایــد ســطح عناصــر معدني 
ــش  ــره افزای ــي را در جی ــر کاتیون ــژه عناص ــه وی ب
ــزان  ــود می ــي ش ــه م ــاط توصی ــن ارتب داد. در همی
ــدیم  ــزان س ــد، می ــدود 1/5 درص ــیم را در ح پتاس
ــم را  ــزان منیزی ــد، می ــا55/. درص ــن 0/45 ت را بی
ــا 4/. درصــد و میــزان کلــر را کمتــر از 35/.  35/. ت
درصــد مــاده خشــک جیــره تامیــن کــرد. ســلنیوم 
نیــز از عناصــر بســیار مهــم و تاثیــر گــذار در کاهش 

ــت.  ــش گرمایي اس تن
کاربرد افزودني ها 

اســتفاده از افزدنــي هایــي همچــون ترکیبــان 
بافــري، مخمرهــا، نیاســین و غیــره نیــز مــي توانــد 

ــد.  ــک نمای ــي در دام کم ــش گرمای ــع تن ــه رف ب
مدیریت آخور و خوراک دهي به حیوان

زمــان خــوراک دهــي، مــدت زمــان فراهمــي 
ــرف  ــکل مص ــي، ش ــوراک ده ــات خ ــوراک، دفع خ
ــت  ــد رطوب ــي، درص ــوراک ده ــب خ ــوراک، ترتی خ
جیــره و تمیــز کــردن هفتــه اي آخورهــا مــي توانــد 
ــر باشــد.  ــر مصــرف خــوراک توســط حیــوان موث ب

نتیجه گیري 
امــروزه تنــش گرمایــي از جملــه مشــکالت بســیار 
ــر عملکــرد و ســالمت گاو در  مهــم و تاثیــر گــذار ب
بســیاري از کشــورهاي دنیــا اســت و هــر ســاله ضرر 
و زیــان فراوانــي بــه ایــن صنعــت وارد مــي کنــد. بــا 
اســتفاده از روش هــاي مدیریتــي صحیــح مــي تــوان 
تــا حــد زیــادي از بــروز مشــکالت ناشــي از تنــش 
گرمایــي جلوگیــري کــرد. ابزارهــاي تغذیــه اي 
ــي،  ــش گرمای ــا تن ــه ب ــراي مقابل ــز ب ــبي نی مناس
ــیدوز  ــش اس ــوراک، کاه ــرف خ ــردن مص ــه ک بهین
ــر تولیــد  ــرات منفــي تنــش گرمایــي ب و کاهــش اث
شــیر وجــود دارد کــه در کنــار ابزارهــاي مدیریتــي 
مــي توانــد ضمــن کاهــش اثــرات اســترس گرمایــي 
بــه ســالمت گاو و بهبــود عملکــرد آن کمــک نمایــد.

48

G
A

V
D

A
R

A
N

95
ار 

به
ه   

س
 و

هل
 چ

ره
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

49

G
A

V
D

A
R

A
N

95
ار 

به
ه   

س
 و

هل
 چ

ره
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



مقایسه اثر جيره های گلوكوژنيك و ليپوژنيك 
همراه با روش همزمان سازی فحلی بر عملکرد 
توليد مثلی ميش های بلوچی 

مقدمه  
امــروزه بــرای اقتصــادی تــر کــردن حرفــه پــرورش گوســفند در کشــور، همزمــان ســازی فحلــی در بخــش مدیریــت تولیــد مثــل گوســفند 
انجــام مــی شــود . بــا اســتفاده از روش هــای همزمانــی در واقــع تشــخیص فحلــی آســانتر شــده، فصــل تولیــد مثــل را مــی تــوان کوتــاه 
نمــود، همچنیــن حیــوان را مــی تــوان در الگوهــای زایشــی مطلــوب گــروه بنــدی کــرد . روش هــای متفاوتــی جهــت همزمانــی فحلــی و 
تحریــک تخمــک ریــزی در خــارج و داخــل فصــل تولیــد مثــل در گوســفند گــزارش شــده اســت کــه در آن بــا اســتفاده از رژیــم هــای 
متفــاوت قطــع شــیر، زمــان وارد کــردن قــوچ بــه گلــه و اســتفاده از ابزارهــای حــاوی پروژســترون )ســیدر و اســفنج( و هورمــون هــای 

گنادوتروپیــن میتــوان تولیدمثــل میــش را زودتــر از موعــد القــا کــرد .
نتایــج برخــی از مطالعــات قبلــی نشــان داد کــه اســتفاده از هورمــون هــای تحریــک کننــده تولیــد مثلــی بــدون توجــه بــه میــزان انــرژی 
و مــواد مغــذی مــورد نیــاز دام بــا موفقیــت همــراه نخواهــد بــود. در طــی ســال هــای اخیــر یکــی از راه کارهــای مــورد اســتفاده بــرای 
افزایــش راندمــان تولیدمثــل در گوســفند تغذیــه مقادیــر باالیــی از جیــره هــای سرشــار از نشاســته )گلوکوژنیــک( در یــک مــدت زمــان 
کوتــاه نزدیــک بــه جفتگیــری )فالشــینگ( اســت. نتایــج مطالعــات قبلــی نشــان داد کــه افزایــش نشاســته عبــوری جیــره در کوتــاه مــدت 
از طریــق افزایــش گلوکــز و انســولین پالســما و مایــع فولیکولــی و در بلنــد مــدت از طریــق افزایــش وزن، هورمــون لپتیــن، هورمــون رشــد، 
گیرنــده هــای هورمــون رشــد در کبــد و در نهایــت افزایــش فاکتــور رشــد شــبه انســولین باعــث بهبــود فولیکولوژنســیز و افزایــش نــرخ 

تخمــک ریــزی و بــره زایــی مــی شــود.

مسعود دیدارخواه
دکتری تغذیه نشخوارکنندگان و  دبیر گروه تحقیق و توسعه شرکت گهر دانه شرق

  ایــن انــرژی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 

)تولیــد هورمــون هــا و متابولیــت هــا( مــی 

ــک  ــرخ تخم ــش ن ــل )افزای ــه تولیدمث ــد چرخ توان

ــر  ــت تاثی ــی( را تح ــی و دوقلوزای ــره زای ــزی، ب ری

قــرار  دهــد. نشــان داده شــده اســت کــه تغذیــه 

جیــره هــای گلوکوژنیــک بــه علــت عوامــل 

ــود  ــی ش ــدود م ــی مح ــی درون تخمدان ممانعت

و نمــی توانــد نــرخ عملکــرد تولیدمثــل را در 

ــر  ــت تاثی ــد تح ــا 04 درص ــش از 03 ت ــفند بی گوس

ــد . ــرار ده ق

ــا  ــازی ب ــل س ــا مکم ــره ب ــرژی جی ــش ان افزای

چربــی، یکــی از روش هــای  بهبــود وضعیــت 

ــل  ــد مث ــرد تولی ــود عملک ــه بهب ــرژی و در نتیج ان

در نشــخوارکنندگان )گاو و گوســفند(، اســت. از 

ــفند  ــات در گاو، گوس ــج مطالع ــر نتای ــرف دیگ ط

اســیدهای  تغذیــه  کــه  داد  نشــان  مــوش  و 

ــروری  ــرب ض ــای چ ــید ه ــژه اس ــه وی ــرب، ب چ

ــد عمکــرد تولیدمثــل را بهبــود بخشــد.  مــی  توان

ــای  ــروری از روش ه ــرب ض ــای چ ــید ه ــر اس تأثی

ــیدهای  ــل اس ــر در پروفای ــر: تغیی ــف نظی مختل

ــای  ــلول ه ــای س ــی، غش ــع فولیکول ــرب مای چ

ــد  ــر لیگان ــوزا و اووســیت ) کــه میــزان تاثی گرانول

بــر گیرندهــای غشــایی و بیــان بســیاری از ژن هــا 

ــیز،  ــود فولیکولوژنس ــد(؛ بهب ــی ده ــش م را افزای

بلــوغ سیتوپالســمی اووســیت، استروئیدوژنســیزو 

نــرخ تخمــک ریــزی؛  و بهبــود  زنــده مانــی رویــان 

و حفــظ آبســتی اعمــال مــی گــردد. هــدف انجــام 

ایــن پژوهــش بررســی شــاخص هــای تولیــد مثلــی 

ــان  ــه همزم ــک برنام ــی در ی ــای بلوچ ــش ه می

ســازی فحلــی بــا اســتفاده از جیــره هــای متعــادل 

ــود.  ــک ب ــک و لیپوژنی ــوازن گلوکوژنی و مت

نتایج و بحث 

ــه هــای  ــه در هفت متوســط مصــرف خــوراک روزان

ــان  ــا زم ــش ت ــروع آزمای ــش )از ش ــف آزمای مختل

ســیدر بــرداری( مربــوط بــه تیمارهــای مختلــف در 

شــکل 2 نشــان داده شــده اســت. مصــرف خــوراک 

ــی داری  ــورت معن ــه ص ــی ب ــای ابتدای ــه ه در هفت

 (P< 0.05) ــی ــک فحل ــای نزدی ــه ه ــتر از هفت بیش

ــک در  ــروه لیپوژنی ــوراک در گ ــرف خ ــود. مص ب

هفتــه هــای 4 و 5 بــه صــورت معنــی داری کمتــر از 

دو گــروه دیگــر بــود  (P< 0.05). اســتفاده از منابــع 

ــره باعــث کاهــش مصــرف خــوراک  ــی در جی چرب

مــی شــود. طبــق نظــر پژوهشــگران، علــت ایــن 

ــر  ــرخ تخمی ــش ن ــوراک، کاه ــرف خ ــش مص کاه

ــگاری و  ــکمبه و ن ــتگی ش ــش انباش ــاف، افزای الی

ــوارش در  ــواد از دســتگاه گ ــور م ــرخ عب کاهــش ن

حضــور منابــع چربــی اســت. امــا در ایــن آزمایــش 

ــع  ــدود از مناب ــتفاده مح ــه اس ــد ک ــان داده ش نش

شکل2
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اشــباع و غیــر اشــباع( اســتفاده کــرده بــود  کمتــر  

ــدول 2(،  ــود )ج ــا (P< 0.05) ب ــروه ه ــایر گ از س

ــن گــروه بهتــری  ــی فحلــی در ای بنابرایــن همزمان

صــورت گرفتــه اســت. گــزارش شــده اســت  کــه 

در گاوهــای تــازه زا،  اســتفاده از منابــع چربــی بــه 

عنــوان منبــع انــرژی و پیــش ســاز هورمــون هــای 

ــی بعــد  ــان اولیــن فحل ــره  زم اســتروئیدی در جی

زایمــان را کاهــش مــی دهــد.

شــکل2. مصــرف خــوراک روزانــه در هفته از شــروع 

آزمایــش تــا زمــان ســیدر بــرداری، اختــالف معنــی 

ــرف  ــش مص ــر کاه ــی داری ب ــر معن ــی اث چرب

ــرف   ــی در مص ــه تفاوت ــدارد، بطوریک ــوراک ن خ

جیــره هــای گلوکوژنیــک و گلوکو+لیپوژنیــک 

ــر  ــی ب مشــاهده نشــد. میــزان تاثیــر مکمــل چرب

ــدار  ــر مق ــت تاثی ــوراک تح ــرف خ ــش مص کاه

ــکل  ــودن و ش ــباع ب ــه اش ــره، درج ــی جی چرب

ــت.   ــی اس ــل چرب مکم

ــروع  ــا ش ــیدربرداری ت ــن س ــی بی ــه زمان فاصل

ــان  ــه همزم ــک ک ــروه گلوگو+لیپوژنی ــی در گ فحل

ــرب  ــای چ ــید ه ــی )اس ــته و چرب ــع نشاس از مناب

ــک  ــا در ی ــه ه ــن هفت ــد بی ــطح 5 درص داری  درس

گــروه بــا )a و b( و بیــن گــروه  هــا بــا )c و d( نشــان 

داده شــده اســت.

هــا در یــک گــروه بــا )a و b( و بیــن گــروه  هــا بــا 

)c و d( نشــان داده شــده اســت.

ــراف  ــای گ ــول ه ــداد فولیک ــر تع ــا ب ــر تیماره اث

)بزرگتــر از 4 میلیمتــر( معنــی دار نبــود )جــدول 2(. 

ــیدر  ــد از س ــدان روز 10 بع ــونوگرافی تخم ــج س نتای

بــرداری، نشــان داد کــه تعــداد جســم زرد در گــروه 

 (P< 0.05) لیپوژنیــک کمتــر از دو گــروه دیگــر بــود

ــوراک  ــرف خ ــش مص ــل کاه ــه دلی ــاال ب ــه احتم ک

ــبت  ــروه نس ــن گ ــره در ای ــوری جی ــته عب و نشاس

ــول  ــداد فولیک ــد. تع ــی باش ــر م ــروه دیگ ــه دو گ ب

هــای گــراف از زمــان ســیدر بــرداری تــا فحلــی بــه 

ــش  ــا افزای ــروه ه ــه گ ــی داری در هم ــورت معن ص

یافــت (P< 0.05)، کــه احتمــاال تحــت تاثیــر حــذف 

ســیدر و تزریــق هورمــون گنادوتروپیــن eCG ایجــاد 

ــای  ــول ه ــداد فولیک ــن تع ــت. میانگی ــده اس ش

ــتر از  ــی بیش ــای آزمایش ــره ه ــه جی ــراف در هم گ

چهــار فولیکــول در زمــان فحلــی بــود کــه در جهت 

افزایــش دوقلوزایــی رشــد فولیکولــی مناســبی بــه 

ــی  ــات قبل ــی مطالع ــج برخ ــید. نتای ــی رس ــر م نظ

ــراه  ــیدر هم ــتفاده از س ــه اس ــود ک ــان داده ب نش

ــی  ــر کم ــون  eCG اث ــن هورم ــای پایی ــا دوز ه ب

ــژه  ــزی بوی ــک ری ــا و تخم ــول ه ــد فولیک روی رش

ــن  ــل دارد. بنابرای ــد مث ــل تولی ــارج از فص در خ

نتایــج ایــن مطالعــه تــا حــدودی اثــر مثبــت تغذیــه 

ــژه گلوکوژنیــک در  ــه وی ــرژی ب ــر ان جیــره هــای پ

ــعه  ــد و توس ــر رش ــی ب ــم زمان ــای ه ــار روش ه کن

فولیکــول هــا و افزایــش تعــداد جســم زرد )افزایش 

ــد.     ــان می ده ــزی( را نش ــک  ری تخم

جدول 2.

ــی  ــد مثل ــای تولی ــاخص ه ــه ش ــدول 2.  مقایس ج

)فاصلــه زمانــی ســیدر بــرداری تــا شــروع فحلــی، 

تعــداد فولیکــول هــای گــراف و تعــداد جســم زرد( 

ــش. ــف آزمای ــای مختل در گروه

ــروع  ــا ش ــرداری ت ــیدر ب ــن س ــی بی ــه زمان فاصل

فحلــی بــر حســب روز بیــان شــده اســت. اختــالف 

معنــی داری در ســطح 5 درصــد بیــن گــروه 

ــداد  ــا تع ــاط ب ــا )a و b( و در  ارتب ــش ب ــای آزمای ه

فولیکــول هــای گــراف در زمــان هــای متفــاوت بــا 

ــت.  ــده اس ــش داده ش )c و d( نمای

ــن  ــزی بی ــک ری ــی و تخم ــرخ فحل ــی در ن  تفاوت

ــتر  ــد.  بیش ــاهده نش ــی مش ــای آزمایش ــروه ه گ

ــم  ــوح عالئ ــه وض ــش ب ــورد آزمای ــای م ــش ه می

ــرداری  ــیدر ب ــد از س ــارم بع ــا روز چه ــی را ت فحل

ــدول 3(.  ــد )ج ــزی کردن ــک ری ــان داده و تخم نش

ــای  ــره ه ــه جی ــه  تغذی ــت ک ــده اس ــزارش ش گ

پرانــرژی در یــک مــدت زمــان کوتــاه قبــل جفــت 

گیــری و یــا روش هــای همزمانــی فحلــی )اســتفاده 

از ابــزار هــای حــاوی پروژســترن و تزریــق هورمــون 

ــک  ــرای تحری ــی ب ــه تنهای ــن( ب ــای گنادوتروپی ه

ــوص  ــه خص ــا ب ــش ه ــزی می ــک ری ــی و تخم فحل

در خــارج فصــل تولیــد مثــل، چنــدان مؤثر نیســت. 

ــای  ــتفاده از روش ه ــات اس ــی مطالع ــه در برخ البت

همزمانــی فحلــی بــا یــک جیــره متــداول توانســت 

نــرخ فحلــی را بخوبــی بهبــود دهــد. نتیجــه 

ــان  ــتفاده همزم ــه اس ــان داد ک ــر نش ــه حاض مطالع

از تغذیــه جیــره هــای پــر انــرژی )گلوکوژنیــک یــا 

لیپوژنیــک(، ســیدر حــاوی پروژســترون و هورمــون 

ــد  ــی ش ــرخ فحل ــش ن ــث افزای ــا باع ــه تنه eCG، ن

ــارج از  ــز در خ ــزی را نی ــک ری ــرخ تخم ــه ن بلک

ــدول 3(. ــش داد )ج ــل افزای ــد مث ــل تولی فص

ــی  ــد مثل ــای تولی ــاخص ه ــه ش ــدول 3. مقایس ج

ــره  ــتنی، ب ــزی، آبس ــک ری ــی، تخم ــرخ فحل )ن

زایــی و دوقلوزایــی( در گروهــای مختلــف آزمایــش 

ــن  ــد بی ــطح 5 درص ــی داری در س ــالف معن اخت

گــروه هــای آزمایــش بــا )a و b( نمایــش داده شــده 

ــت. اس

نتایــج ســونوگرافی رحــم نشــان داد کــه علــی رغم 

مطلــوب بــودن ن نــرخ آبســتنی، ایــن صفــت تحــت 

اثــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار نگرفــت. )جــدول 

3(. بــر خــالف نتایــج حاضــر، در بیشــتر مطالعــات، 

نــرخ پاییــن تــری بــرای آبســتنی  و بــره زایــی در 

ــا جیــره  اســتفاده از روش هــای همزمانــی فحلــی ب

ــزارش  ــت . گ ــده اس ــزارش ش ــداول گ ــای مت ه

شــده اســت کــه  افزایــش چربــی اشــباع در 

جیــره باعــث افزایــش اســید هــای چــرب اشــباع 

ــن  ــود و از ای ــی ش ــی م ــع فولیکول ــما و مای پالس

طریــق باعــث افزایــش رادیــکال هــای آزاد موجــود 

ــک  ــیت و تخم ــت اووس ــده و کیفی ــیت ش در اووس

ــرخ  ــد. ن ــی ده ــش م ــن را کاه ــد جنی ــت رش جه

بــره زایــی و دوقلوزایــی در دو گــروه گلوکوژنیــک و 

 )P< 0.05( گلوکو+لیپوژنیــک بــه شــکل معنــی داری

ــود. دلیــل اصلــی آن  بیشــتر از گــروه لیپوژنیــک ب

ــاال  ــوز و احتم ــش گلوک ــت افزای ــر مثب ــاال اث احتم

نســولین خــون در جیــره هــای گلوکوزنیــک نســبت 

ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــک اس ــه لیوژنی ب

ــد  ــدود 10 درص ــی در ح ــژاد بلوچ ــی در ن دوقلوزائ

ــت.  ــده اس ــزارش ش گ

ــه  ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای ــوع نتای در مجم

ــته ای و  ــع نشاس ــاال از مناب ــای ب ــبت ه ــه نس تغذی

یــا ترکیــب منابــع نشاســته ای بــا منابــع چربــی بــه 

ویــژه چربــی هــای غیــر اشــباع ن یــک مــاه قبــل 

از شــروع روش هــای همزمانــی فحلــی، تاثیرگــذاری  

ــی  ــن برخ ــی و همچنی ــی فحل ــای همزمان روش ه

ــش  ــای می ــه ه ــی گل ــد مثل ــای تولی ــاخص ه ش

ــی  ــود مــی بخشــد. اســتفاده از چرب بلوچــی را بهب

زیــاد  در جیــره )جیــره هــای لیپوژنیــک( بــه علــت 

ــر  ــی ب ــر مطلوب ــوراک،  اث ــرف خ ــش در مص کاه

ــدارد.  ــی ن ــش بلوچ ــی می ــد مثل ــرد تولی عمک
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ایــران و مجارســتان تفاهــم نامــه همــکاری هــای علــوم دامــی امضــا کردنــد یادداشــت تفاهــم 
همــکاری هــای تحقیقاتــی در زمینــه علــوم دامــی روز چهارشــنبه براســاس توافقــات انجــام شــده بیــن ایــران و مجارســتان در زمینــه تحقیقــات و فنــاوری 
بــه امضــا رســید.این یادداشــت تفاهــم در بوداپســت بیــن »ایشــتوان ســاالی« رئیــس مرکــز تحقیقــات و حفاظــت از ژن دام و طیــور مجارســتان و »مرتضــی 
رضائــی« رئیــس مرکــز تحقیقــات علــوم دامــی ایــران امضــا شد.ســاالی و رضائــی درنشســتی تمایــل خــود را بــرای انجــام فعالیــت هــای مشــترک علمــی 
ــادل  ــوم دامــی، تب ــع ژنتیــک دامی،همــکاری بیــن موسســات و دانشــگاه هــای دو کشــور،تبادل محققیــن و متخصصیــن عل ــه مناب ــی در زمین و تحقیقات
اطالعــات، انجــام پــروژه هــای مشــترک تحقیقاتــی در زمینــه حفاظــت از ژن حیوانــات بومــی و غیــر بومــی اعــالم کردند.همچنیــن در ایــن دیــدار بــرای 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت، همــکاری هــای ملــی و فراملــی در زمینــه علــوم دامــی، چــاپ مقــاالت و یافتــه هــای علمــی 
و تحقیقاتــی در کشــورهای یکدیگــر و اســتفاده و دسترســی بــه بانــک هــای ژنتیــک دامــی دو کشــور توافــق حاصــل شــد. امضــای ایــن یادداشــت تفاهــم 
بدنبــال ســفر هیاتــی بــه سرپرســتی پروفســور ســاالی رئیــس مرکــز تحقیقــات حفــظ ژن دام و طیــور مجارســتان در اســفند ســال 39 بــه ایــران و توافــق 

بعمــل آمــده بــا طــرف ایرانــی بــرای همــکاری هــای تحقیقاتــی در ایــن زمینــه صــورت گر فــت.          3 اردیبهشــت 95 ایرنــا   

  مافیای واردات” روزگار صنعت دامپروری را سیاه کرده است  
دوِد زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن در چشــم “تولید ملــی رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه تجــارت ســیاه و مافیــای واردات 
روزگار صنعــت دامپــروری را ســیاه کــرده اســت، گفــت: دود زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن رســمی بــه چشــم تولیدکننــده داخلــی و مصرف کننــده می رود.موســی 
رهنمایــی دربــاره تجمــع روز گذشــته دامــداران اصفهانــی در اعتــراض بــه عــدم حمایــت از تولیــدات داخلــی اظهــار داشــت: دامــداران چندین ســال اســت که 
بــه تجمــع در تهــران مقابــل نهــاد ریاســت جمهــوری و اصفهــان در مقابــل جهــاد کشــاورزی و یــا اســتانداری مبــادرت می کننــد، شــاید در اصفهــان دهمیــن 
بــار اســت کــه دامــداران اعتــراض خــود را این گونــه مطــرح می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه قوانیــن حمایتــی از بخــش کشــاورزی و دامپــروری فــراوان اســت 
و نیــازی بــه تصویــب قوانیــن جدیــد وجــود نــدارد، افــزود: مــا در کشــور قوانینــی داریــم کــه صراحتــاً در حمایــت از بخــش کشــاورزی و خصوصــاً دامپــروری 
تصویــب شــده اند امــا همــه ایــن قوانیــن نادیــده گرفتــه شــده  کــه دود آن بــه چشــم تولیدکننــده و مصرف کننــده مــی رود، جالــب اینکــه بــر ســر هــر دو 
گــروه منــت هــم گذاشــته می شــود.رئیس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: نــرخ جهانــی َکــره امــروز 2.6 دالر اســت، ایــن مبلــغ براســاس 
ریــال حــدود 9200 تومــان می شــود، از آن نیم ُکــره جهــان، کــره را لــب مــرز بــه مــا بــا ایــن مبلــغ می فروشــند، در ایــن میــان 3 هــزار تومــان بــرای حمــل 
ــای 26  ــر مبن ــول را ب ــن محص ــده  ای ــا  مصرف کنن ــود، ام ــان می ش ــزار توم ــاً 12 ه ــه نهایت ــد ک ــر بگیری ــی درنظ ــارت داخل ــی تج ــته بندی یعن ــل و بس و نق
هــزار تومــان خریــداری می کنــد.وی بــا بیــان اینکــه براســاس مــاده 11 قانــون نظــام جامــع دامپــروری مــورخ 88/5/7 ، بایــد تعرفــه مؤثــر بــر واردات کاالهــا 
گذاشــته شــود، خاطرنشــان کــرد: اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد و تعرفــه 0 8ــــ70 درصــدی بــرای ایــن محصــول بگذارنــد و مــا کــره ایرانــی را 15 ، 16 یــا 17 هــزار 
تومــان بفروشــیم، هــم تولیــد حمایــت می شــود و هــم مــردم ارزان تــر محصــول را دریافــت می کنند.رهنمایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد جســتجو کــرد و 
دیــد ایــن بی برنامگــی از چــه ناحیــه ای اســت، تصریــح کــرد: در ایــن میــان یــک تجــارت ســیاه مطــرح اســت، مافیــای واردات روزگار را بــرای تولیدکننــده و 
مصرف کننــده ســیاه کــرده اســت.وی افــزود: نمونــه دیگــر بحثــی اســت کــه در نظــام جامــع دامپــروری مطــرح اســت کــه براســاس آن بایــد بــه تولیــد جایزه 
صــادرات بدهنــد، یعنــی تخفیفــی داده شــود تــا مــا بتوانیــم محصــوالت خــود را در بازارهــای جهانــی عرضــه کنیم.رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهان 
بــه آشــفته بازاری اشــاره کــرد و گفــت: بــرای نخســتین بــار وزارت جهــاد کشــاورزی به عنــوان دســتگاه تخصصــی و همچنیــن تشــکل های صنفــی در 3ماهــه 
اول ســال 93 قیمــت تمام شــده شــیر خــام را اســتخراج کردنــد، ایــن قیمــت 1570 تومــان بــود کــه در دولــت چانه زنــی شــده و1440 مصــوب و ابــالغ شــد.وی 
بیــان کــرد: قــرار بــر ایــن بــود تــا از اول تیــر 93 شــیر را 1440 تومــان بخرنــد، کارخانه جــات پیشــنهاد کردنــد بــرای ایــن اقــدام بــه آنهــا اجــازه داده شــود 
کــه 62 درصــد قیمــت همــه محصــوالت آنهــا شــامل شــیر، پنیــر، کــره وغیــره افزایــش پیــدا کنــد کــه دولــت ایــن موضــوع را نپذیرفــت و به نظــر مــن در 
ایــن مــورد اشــتباه کــرد امــا در ادامــه دولــت 15 درصــد افزایــش را پذیرفت.رهنمایــی تصریــح کــرد: ایــن موضــوع بهانــه ای شــد بــرای کارخانه هــا تــا شــیر 
را از دامــدار بــا قیمــت 1440  تومــان نخرنــد، از آن روز ایــن قیمــت را کاهــش داده انــد تــا امــروز کــه همچنــان شــیر را از دامــدار خیلــی کمتــر از ایــن قیمــت 
خریــداری می کننــد، پــس ایــن قانــون بــرای دامــدار عملیاتــی نشــد امــا بــرای کارخانه هــا چــه اتفاقــی افتــاد؟ مــن محصولــی را ســراغ دارم کــه 59 درصــد 
بــرای مصــرف کننــده افزایــش قیمــت داشــت.وی بــا بیــان اینکــه کارخانه هــا یــک دوره افزایــش15 درصــدی را اجــرا و در طــول 2 ســال گذشــته افزایــش، 3، 
4 و 5 درصــدی را هــم عملیاتــی کردنــد، گفــت: کارخانه هــا در حقیقــت یــک شــیب مالیــم بــرای افزایــش قیمــت محصــول و یــک شــیب معکــوس هــم بــرای 
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سود 75 درصدی واردکنندگان کره     
 ارزان  نشــدن باوجــود کاهــش نــرخ جهانــیدر پــی حــذف ارز مبادلــه ای
ــژاد دام وزارت جهــاد کشــاورزی اعــالم ــرای واردات کــره، مدیــرکل مرکــز اصــالح ن  ب
 کــرد کــه واردکننــدگان کــره، ســود سرشــاری از ایــن محصــول می برنــد و علی رغــم
ــی ــا مالصالح ــش نداده اند.محمدرض ــود را کاه ــت خ ــی، قیم ــای جهان ــش قیمت ه  کاه
 در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، اظهــار کــرد: کــره ماننــد برخــی دیگــر مــواد غذایــی
ــازار ــی کــه قیمــت آن در ب ــی مواجــه شــده در حال ــازار جهان ــا کاهــش قیمــت در ب  ب
 داخلــی تغییــری نکــرده اســت.وی افــزود: واردکننــدگان کــره ســود سرشــاری از ایــن
 محصــول می برنــد، چراکــه ارزش افــزوده کــره عرضــه شــده در بــازار داخلــی بیشــتر
 از 75 درصــد قیمــت وارداتــی آن اســت.این مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی
ــه داد: از ــد، ادام ــره وارد ش ــن ک ــزار ت ــدود 40 ه ــته ح ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی  ب
 ســویی انباشــت شــیر در کشــور وجــود دارد و تولیدکننــدگان شــیر خشــک معتقدنــد
ــد و ــش می یاب ــک کاه ــیر خش ــت ش ــد قیم ــب بخرن ــت مناس ــه قیم ــه را ب ــر خام  اگ
ــت، ــه نیس ــن به صرف ــا ای ــد ام ــادر کنن ــول را ص ــن محص ــد ای ــم می توانن ــا ه  آن ه
ــود، ــر می ش ــی ارزان ت ــازار جهان ــر روز در ب ــه ه ــره  ک ــا ک ــی ب ــع لبن ــه صنای  چراک
ــه ای ــه جیــب می زنند.مالصالحــی تاکیــد کــرد: حــذف ارز مبادل  ســودهای هنگفتــی ب
 بــرای واردات کــره در هیمــن راســتا بــه درخواســت وزیــر جهــاد کشــاورزی تصویــب و
 ابــالغ شــد.به گــزارش ایســنا، طــی روزهــای گذشــته ارز مبادلــه ای بــرای واردات چنــد
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ــازار و  طــرح جامــع ســاماندهی تولیــد، فــرآوری، ب
ــت  ــاماندهی وضعی ــع س ــرح جام ــد      ط ــب ش ــیر تصوی ــرف ش مص
تولیــد، فــرآوری، بــازار و مصــرف شــیر بــا هــدف حمایــت از دامــداران و تقویــت بخــش 
ــاورزی  ــاد کش ــید.دولت، وزارت جه ــب رس ــه تصوی ــران ب ــات وزی ــط هی ــی، توس غیردولت
را موظــف کــرد نســبت بــه تشــکیل صنــدوق حمایــت از توســعه زنجیــره صنعــت شــیر 
کشــور بــا مشــارکت تمامــی فعــاالن زنجیــره مذکــور، حداکثــر ظــرف مــدت شــش مــاه 
اقــدام کند.ایــن وزارتخانــه همچنیــن الگــوی مطلــوب زنجیــره تولیــد شــیر خام تــا عرضه 
محصــوالت لبنــی را بــه همــراه ســامانه مــورد نیــاز بــرای تســهیل جریــان وجــوه و کاال در 
قالــب بســتر الکترونیکــی بانــک عامــل طراحــی کــرده و بــر اســتقرار و راه انــدازی زنجیــره 
مذکــور در تمامــی اســتان ها نظــارت خواهــد کــرد.در ایــن راســتا، مبلــغ چهــار هــزار و 500 
ــا هــدف افزایــش  میلیــارد ریــال فرآورده هــای لبنــی و بهبــود کارکردهــای صادراتــی و ب
بهــره وری و ارتقــای کیفیــت تولیــد شــیرخام، تــا ســقف دو هــزار میلیارد ریــال بابــت ارایه 
مشــوق های صادراتــی از محــل اعتبــارات قانــون بودجــه ســال 1395 کل کشــور اختصــاص 
خواهــد یافت.تــداوم توزیــع شــیر رایــگان در مــدارس و پیش بینــی حداقــل ســرانه یــک 
کیلوگــرم پنیــر در ســبد خانوارهــای تحــت پوشــش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
نیــز از جملــه تصمیمــات ایــن جلســه هیــات وزیــران بود.ســالیانه بین 9 تــا 10 میلیــون تن 
شــیرخام در کشــور تولیــد مــی شــود کــه براســاس مصوبــه ســال 1393 دولــت قــرار بــود 
هرکیلوگــرم شــیرخام بــا قیمــت 14هــزارو 400 ریــال)1440 تومــان ( از دامــداران خریــداری 
شــود کــه تاکنــون ایــن امر محقــق نشــده اســت.دولت بــرای حمایــت از دامــداران از ســال 
گذشــته تاکنــون طــرح خریــد توافقــی شــیرخام را در برخــی اســتان هــای کشــور اجرایی 
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نایــب رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه لبنــی بــا بیــان اینکــه بــا اختصــاص مشــوق صادراتــی بــرای صــادرات لبنیــات مخالفیــم، گفت:قــدرت خریــد مردم بســیار افــت کــرده و ســرانه مصرف 
شــیر پاییــن اســت و مــا بایــد بــه فکــر مــردم باشــیم.محمدرضا اســماعیلی در واکنــش بــه اختصــاص یارانــه 200 میلیــاردی بــرای صــادرات لبنیــات اظهارداشــت:ما بــا ایــن اقــدام مخالــف 
هســتیم، چراکــه اختصــاص مشــوق صادراتــی دردی را دوا نمی کنــد و مقطعــی اســت.وی بــا بیــان اینکــه مــا طرح هــای مختلفــی بــرای ایجــاد تحــرک در بــازار داشــتیم، گفـــت:ما می توانیــم 
بــه برخــی واحدهــای بــزرگ لبنــی کــه شــرایط الزم را دارنــد، اعــالم کنیــم فقــط در زمینــه صــادرات فعــال باشــند و روی ایــن مســئله متمرکــز شــوند در نتیجــه محصــول بــا کیفیت تــری 
از ایــران بــه دیگــر کشــورها صــادر خواهــد شــد.این مقــام مســئول در اتحادیــه لبنــی کشــور افزود:بهتــر اســت  اگــر قــرار باشــد یارانــه ای داده شــود، بــه آنهــا اختصــاص پیــدا کند.نایــب 
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه لبنــی ادامــه داد:در ایــن صــورت واحدهــای کوچــک نیــز در داخــل فعالیــت مــی کننــد، ضمــن اینکــه ایــن واحدهــا  بایــد مــورد  حمایــت واقــع شــوند کــه 
مــردم و تولیدکننــده زیــان نکنند.اســماعیلی بــا بیــان اینکــه اگــر امــروز دامــداران و کارخانجــات را حمایــت نکنیــم متضــرر خواهیم شــد، گفت:یکــی دیگــر از راهکارها این اســت کــه دولت 
یارانه هــا را بــه واحدهــای کوچــک کــه در اقصــی نقــاط کشــور شــکل گرفتنــد، اختصــاص دهــد، چراکــه  اگــر مــا مــی خواهیــم جلــوی مهاجــرت از روســتاها بــه کالن شــهرها را بگیریــم. 
یکــی از کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه از واحدهــای مذکــور در شهرســتان و روســتاهای کوچــک حمایــت کنیــم تــا صنعــت لبنیــات و تولیــد شــیر کشــور بیشــتر از ایــن 
آســیب نبینند.نایــب رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه لبنــی بــا بیــان اینکــه قــدرت خریــد مــردم افــت زیــادی کــرده اســت، اضافــه کــرد: از دیگــر راهکارهــا ایــن اســت کــه دولــت یارانه هــا 
را بــه مــردم بدهــد و قــدرت خریــد آنــان را تقویــت کنــد یــا اینکــه یارانــه را بــه جــای مابــه التفــاوت قیمــت شــیرخام بپــردازد. اســماعیلی تصریــح کــرد: نکتــه مهــم این اســت کــه مصرف 
ســرانه شــیر در کشــور مــا بســیار پاییــن اســت و هنــوز بــه ســرانه ای کــه قــرار بــوده در برنامــه پنجــم توســعه برســیم، نرســیدیم، بنابرایــن در درجــه اول بایــد بــه مــردم خودمــان فکــر و 
ایــن کمک هــا را کنیــم کــه ســالمتی شــان حفــظ شــود. وی دربــاره شــرایط فعلــی بــازار لبنیــات اظهارداشــت: بــازار بــه شــدت دچــار رکــود شــده، ضمــن اینکــه میــزان صــادرات مــا در 
ســال جــاری نیــز مقــدار چشــمگیری نبــوده، چراکــه کشــور عراق کــه بیشــترین مصــرف و خریــد ایــن محصــوالت را از ایــران دارد، دچــار مشــکالت اقتصادی شــده اســت و خریدشــان قبال 

بســیار بهتــر بــود ضمــن اینکــه کشــورهای دیگــر نیــز در ایــن زمینــه وارد شــده انــد . 

بررسی وضعیت یارانه صادرات شیر و لبنیات 
وزیرجهاد کشــاورزی گفــت: یارانــه صادراتــی شیرخشــک) و معــادل آن لبنیــات( تــازه 
ابــالغ شــده امــا هنــوز در اختیــار قــرار نگرفتــه اســت و بایــد ببینــم چــه می شــود، 
امــا وزرات جهادکشــاورزی )بــرای تنظیــم بــازار( خوداقــدام بــه جمــع آوری و خریــد 
ــاورزی در  ــر جهادکش ــی وزی ــود حجت ــداران می کند.محم ــیرخام دام ــی ش حمایت
خصــوص آخریــن وضعیــت یارانــه صادارتــی شــیر خشــک)لبنیات( اظهــار کرد:ایــن 
یارانــه صادراتــی تــازه ابــالغ شــده امــا هنــوز در اختیــار قــرار نگرفتــه اســت و بایــد 
ببینــم چــه می شــود. ایــن یارانــه بــه صادرکننــدگان پرداخــت خواهــد شــد. وزارت 
جهــاد کشــاورزی) بــرای تنظیــم بــازار شــیر خــام( اقــدام بــه خریــد حمایتــی و جمع 
ــر  ــک می کند.وزی ــیر خش ــه ش ــل ب ــا را تبدی ــرده و آنه ــداران ک ــیرخام دام آوری ش
جهــاد کشــاورزی دولــت یازدهــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ماننــد ســال های 
ــد  ــاص خواه ــردم اختص ــه م ــی(  ب ــای لبن ــیر )فرآوده ه ــی ش ــه مصرف ــته یاران گذش
یافــت یــا خیــر؟ گفــت: ایــن مــوارد را دولت و شــورای اقتصــاد باید پاســخگو باشــند و 
بنــده در ارتبــاط بــا تولیــد صحبــت می کنم.بنابــر ایــن گــزارش یارانــه صادراتی شــیر 
خشــک و معــادل آن فرآورده هــای لبنــی بــرای رقابــت پذیــری و حضــور در بازارهــای 
منطقــه ای 200 میلیــارد تومــان ابالغ شــده اســت و صــادر کننــدگان منتظــر اختصاص 
آن هســتند.این امــر باعــث می شــود کــه صنایــع لبنــی بــا افزایــش بــازار رســانی ، 
ــرایط  ــت ش ــد و در نهای ــش دهن ــز افزای ــداران را نی ــام  دام ــیر خ ــذب ش ــزان ج می
خریــد شــیر خــام دامــداران بــه قیمــت مصــوب نیــز فراهــم می شــود امــا در کنــار 
اختصــاص یارانــه صادراتــی بــه عنــوان یــک راهــکار عملــی بــرای بــرون رفــت صنایع 
لبنــی و دامــداران از رکــود، بایــد بــه مصــرف کننــده نهایــی و مــردم نیــز توجــه کرد.
مصــرف شــیر و فرآورده هــای لبنــی در کشــور مــا بــه دلیــل کاهــش قــدرت خریــد 
ــه مصــرف می تــوان ســرانه مصــرف ایــن  ــا اختصــاص یاران مــردم پاییــن اســت  و ب
محصــول را در کشــور بــاال برد.کارشناســان بــا اشــاره بــه افــت 38 درصــدی مصــرف 
شــیر در کشــور کــه ناشــی از کاهــش قــدرت خریــد مــردم بــوده اسســت معتقدنــد 
دولــت بــه جــای اختصــاص یارانــه بــرای صــادرات شــیر یارانــه بــه مصــرف شــیر در 
ــای  ــیر و فرآود ه ــرف ش ــی مص ــه صادرات ــت یاران ــی اس ــاص دهد.گفتن ــل اختص داخ
لبنــی در گذشــته حــدود  600 میلیــارد تومــان بــود کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی 
دولــت ایــن طــرح در چنــد ســال گذشــته فراموشــی ســپرده شــده اســت . اقتصــاد 
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اولین محموله لبنیات در روسیه ترخیص شد
آمریکای جنوبی رقیب جدی پنیر ایران  

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت: کشــورهای آمریــکای جنوبــی بــه بــازار پنیــر روســیه ورود پیــدا کرده انــد و 
ایــن محصــول را بــه قیمتــی پایین تــر از محصــوالت ایرانــی عرضــه مــی کننــد و همیــن مســاله بــازار محصــوالت لبنــی ایــران را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.کاوه 
زرگران-رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران در خصــوص صــادرات لبنیــات بــه روســیه بیــان داشــت: روســیه قوانیــن 
ســخت گیرانه ای بــرای واردات مــواد غذایــی دارد. همچنیــن در تاریــخ ایــران و روســیه ســابقه صــادرات لبنیــات بــه ایــن کشــور وجــود نداشــته اســت. یعنــی هیــچ 
قــرارداد و تفاهــم نامــه ای بیــن ســازمان دامپزشــکی ایــران و روســیه نیــز وجــود نداشــت. بنــا بــر ایــن در کمتــر از یکســال ایــن تفاهــم نامــه هــا بــه امضــا رســیده 
اســت و اجــازه بــه 4 شــرکت لبنــی داده شــده اســت تــا صــادرات میســر شــود کــه گام موثــری اســت.او افــزود: در ســال 2014 روســیه حــدود ســه میلیــارد و 400 
میلیــون دالر لبنیــات وارد کــرده اســت کــه یــک میلیــارد و 500 میلیــون دالر از ایــن واردات مربــوط بــه پنیــر بــوده اســت. بنــا بــر ایــن در روســیه بــازار بزرگــی بــرای 
لبنیــات وجــود دارد کــه صــورت حمایــت امــکان بــه دســت آوردن ایــن بــازار وجــود دارد. امــا مشــکلی کــه درصــادرات محصــوالت بــه روســیه وجــود دارد، بــاال بــودن 

قیمــت تمــام شــده محصــوالت لبنــی اســت، بــه همیــن خاطــر شــرایط مناســبی در بــازار روســیه نداریــم  . ایلنــا 26خــرداد 95

واکنــش بــه اختصــاص یارانــه بــرای صــادرات 
لبنیــات 

رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات مــواد 
لبنــی از ابتــدای امســال گفــت: کشــور مصــر بــا پرداخــت یارانــه بــه تولیــد کننــدگان 
ــی در  ــد مقدس ــید احم ــرده است.س ــه ک ــه را قبض ــیه و منطق ــازار روس ــورش، ب کش
گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی 
ــواد  ــادرات م ــدید ص ــش ش ــت کاه ــه عل ــور ب ــات کش ــروری و لبنی ــت دامپ صنع
لبنــی گفــت: از ابتــدای امســال بــه علــت حضــور برخــی کشــورها در بــازار منطقــه 
و نداشــتن قــدرت رقابــت، صــادرات محصــوالت لبنــی کاهــش یافتــه اســت. رئیــس 
ــا پرداخــت  ــت ترکیــه و مصــر ب ــره انجمــن صنفــی گاوداران افــزود: دول هیئــت مدی
ــه  ــد ب ــه کرده ان ــه را قبض ــازار منطق ــدگان ب ــه صادرکنن ــی ب ــوق های صادرات مش
طوریکــه دولــت مصــر بابــت صــادرات هــر کیلــو مــواد لبنــی بــه صادرکنندگانــش 2 
ــه ایــن ترتیــب ایــران بازارهــای صادراتــی خــود در منطقــه  ــه می دهــد و ب دالر یاران
ــد از  ــت: 10 درص ــان داش ــت. وی بی ــت داده اس ــیه را از دس ــازار روس ــن ب و همچنی
ــه در  ــود ک ــادر می ش ــی ص ــای لبن ــکل فرآورده ه ــه ش ــور ب ــدی کش ــیرخام تولی ش
حــال حاضــر بــه دلیــل عــدم رقابــت در بازارهــای منطقــه بــا کاهــش شــدید صــادرات 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی گاوداران ب ــن صنف ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــده ایم. رئی ــه ش مواج
ــاص  ــات اختص ــادرات لبنی ــه ص ــه ب ــان یاران ــارد توم ــاالنه 200 میلی ــت س ــر دول اگ
دهــد، قطعــا رونــق در تولیــدات دامپــروری و صنایــع لبنــی صــورت می گیــرد، گفــت: 
ــه  ــردن مصوب ــی ک ــکان اجرای ــات ام ــای لبنی ــرای کارخانه ه ــم ب ــب ه ــن ترتی ــه ای ب
ــادرات  ــم ص ــود و ه ــم می ش ــال 93 فراه ــی س ــیرخام 1440 تومان ــت ش ــد قیم خری
ــرای پرداخــت مشــوق های صادراتــی  ــا بیــان اینکــه ب پایــدار خواهیــم داشــت. وی ب
بــا دولــت نامه نــگاری شــده اســت، گفــت: نظــر دولــت در ایــن رابطــه مثبــت اســت 
امــا تعلــل در اجرایــی کــردن آن ضربــه ســنگینی را بــه صنعــت دامپــروری و تولیــد 
ــع  ــزرگ صنای ــد ب ــر دو برن ــال حاض ــزود: در ح ــی اف ــور می زند.مقدس ــیرخام کش ش
ــالم  ــت اع ــیرخام از 15 اردیبهش ــد ش ــرای خری ــود را ب ــای خ ــش تقاض ــی کاه لبن
کرده انــد.وی افــزود: یکــی از ایــن برندهــا کــه خریــدار شــیرخام در 17 اســتان کشــور 
اســت اعــالم کــرده کــه بــا توجــه بــه کاهــش تولیــد بــه دلیــل کاهــش صــادرات از 15 
اردیبهشــت روزانــه خریــد شــیرخام از تولید کننــدگان  را بــه میــزان 500 تــن کاهــش 
ــر  ــد زی ــا 25 درص ــود را ب ــی خ ــوالت لبن ــر محص ــه مص ــان اینک ــا بی ــد.وی ب می ده
قیمــت صــادر می کنــد، گفــت: بــا پرداخــت فقــط یــک یــورو بــه ازای صــادرات هــر 
کیلــو مــواد لبنــی می توانــد بــازار صادراتــی منطقــه و روســیه را بدســت آورد.رئیــس 
ــام  ــت تم ــه قیم ــی ک ــرد: در حال ــح ک ــن صنفــی گاوداران تصری ــره انجم ــت مدی هیئ
شــده شــیرخام بیــش از 1400 تومــان اســت امــا متوســط قیمــت خریــد شــیر خــام از 

ــت ــوده اس ــان ب ــر از 1150 توم ــته کمت ــال گذش ــدگان در دو س تولید کنن

صــادرات لبنیــات ایــران کاهــش یافــت 
مصــر بــازار لبنیــات منطقــه را قبضــه کــرد. 
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رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران استان درواکنش به اظهارات وزیر جهادکشاورزی
شــیر خشــک وارداتــی در بــازار را بــه راحتــی مــی تــوان ردیابــی کــرد رســتم زاده -در حالــی کــه محمــود حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی روز یــک شــنبه در 
واکنــش بــه اظهــار نظــر علیرضــا عزیزاللهــی ،رئیــس اتحادیــه دامــداران کشــور در بــاره واردات هشــت هــزار تــن شیرخشــک بــدون پرداخــت تعرفــه بازرگانــی گفتــه بــود کــه مــا 
چنیــن اطالعــی نداریــم و گمــرک هــم آن را تاییــد نمی کنــد چــرا کــه اصــوال شیرخشــک مــورد اســتفاده در لبنیــات اصــال اجــازه واردات نــدارد، فرشــید صــراف رئیــس اتحادیــه 
گاوداران و دامــداران اســتان در گفــت وگــو بــا خراســان رضــوی گفــت : اثبــات وجــود شــیر خشــک وارداتــی در بــازار نیازمنــد ارائــه اســناد و مــدارک نیســت و بــه راحتی می تــوان در 
بــازار آن را ردیابــی کــرد و نشــان داد .وی اضافــه کــرد: اگرچــه بــه طــور مشــخص واردات هشــت هــزار تــن شــیر خشــکی کــه در خبرهــا از آن یــاد شــده بــود مربــوط به ثبت ســفارش 
واردات در آخــر ســال 93 اســت کــه بــر اســاس آن وارد کننــده فرصــت دارد تــا 18 مــاه کاالی مــورد تقاضــای خــود را وارد کنــد .وی اضافــه کــرد: ثبــت ســفارش واردات در مــاه هــای 
پایانــی ســال 93 درحالــی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه خاطــر تولیــد شــیر مــازاد در دامــداری هــای اســتان و مصرف نکــردن آن هــا توســط واحدهــای تولیــدی لبنیــات از آذرمــاه 93 
تــا آبــان 94 دامــداران بــا همــکاری ســازمان تعــاون روســتایی اقــدام بــه تولیــد شــیر خشــک کردنــد و ایــن یعنــی مــا در ایــن مــدت اصــال نیــازی بــه صــدور مجــوز واردات نداشــته 
ایــم و مســئوالن ازایــن موضــوع اطــالع داشــته انــد .صــراف تصریــح کــرد: افزایــش حجــم شــیر و کاهــش میــزان تولیــد لبنیــات نتیجــه کاهــش مصــرف و صــادرات ایــن محصــوالت 
بــوده اســت. همــه ایــن هــا در کنــار واردات شــیر خشــک کــه بســیار ارزان تــر از شــیر خشــک داخلــی اســت باعــث شــده اســت هــم اکنــون بســیاری از واحدهــای دامــداری و حتــی 
تولیــدی لبنیــات در آســتانه ورشکســتگی قــرار گیرنــد .وی اضافــه کــرد: مــا بــه عنــوان اتحادیــه دامــداران با درک شــرایط مالــی و اقتصــادی دولــت انتظــار نداریم شــیر مــازاد تولیدی 
دامــداری هــا مثــل ســال هــای گذشــته بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــود کــه اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد اقــدام مثبتــی صــورت گرفتــه امــا الاقــل ایــن انتظــار راداریــم کــه بــرای 
حمایــت از دامــداران تعرفــه واردات شــیر خشــک و کــره را بــه نحــوی اصــالح کننــد کــه تولیــد کننــدگان بــه ســمت اســتفاده از تولیــدات داخلــی رغبــت پیــدا کننــد.وی در پاســخ به 
ایــن ســوال کــه آیــا ادامــه واردات شــیر خشــک درحالــی کــه شــیر خشــک تولیــد داخلــی  کــه تاریــخ انقضایــش نزدیــک شــده اســت وابســته بــه رانــت هــای اقتصادی اســت یــا به 
صرفــا بــه دلیــل ارزانــی قیمــت شیرخشــک وارداتــی صــورت مــی گیــرد؟ گفــت :ترجیــح مــی دهــم در ایــن بــاره صحبــت نکنــم امــا قطعــاً بررســی وضعیــت بــازار نشــان مــی دهــد 

بخــش قابــل توجهــی از شــیر خشــک خارجــی موجــود دربــازار از مبــادی غیــر رســمی و بــه صــورت قاچــاق وارد کشــور مــی شــود .
شیرخشــک هــای وارداتــی فقــط بــرای شیرخشــک نــوزاد نیســت در همیــن بــاره حمیــد فرزانــه، رئیــس اتحادیــه کارخانجات لبنــی خراســان رضوی نیــز بــا رد ادعــای وزیر کشــاورزی 
کــه شیرخشــک های وارد شــده را مربــوط بــه شیرخشــک های خــاص مثــل شیرخشــک نــوزاد دانســته بــود، گفــت: بــه هیــچ وجــه ایــن طــور نیســت و بســیاری از شیرخشــک هــای 

وارداتــی در تولیــد محصــوالت لبنــی، بیســکویت، شــکالت، کالبــاس و ...اســتفاده می شــود . 
چیــن، ژاپــن و روســیه بــه جمــع بازارهــای صــادرات خراســان رضــوی مــی پیوندنــد .  رئیــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان رضــوی گفــت: بــا 
اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه تجــارت خارجــی ســه بــازار جدیــد شــامل کشــورهای چیــن، ژاپــن و روســیه بــه بازارهــای صادراتــی ایــن اســتان اضافه می شــود.

ناصــر بهــزاد در گفــت و گــو بــا ایرنــا اقــالم صادراتــی بــه بازارهــای جدیــد را شــامل گــروه محصــوالت نباتــی، صنایــع غذایــی و محصــوالت پالســتیکی خراســان رضوی برشــمرد . 

گزارشی از شیرهای بدون مشتری و کارخانه های تعطیل شده لبنی         روزگار زرد لبنیات خراسان رضوی
 

جمــال رســتم زاده -در حالــی کــه روز گذشــته فرشــید صــراف، رئیــس اتحادیــه گاوداران و دامــداران خراســان رضــوی از عــدم خریــد شــیر تولیــدی دامــداران توســط کارخانجــات لبنــی گالیه 
کــرده بــود، حمیدرضــا فرزانــه مدیــر عامــل اتحادیــه صنایــع لبنــی خراســان رضــوی از تعطیلــی 38 کارخانــه لبنــی اســتان خبــر داد و گفــت :در اســتان 104 کارخانــه لبنــی فعــال بــوده اســت 
کــه هــم اکنــون فقــط 66کارخانــه آن هــم بــا 30 درصــد ظرفیــت کار مــی کننــد. وی همچنیــن در گفــت و گــو بــا خراســان رضــوی افــزود :ظرفیــت اســمی تحویــل شــیر کارخانجــات لبنــی 
اســتان در مجمــوع روزانــه 6400 تــن بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب تولیــد فعــال روزانــه 1500 تــن شــیر جــذب مــی کننــد ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت تولیــد شــیر 
دامــداری هــای اســتان 2300 تــن در روز اســت یعنــی کارخانجــات لبنــی اســتان حــدود ســه برابــر ظرفیــت تولیــد شــیر امــکان جــذب دارنــد بــا ایــن حــال فعــال نمــی تواننــد بیــش از 1500 
تــن شــیر تولیــدی را بخرند.تاکنــون کارخانجــات صنایــع لبنــی بــا دامــداران مــدارا کــرده انــد فرزانــه بــا انتقــاد از برخــی سیاســت هــای پیش بینــی و ابــالغ شــده در فراینــد تولیــد محصوالت 
لبنــی گفــت : تصمیماتــی از جملــه ممنوعیــت اســتفاده از روغــن هــای گیاهــی در تولیــد محصــول ،کاهــش زمــان مانــدگاری برخــی فــراورده هــا مثــل دوغ و... باعــث شــده میــدان رقابــت در 
عرضــه و فــروش محصــوالت  در اختیــار تولیــد کننــدگان زیــر پلــه ای قــرار گیــرد .وی هــم چنیــن بــا بیــان ایــن کــه میــزان ســرانه مصــرف لبنیــات در اســتان از 130کیلــو در ســال بــه 70 کیلو 
بــه ازای هــر نفــر کاهــش یافتــه اســت تاکیــد کــرد :قطــع یارانــه شــیر پاســتوریزه از ابتــدای ســال 91 باعــث کاهــش مصــرف ایــن محصــول بیــن شــهروندان شــده اســت در حالــی کــه در آن 
مقطــع روزانــه 660 تــن شــیر در بــازار مصــرف مــی شــد و اکنــون ایــن میــزان بــه حــدود 150 تــا 200 تــن رســیده اســت .فرزانــه تصریــح کــرد :از 2300 تــن شــیر تولیــدی در خراســان رضــوی 
1500 تــن در کارخانجــات اســتان ،400 تــن در کارخانجــات خــارج از اســتان ،200 تــن در لبنیاتــی هــای ســطح شــهر و 200 تــن توســط خــود دامــداری هــا اســتفاده مــی شــود .بــا این حــال رکود 
در بــازار فــروش محصــوالت لبنــی از ســه مــاه پایانــی ســال 94 شــروع شــده اســت و تاکنــون کارخانجــات صنایــع لبنــی بــا دامــداران مــدارا کــرده و میــزان خریــد شــیر را کاهــش نــداده انــد 
امــا دیگــر ایــن امــکان وجــود نــدارد .صــادرات محصــوالت لبنــی کاهــش یافتــه اســت  وی بــه وضعیــت نامطلــوب  صــادرات محصــوالت لبنــی بــه ویــژه در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس نیز 
اشــاره کــرد و افــزود :بخــش زیــادی از  محصــوالت لبنــی اســتان کــه بــا هــدف صــادرات تولیــد مــی شــد اکنــون در انبــار کارخانجــات مانــده اســت و تولیــد کننــده ترجیــح مــی دهــد تولیــد 
خــود را کاهــش دهــد. مدیــر عامــل اتحادیــه صنایــع لبنــی خراســان رضــوی اضافــه کــرد :روزانــه 70 تــا 100 تــن شــیر نیــز بــرای توزیــع در مــدارس تولیــد مــی شــد کــه بــه دلیــل تامیــن 
نشــدن منابــع ایــن طــرح نیــز از ابتــدای ســال متوقــف شــده اســت .شیرخشــک وارداتــی ارزان تــر از شــیر خشــک داخلــی فرزانــه بــا اشــاره بــه ایــن که ســال گذشــته اعتبــار مناســبی برای 
خریــد شــیر از دامــداران و تبدیــل آن هــا بــه شــیر خشــک در نظــر گرفتــه شــد یــادآور شــد: متاســفانه رکــود در بــازار و کاهــش تولیــد لبنیــات باعــث شــده تــا تاریــخ انقضــای ایــن شــیر 
خشــک هــا نزدیــک شــود و از ســوی دیگــر دســتگاه هــای مســئول دیگــر رغبتــی بــه خریــد شــیر و تولیــد شــیر خشــک نداشــته باشــند .همــه ایــن هــا درحالــی اســت کــه تولید کننــدگان 
در صــورت نیــاز بــه شــیر خشــک ترجیــح مــی دهنــد از شــیر خشــک وارداتــی کــه بســیار ارزان تــر از شــیر خشــک داخلــی اســت اســتفاده کننــد .وی تصریــح کرد:بــا ایــن حــال هنــوز 
واردات شــیر خشــک ممنــوع نشــده اســت .مدیــر عامــل اتحادیــه صنایع لبنــی خراســان رضــوی بــا انتقــاد از سیاســت وزارت جهاد کشــاورزی در صــدور مجــوز بــرای واردات کــره، اضافــه کرد: 
کارخانجــات لبنــی بعــد از تولیــد خامــه می تواننــد کــره را تولیــد کننــد کــه بــا ایــن اقــدام جهــاد کشــاورزی تولیــد مــا نیــز کاهــش یافتــه اســت. فرزانــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون 50 
بــار بــرای رفــع مشــکالت صنایــع لبنــی بــا مســئوالن مکاتبــه کــرده ایــم، گفــت: ایــن کار تاکنــون نتیجــه ای نداشــته و درخواســت مــا ایــن اســت کــه بــه ایــن صنــف نیــز توجــه الزم شــود.
شــایان ذکــر اســت روز گذشــته فرشــید صــراف گفــت: دولــت بایــد ناظــر بــر تولیــد باشــد و حمایت  هــای الزم را انجــام دهــد امــا امســال  بــه دلیل نبــود بودجــه تاکنــون اقدامــی بــرای حمایت 
از تولیدکننــدگان انجــام نــداده اســت. رئیــس اتحادیــه گاوداران و دامــداران خراســان رضــوی در خصــوص نظارت هــا، تصریــح کــرد: اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتــی در صــدد برآمــده تــا 
ضمــن رایزنــی  بــا برخــی کارخانجــات موفــق بــه امــکان خشــک کــردن شــیر توســط خــود تولیدکنندگان شــود تــا بــا کاهــش عرضــه، تقاضــا در بــازار افزایــش یابــد. صــراف از افزایــش قیمت 
لبنیــات در ســال گذشــته خبــر داد و اظهــار کــرد: نــه تنهــا تولیدکننــدگان بلکــه کارخانجــات نیــز بــه دنبــال افزایــش قیمــت مجــدد نیســتند امــا بــا وجــود ایــن کــه قیمــت لبنیــات امســال 
افزایــش یافتــه اســت، شــاهد کاهــش قیمــت خریــد شــیر خــام در بــازار هســتیم. رئیــس اتحادیــه گاوداران و دامــداران خراســان رضــوی بــا بیــان ایــن کــه دولــت در تامیــن نهاده هــای دامــی 
در بــازار کمــک فراوانــی بــه تولیدکننــدگان کــرده اســت، تاکیــد کــرد: تامیــن نهاده هــا باعــث شــده قیمــت آن هــا در بــازار تثبیــت و بــه وفــور یافــت شــود.  وی فضــای اقتصــادی نامشــخص را 
دلیلــی بــر تــرک کار بعضــی از تولیدکننــدگان دانســت و گفــت: تولیــدات دامداری هــا بــا توجــه بــه تولیــد نهاده هــا و خریــد تضمینــی شــیر توســط دولــت در ســال گذشــته بــه ثبــات رســیده 
بــود امــا هــم اکنــون بــا توجــه بــه کمبــود بودجــه خریــد تضمینــی شــیر انجــام نشــده اســت و بســیاری از تولیدکننــدگان مجبــور بــه جمــع آوری بخــش تولیــد خــود شــده انــد. صــراف بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه در نیمــه ابتــدای ســال بــا افزایش تولیــد شــیر مواجه هســتیم، اظهــار کــرد: دولــت بایــد طبــق قانــون حمایت هــای الزم و کافــی را از تولیدکننــدگان داشــته باشــد همچنین 
بخــش خصوصــی نیــز بــه هیــچ عنــوان از حمایــت هایــش دریــغ نکند.بــا ایــن حــال مجتبــی مزروعــی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی در خصــوص تعییــن تکلیــف مــازاد 
شــیر دامــداران اســتان در گفــت و گــو بــا خراســان رضــوی گفــت: ایــن موضــوع اگــر چــه مربــوط بــه کاهــش تولیــد محصــوالت لبنــی می شــود امــا طــی نامــه ای بــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
گــزارش شــده اســت و آنچنــان کــه مطلعــم مقــرر اســت فــردا )امــروز( جلســه ای در همیــن خصــوص در وزارتخانــه برگــزار شــود. وی افــزود : در صــورت تامیــن اعتبــار مــی توانیــم مازاد شــیر 

تولیــدی را مثــل ســنوات گذشــته از دامــداران خریــداری نماییــم

جلسه راهکارها و بررسی مشکالت تولید شیرخام در استان های خراسان رضوی و اصفهان 
جلســه ای دربــاره ))راهکارهــا و بررســی مشــکالت تولیــد شــیرخام در اســتان هــای خراســان رضــوی و اصفهــان (( در روز شــنبه اول خــرداد بــا حضــور مدیــر 
عامــل محتــرم اتحادیــه مرکــزی دامــداران ایــران جنــاب آقــای مهنــدس عزیزالهــی، اعضای هیــات مدیــره محتــرم اتحادیــه دامــداران اصفهــان، اتحادیه دامــداران 
خراســان رضــوی، اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتــی خراســان رضــوی و جمعــی از گاوداران وتولیدکننــدگان بــزرگ و عمــده شــیر در اســتان خراســان رضــوی 
در محــل ســالن اجتماعــات اتحادیــه برگــزار گردیــد. نیــازی بــه واردات شــیرو گوشــت نمــی باشــد:مدیر عامــل اتحادیــه مرکــزی دامــداران ایــران آقــای مهنــدس 
عزیزالهــی بــا اشــاره بــه جمعیــت 83 میلیونــی کشــور واینکــه  مصــرف ســرانه شــیر 100 کیلوگــرم وگوشــت قرمــز 13 کیلوگــرم اســت گفــت  نیــازی بــه واردات 
شــیرو گوشــت نمــی باشــد. ایــن درحالیســت کــه  در ســال هــای  93 و 94 ، بــه ترتیــب 65 و100 هــزار تــن  گوشــت قرمــز وارد کشــور شــد. عزیزالهــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در ســال گذشــته 630 هزارتــن شــیر ومحصــوالت لبنــی صــادر شــد کــه ایــن در طــول تاریــخ بــی نظیــر بــوده اســت گفت نــه تنهــا مــی توانیــم واردات 
را قطــع کنیــم بلکــه در صــادرات نیــز میتوانیــم نقشــی کلیــدی ایفــا کنیــم. وی تصریــح کــرد  راه حــل کوتــاه مــدت  ایــن اســت کــه بــا کمــک دولــت بتوانیــم 
شــیرخام مــازاد را  از  بــازار حــذف کنیــم تــا از ایــن مقطــع عبــور کنیــم. کــه در همیــن راســتا  دولــت بیــش از 200 میلیــارد تومــان بــه مشــوق صادراتــی بــرای 
محصــوالت لبنــی اختصــاص داده اســت.مورد دیگــر کــه مهمتــر از مشــوق هــای صادراتــی مــی باشــد خریــد حمایتــی شــیر خــام اســت. خریــد حمایتی شــیرخام 
در مقایســه بــا مشــوق هــای صادراتــی  بــرای دامــدار منفعــت بیشــتری دارد زیــرا طــرح مشــوق هــای صادراتــی یــک پروســه پیچیــده ای اســت کــه بیشــتر بــه 
نفــع صنعــت )کارخانجــات لبنــی( میباشــد تــا دامدار.طــرح خریــد حمایتــی شــیرخام قــرار اســت کــه از اول خــرداد ماه ســال جــاری اجــرا شــود. و برای کل ســال 
پیــش بینــی شــده اســت. قــرار اســت طبــق ایــن طــرح روزی 1000 تــن شــیرخام از دامــداران خریــداری شــود. در مــورد قیمــت خرید شــیرخام هنــوز اتفــاق نظری 
وجــود نــدارد. برخــی معتقدنــد بــرای حفــظ حرمــت مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار بایــد همــان 1440 تومــان را مــالک قیمــت گــذاری قــرار دهیــم امــا برخــی دیگــر 
بــر ایــن باورنــد کــه قیمتگــذاری بایــد فراگیــر باشــد نــه اینکــه فقــط یــک طیــف خاصــی از دامــداران را شــامل شــود. پیــش بینــی شــده 50 درصــد از شــیرخام 
خریــداری شــده از گاوداران بــه شیرخشــک و 50درصــد دیگــر بــه پنیــر تبدیــل شــود کــه ایــن پنیــر در ســبد غذایــی اقشــار آســیب پذیــر جامعــه قــرار گیــرد تا 
محــرک تقاضــای قشــر پاییــن جامعــه باشــد. در ایــن مــورد بایــد بــا مصوبــه ســتاد یارانــه هــا هماهنگ شــود و دیگــر اینکــه بایــد منابــع مالــی آن از طرف ســتاد 
یارانــه هــا تامیــن گــردد. تمــام اینهــا کــه گفتــه شــد در مقولــه راهکارهــای کوتــاه مــدت قــرار دارنــد. امــا بحــث مهمتــر راه حــل درازمــدت اســت. زیــرا درحــال 
حاضــر تولیــد شــیرخام در کشــور بــه شــدت در معــرض تهدیــد اســت بــه دالیــل ذیــل :  1-کشــورهایی ماننــد چیــن کــه ســالها بــه عنــوان واردکننده بزرگ شــیر 
در جهــان محســوب مــی شــدند بــه تدریــج در حــال افزایــش تولیــد شــیر مــی باشــند کــه در نتیجــه وابســتگی شــان بــه واردات شــیرولبنیات کمتــر مــی شــود.  
تولیــد شــیرخام در چیــن در 70 ســال گذشــته از حــدود 5 میلیــون تــن  بــه بیــش از 43 میلیــون تــن در حــال حاضــر رســیده اســت. ترکیــه کــه تــا همیــن چنــد 
ســال قبــل 4/5 میلیــون تــن شــیرخام تولیــد میکــرد االن بیــش از دوبرابــر مــا یعنــی حــدود 18-19 میلیــون تــن شــیرخام تولیــد مــی کنــد. همچنیــن روســیه و 

اقمــارش بــه شــدت بــه تولیــد شــیرخام روی آورده انــد. 
2- سیســتم دامپــروری در اروپــا بــر مبنــای )مزرعــه فامیلــی( اســت  . واحدهــای دامپــروری کوچــک هســتند. هــر واحــد دامپــروری ســهمیه تولیــد شــیر دارد  
یعنــی از یــک حــدی نمیتوانــد شــیر بیشــتری تولیــد کنــد . پارســال تصمیــم گرفتنــد کــه یارانــه بخــش دامپــروری را قطــع کننــد امــا در بروکســل و پاریــس و 
لنــدن دامــداران بــه خیابانهــا ریختنــد و شــدیدا اعتــراض کردنــد و دولــت هایشــان دیدنــد که مســاله دارد سیاســی میشــود عقــب نشــینی کردنــد و دوبــاره یارانه 
هــا را بــه ایــن بخــش برگرداندنــد امــا نــه بــه انــدازه قبــل. بــا ایــن حــال دولــت هــای اروپایــی مترصــد قطــع  کامــل یارانــه بخــش کشــاورزی هســتند.  در صورت 
قطــع یارانــه دامــدار در مــزارع کوچــک دامپــروری از پــس هزینــه هــا برنخواهنــد آمــد  لــذا بــرای اینکــه بتواننــد یارانــه هــا را کامــال قطــع کننــد تصمیــم گرفتند 
کــه ســهمیه هــای تولیــد شــیرخام بــرای واحدهــای دامپــروری و بــرای هــر کشــور را بردارنــد .ایــن مســاله منجــر بــه افزایــش شــدید تولیــد شــیرخام در اروپــا 
شــده اســت. نزدیــک بــه 50 ســال اســت کــه اروپــا در حــدود 160-170 میلیــون تــن شــیرخام در ســال تولیــد مــی کــرد. بــا برداشــته شــدن ســهمیه هــا  طــی 
هشــت ســال آینــده تولیــد شــیر خــام بــه حــدود 300 میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید.  خــب ایــن حجــم عظیــم شــیر تولیــدی بایــد بــه خــارج از اروپــا 
صــادر شــود. پــس تولیــد شــیر خــام در  کشــورمان همــه جــوره در معــرض تهدیــد اســت لــذا باید کنتــرل دقیقــی بــر مرزهــا اعمال شــود تــا واردات شیرخشــک 
صــورت نگیــرد. پیشــنهاد اتحادیــه مرکــزی اعمــال 50 درصــد تعرفــه بــرای واردات خامــه بــود امــا وزارت بازرگانــی بــه شــدت مخالفــت کــرد بــه ویژه آقــای نعمت 
زاده. امــا طــی هماهنگــی کــه بــا آقــای حجتــی انجــام شــد توانســتیم جهــت اعمــال محدودیــت بــرای واردات خامــه ارز مبادلــه ای را بــه ارز آزاد تبدیــل کنیــم تــا 

وارکننــده خامــه ســود کمتــری از واردات نصیبــش شــود.
ســرانه مصــرف شــیر در جامعــه روســتایی در طبقــه اول یــا قشــر محــروم 20 کیلوگــرم در ســال اســت در طبقــه دهــم یــا قشــر مرفــه 80 کیلوگــرم در جامعــه 
شــهری در طبقــه اول 34 کیلوگــرم و در طبقــه دهــم 110 کیلــو گــرم در ســال مــی باشــد. ایــن درحالیســت که ســرانه مصــرف نوشــابه در ایــران 219 کیلوگرم اســت. 
یعنــی فرهنــگ مصــرف شــیر در جامعــه پاییــن اســت. آقــای رهنمایــی- مدیــر عامــل محتــرم اتحادیــه دامــداران اصفهان:فقــط دســتگاه هــای تخصصــی مــی 
تواننــد و ایــن حــق را دارنــد کــه قیمــت شــیر را تعییــن کننــد نــه کارخانــه دارهــا. وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان کارخانــه شــیر فــوکا قیمــت تمــام شــده 
شــیر را  1280 تــا 1300 تومــان محاســبه کــرده انــد و آقــای باکــری در رســانه هــا 1100 تومــان اعــالم کردنــد کــه ایــن کامــال غیــر کارشناســی مــی باشــد.مهندس 
رهنمایــی بــا تاکیــد بــر اعمــال وتعرفــه بــرای واردات کــره گفــت کــه انجــام ایــن کار مــی تــوان 17 درصــد شــیر داخلــی کشــور یعنــی یــک میلیــون ســیصد هزار 

تــن شــیر خــام کشــور ســاماندهی خواهــد شــد
.آقــای رضایــی- رئیــس هیــات مدیــره محتــرم اتحادیــه گاوداران ودامــداران صنعتــی خراســان رضوی:آقــای رضایــی تصریــح کرد کــه در راســتای وظایــف اتحادیه 

مکاتبــه ای بــا نهــاد ریاســت   جمهــوری انجــام شــده کــه بــه دســت خــود رئیــس جمهــور جنــاب آقــای دکتــر حســن روحانی رســیده اســت.
پــور محمــدی- رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه دامــداران خراســان رضوی:پــور محمــدی بــا تاکیــد بــر اجــرای قوانیــن مصوبــه گفــت کــه ایــن گونــه طرح هــا تنها 
اثــر تســکینی بــر صنعــت دامپــروری دارنــد. همچنیــن  تصریــح کــرد کــه دولــت نبایــد تنهــا بــه مقولــه شــیر توجــه کنــد بلکــه بــه همــان انــدازه قیمــت فروش 
گوشــت نیــز مهــم مــی باشــد. بــرای نمونــه قیمــت فــروش جوانــه زنــده و گوســفند  طــی پنــج ســال اخیــر ثابــت مانــده و در مواقعــی کاهــش نیــز داشــته اســت. 
آقــای فرامــرزی:  فرامــرزی نیــز بــر وجــود یارانــه هــا تاکیــد داشــت امــا نــه بــه شــکل فعلــی بلکــه بایــد نحــوه تخصیــص یارانــه هــا تغییــر کنــد. وی بــا عنــوان 
اینکــه ســازمان محیــط زیســت اروپــا بــر اســاس فســفر دفعــی دام کــه بــرای محیــط زیســت مضــر اســت بــه دامــداران یارانــه میدهــد. بدیــن صورتکــه گاودار 
ترغیــب شــود تــا از کنســانتره  کمتــری در جیــره اســتفاده کنــد تــا فســفر دفعــی دام کاهــش یابــد. دامــدار متناســب بــا زیــان حاصــل از کاهــش تولیــد شــیر 
ناشــی از کاهــش مصــرف کنســانتره، یارانــه دریافــت میکنــد. و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه راهــی جــز کاهــش تولیــد شــیر نداریــم و بایــد بــا کاهــش مصــرف 

کنســانتره هــم تولیــد شــیر را متعــادل کــرد هــم وابســتگی بــه کنســانتره وارداتــی کمتــر خواهــد شــد. درنهایــت مــی بایســت تولیــد شــیر اقتصــادی باشــد.
آقــای صــراف - مدیــر عامــل محتــرم اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتــی خراســان رضوی:بــه گفتــه وی مافیــای اطالعاتــی و هالــه ای کــه اطــراف مراکــز تصمیم 
گیــری کشــور را در برگرفتــه انــد اجــازه تصمیــم گیــری درســت و بجــا را از آنــان نمــوده. بــرای مثــال مطــرح شــدن افــزودن روغــن پالــم بــه محصــوالت لبنــی از 
زبــان دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت وقــت. زیــرا در واقــع ایــن تصمیــم خــود دولــت دهــم بــود کــه روغــن پالــم  بــه محصــوالت لبنــی افــزوده شــود تــا قیمــت 
تمــام شــده محصــوالت لبنــی پاییــن نگــه داشــته شــود. صــراف بــه نادیــده انگاشــتن طــرح یارانه ســالمت اشــاره کــرد و گفــت این طــرح متاســفانه بدلیــل طرح 
هدفمندســازی یارانــه هــا کنــار گذاشــته شــد.همچنین وی از عــدم تنــوع و کیفیــت محصــوالت لبنــی انتقــاد کــرد و یکــی از دالیــل عمــده کاهش مصــرف لبنیات 
را نارضایتــی مصــرف کننــده عنــوان کــرد. بــه عنــوان مثــال تــا قبــل از هدفمنــدی یارانــه هــا 370 تــن شــیر بالشــتکی در ســطح شــهر مشــهد توزیــع مــی شــد 

امــا در حــال حاضــر ایــن رقــم بــه 70 تــن هــم نمــی رســد . 

56

G
A

V
D

A
R

A
N

95
ار 

به
ه   

س
 و

هل
 چ

ره
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

57

G
A

V
D

A
R

A
N

95
ار 

به
ه   

س
 و

هل
 چ

ره
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



کالسهای هفتگی آموزشی

مدیریت کاربردی و فنی گله گاوهای شیری 

سخنران وحید وثوقی- دانشجوی دوره دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان- مدرس دانشگاه     )دوشنبه 95/2/06(

مدیــران موفــق واحدهــای تولیــد دامــی بــا عجیــن نمــودن تجربــه بــا علــوم پیشــرفته مدیریــت  و تغذیــه امــروزی، آمیــزه جالبــی را فراهــم مــی 
آورنــد کــه بــا کاربــرد علمــی ایــن برنامــه هــا در مــزارع دامپــروری زمینــه ســودآوری را فراهــم مــی آورنــد. مدیــران مذبــور عمــده علــت موفقیــت 
شــان را در ایــن رابطــه تحــت نظــر گرفتــن نــکات ریــزی مــی داننــد کــه اگــر چــه ســاده و علمــی هســتند ولــی اغلــب از دیــد افــراد پنهــان مانــده 

و یــا بــع مــورد اجــرا گذاشــته نمــی شــوند. 

نقش قیمت گذاری در اقتصاد تولیدات دامی     
سخنران: جناب آقای دکتر محمود دانشور کاخکی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد   )دوشنبه 95/1/03(

قیمت از یک نقش محوري درفعالیتهاي اقتصادي برخوردار است.

ــش  ــتها از افزای ــال سیاس ــا اعم ــارت و ی ــق نظ ــد از طری ــعي مي کنن ــد و س ــان مي دهن ــل نش ــا عکس العم ــش قیمته ــل افزای ــا در مقاب ــاً  دولته عموم

قیمتهــا و یــا ایجــاد تــورم در کشــور جلوگیــري نماینــد. 

ــي  ــاي واقع ــر هزینه ه ــا بیانگ ــه قیمته ــده و در نتیج ــازار ش ــا در ب ــزم قیمته ــالل در مکانی ــاد اخت ــه ایج ــر ب ــت منج ــط دول ــذاري توس ــت گ قیم

ــود.  ــد ب ــي نخواه ــرایط رقابت ــي در ش اجتماع

قیمت در سیستم اقتصادي:

هدایت مصرف کنندگان :  قیمتها نقش کلیدي در تخصیص کاالها به مصرف کنندگان با توجه به محدودیت بودجه آنها دارد. 

ایجــاد انگیــزه بــراي تولیدکننــدگان : قیمتهــا بــه عنــوان یــک عالمــت دهنــده بــراي تولیدکننــدگان جهــت تولیــد مقــدار بیشــتر و یــا کمتــري از 

کاالهــا هســتند. 

خالصــه نــکات بهداشــتی و مدیریتــی در 
ــا ــاله ه ــرورش گوس ــا پ ــاط ب ارتب

ــیار  ــاله بس ــداري گوس ــد و نگه ــل تول -مح
ــز تمی

-خــروج مایعــات از مجــاري تنفســی و دهــان 
در دقایــق اولیــه تولــد

ــا  ــادر ی ــط م ــاله توس ــردن گوس ــک ک -خش
ــدار دام

-ضدعفونــی بنــد نــاف بالفاصلــه بعــد از تولــد 
وبــراي 3 روز متوالــی
-تغذیه صحیح با آغوز

-تغذیــه بــا شــیر یــا جایگزیــن شــیر بعــد از 
تغذیــه بــا آغــوز

-مصــرف کنســانتره آغازیــن و آب از روز ســوم 
ــاله ــی گوس زندگ

ــد  ــت رش ــت جه ــورت پل ــانتره بص ــرف کنس -مص
ــکمبه ــوم ش ــی تلی ــر اپ بهت

ــح  ــه روش صحی ــه دوم ب ــوزي در هفت ــاخ س -ش
ــه  ــردن دکم ــا داغ ک ــا ب ــوز و ی ــاخ س ــاد ش باپم

ــاخ ــش ش روی
ــا  -قطــع سرپســتانکهاي اضافــی در هفتــه ســوم ی

ــا رعایــت مــوارد بهداشــتی و استرســی چهــارم ب
ــار  ــیوع و انتش ــش ش ــت کاه ــس جه ــت باک -نظاف
بیمــاري هــاي واگیــردار و کاهــش حشــرات مــوذي 

ــر و مگس
ــیوع  ــاظ ش ــا از لح ــاله ه ــه گوس ــی روزان -بررس

ــاري بیم
ــت  ــا مدیری ــاط ب ــکات مدیریتــی در ارتب  خالصــه ن

گاو هــاي شــیري
)از روز صفر تا 70 روز پس از زایمان(

-تنظیم صحیح میزان انرژي و پروتیئن جیره
ــا  ــانتره(افزایش ب ــاره کنس ــش یکب ــز از افزای -پرهی

شــیب مالیــم(
-استفاده از علوفه با کیفیت

)روزهاي 70 تا 140 دوره تولید شیر(
ــد ،  ــکان در اوج تولی ــد ام ــا ح ــد ت ــا بای -گاوه

نگهداشــته شــوند
در ابتــدا پیشــنهاد مــی شــود کــه تقســیم بنــدي 
ــود  ــه خ ــرد ک ــام گی ــاسNRC  انج ــر اس ــه ب گل

کاربرد تکنیک های ژنتیک مولکولی در اصالح نژاد گاو های شیری
سخنران: جناب آقای دکتر مجتبی حسین پور

)عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد مشهد(  )دوشنبه 95/2/13(

تنــوع در رکوردهــای صفــات تولیــد شــیر در گاوهــای شــیری بــه دلیــل وجــود چنــد شــکلی هــا در ژن هــای موثــر بــر ایــن صفــات و اثــرات محیطــی 
مــی باشــد. صفــات تولیــد شــیر تحــت تاثیــر چندیــن ژن مــی باشــند و ژنوتیــپ هــای متنــوع در گاو هــا ســبب تولیــدات مختلــف خواهــد شــد. در 
برنامــه هــای اصــالح نــژاد انتخــاب بــر اســاس ایــن ژنوتیــپ هــا مــی توانــد ســبب پیشــرفت ژنتیکــی در صفــات  مــورد مطالعــه شــود. بــا روش هــای 
ژنتیــک مولکولــی مبتنــی بــر تکنیــک PCR مــی تــوان یــک قطعــه از یــک ژن را تکثیــر و ژنوتیــپ حیــوان را تعییــن نمــود. در انتخــاب گاو هــای برتــر از 
اطالعــات فنوتیپــی و رکوردهــا و شــجره دام بــه همــراه اطالعــات ژنوتیپــی حاصلــه از روش هــای مولکولــی بــا اســتفاده از روش هــای پیشــرفته آمــاری 
مــی تــوان اســتفاده نمــود. تعییــن چنــد شــکلی در چندیــن ژن منتخــب موثــر بــر صفــات تولیــد شــیر در گاو هــای شــیری و بررســی ارتبــاط آنهــا مــی 

توانــد کاربــردی مناســب از اطالعــات ژنومــی در انتخــاب دام هــای برتــر باشــد.

ــامل: ش
الف-گوساله ها:

-تازه متولدشده
-گوساله هاي 7 رزوه تا 75 روزگی )ماده(

-گوساله هاي 7 روزه تا 60 روزگی)نر(
-گوساله هاي 2 ماهه  60( روز( تا 14 ماهگی

-گوساله های 14-15 ماه تا 2 سالگی 
ب-گاو هاي شیري

ــد از  ــا 70 روز بع ــر ت ــیردهی، از صف ــداي ش -ابت
ــان زایم

-اوج مصــرف مــاده خشــک ، از 70 تــا 140 روز پــس 
از زایمــان

-میانــه و انتهــاي شــیردهی ، 140 تــا 305 روز پــس 
از زایمــان

-دوره خشکی 60 روز قبل زایمان

-دوره انتقالی 14 روز قبل از زایمان
ــد وزن  ــه 2/5 درص ــانتره ب ــزان کنس ــش می -افزای

ــدن ب
--استفاده 1/5 درصد وزن بدن از علوفه 

)روزهاي 140 تا 305 روز پس از زایمان(
-میــزان مصــرف خــوراک متناســب و حتــی باالتــر 

از میــزان تولیــد مــی باشــد
-سعی در جبران وزن از دست رفته دام

ــیب 8- 10  ــک ش ــا ی ــیر ب ــد ش ــش تولی - -کاه
ــاه ــدی در م درص

)دوره خشکی از 60 تا 14 روز قبل از زایمان(
-یکی از مهمترین فاز ها در چرخه تولیدي دام

ــده  ــن کنن ــه اي تضمی ــوب تغذی ــه خ ــک برنام -ی
مشــکالت  کاهــش  و  بعــدي  دوره  در  تولیــد 

دام متابولیکــی 

جیــره بایــد بــه گونــه اي تنظیــم شــود تــا بتوانــد 
ــداري،  ــد )نگه ــن نمای ــوان را تامی ــاز حی ــام نی تم
ــی( ــر بدن ــودن ذخای ــن نم ــن و جایگزی ــد جنی رش

-مصــرف مــاده خشــک  2تــا 2/2 درصــد وزن بــدن،  
50%  جیــره از علوفــه باشــد

=حداکثر 1% وزن بدن کنسانتره استفاده شود
-اجتناب از مصرف بیش از حد کلسیم وفسفر

-محدود نمودن مصرف نمک
دوره انتقال ) 14 روز قبل از زایش(

-افزایش تدریجی کنسانتره مصرفی
-افزایش میزان پروتیئن جیره مصرفی
-آنیونیک کردن جیره)کلرید آمونیوم(

) shredlageبررسی اندازه قطعات و فرآوري دانه در سیالژ ذرت )با تأکید بر سیستم

سخنران: سرکار خانم مهندس عطیه رحیمی
دانشجو دکتراي تغذیه دام -دانشگاه فردوسی مشهد )دوشنبه 95/2/20(

خالصه

تهیــه ســیالژ ذرت بــا کیفیــت بــاال اصــال اتفاقــی نیســت . نــکات کنترلــی بســیار زیــادي وجــود دارنــد کــه دانســتن ایــن نــکات مــا را در تهیــه یــک 
ســیالژ بــا کیفیــت مطلــوب یــاري مــی کنــد . اولیــن نکتــه حیاتــی، زمــان برداشــت ســیلو اســت کــه بــر اســاس توصیــه منابــع بهتریــن زمــان وقتــی 
اســت کــه علوفــه ذرت 26 درصــد مــاده خشــک باشــد و دانــه ذرت در یــک دوم خــط شــیري باشــد . نکتــه حیاتــی - داراي 35 کــه در ســیالژ معمــول 
(Theoretical lengths of cut (TLC)) دوم، طــول بــرش تئــوري 65 ســانتیمتر توصیــه شــده اســت کــه بــر اســاس ایجــاد بهتریــن تخمیــر در ســیلو و / ذرت 

حــدود 9 احتیاجــات فیبــر حیــوان تعییــن شــده اســت . نکتــه حیاتــی ســوم، فــرآوري دانــه در حیــن برداشــت علوفــه ذرت بــراي ســیلو کــردن اســت 
کــه ایــن فــرآوري ســبب شکســته شــدن دانــه و افزایــش قابلیــت هضــم و PH قابلیــت دسترســی مــواد مغــذي دانــه بــراي میکروارگانیســمهاي ســیلو 
و تولیــد یــک ســیلوي بــا مطلــوب مــی شــود و نکتــه حیاتــی نهایــی، بســته بنــدي ســریع ســیلو بــراي خــروج هــر چــه بهتــر اکســیژناز ســیلو اســت 
تــا تخمیــر زودتــر از فــاز تنفــس بــه فــاز تولیــد اســید الکتیــک پیــش بــرود . اخیــراً سیســتم در آمریــکا توســعه یافتــه اســت کــه قــادر اســت بــا 
انجــام فــرآوري روي Shredlage فــرآوري بــه نــام ســبب بهبــود کیفیــت ســیالژ شــود . بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک قابلیــت هضــم TLC دانــه و افزایــش 

نشاســته و میــزان فیبــر مؤثــر فیزیکــی ســیالژ افزایــش یافتــه کــه اثــرات مطلوبــی بــر ســالمت شــکمبه، حیــوان و تولیــد شــیر دارد . 

58

G
A

V
D

A
R

A
N

95
ار 

به
ه   

س
 و

هل
 چ

ره
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

59

G
A

V
D

A
R

A
N

95
ار 

به
ه   

س
 و

هل
 چ

ره
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



رفتارشناسی گاوهاي شیري

دررابطــه بــا توانایــی تشــخیص رنــگ هــا، گاوهــا رنــگ هــاي بــا طــول مــوج بلنــد شــامل )زرد، پرتغالــی و قرمــز )را بهتــر از رنــگ هــاي بــا طــول مــوج 
کوتــاه شــامل رنــگ هــاي) آبــی، خاکســتري و ســبز( تشــخیص مــی دهنــد.

گاوها در حالت کلی داراي قدرت تشخیص باالیی نیستند و به همین خاطر آنها از داخل شدن به محوطه تاریک امتناع می ورزند.
حــس بویائــی از رشــد کافــی در گاو برخــوردار اســت. طــوري کــه آنهــا در موقــع چــرا در چــراگاه و مرتــع مــی تواننــد گیاهــان آلــوده بــه مدفــوع و یــا 
خــون را تشــخیص داده و از آنهــا مصــرف نکنند.آنهــا همچنیــن توانایــی تشــخیص بــوي فرمــون هــا، مــواد شــیمیایی فــرار را کــه در تولیــد مثــل و انتخــاب 

خــوراک بــه کمــک شــان مــی شــتابند، دارنــد. 
گاوهــا از قــدرت شــنوایی باالیــی برخــوردار بــوده و بــه صــدا هــاي مختلــف حساســیت هــاي متفاوتــی دارنــد، بطوریکــه موســیقی آرام بــراي آنهــا لــذت 
بخــش و صداهــاي ناهنجــار نظیــر ســوت زدن و فریــاد کشــیدن بــراي آنهــا اذیــت کننــده و اســترس زا هســت. حساســیت گاوهــاي شــیري بــه صداها بیشــتر 
از نژادهــاي گوشــتی اســت. قــدرت شــنیدن در گاوهــا وســیله ارتباطــی خوبــی بیــن افــراد یــک گونــه و گونــه هــاي مختلــف در اجتماعــات حیوانــی مــی 

باشــد. 
محــدوده ایمنیتــی در گاوهــا داراي تفــاوت هــاي زیــادي ازهــم )مخصوصــًا بــراي بیگانگان(اســت.  طوریکــه در گاوهــاي نگهــداري شــده در محیــط بســته 5/1 

متــر و در گاوهایــی کــه در چــراگاه هســتند   30 متــر اســت. 
حــس المســه نیــز در گاوهــا از حساســیت خوبــی برخــوردار اســت. در عمــل بــا اســتفاده از ایــن حساســیت پوســتی در نواحــی خاصــی از بــدن در نواحــی ) 

پشــت گــوش و زیــر گــردن( بــراي مهــار و آرام نمــودن گاوهــاي شــرور و شــلوغ اســتفاده مــی کننــد.
رفتارهــاي تهاجمــی و نمایــان کــردن غالبیــت در گاوهــا بــا قاعــده و تشــریفات خاصــی صــورت مــی گیــرد. بدیــن ترتیــب کــه گاوهــاي مهاجــم جلــو آمــده 
و بقیــه را تهددیــد کــرده و بــا آنهــا برخــورد نمــوده و چــه بســا بــا آنهــا درگیــر شــده و در نهایــت بــا فــرار فــرد مغلــوب، مســئله تمــام  گردیــده و بعــد 
از مغلــوب شــدن، کمتــر درگیــري بیــن غالــب و فــرد مغلــوب در گلــه شــکل مــی گیــرد. بــه محــض مشــاهده رفتــار تهاجمــی از ســوي فــرد غالــب، افــراد 

مغلــوب خودشــان را کنــار مــی کشــند. 
در خصــوص رابطــه بیــن شــیردهی و غالبیــت، اخیــراً ثابــت شــده اســت، کــه گاوهــاي غالــب  زودتــر از گاوهــاي مغلــوب بــه شــیر دوش، جهــت دوشــیده 

شــدن مــی آینــد.
محــل اســتراحت ارتباطــی بــا غالبیــت در گلــه نــدارد، ایــن مــی رســاند کــه در بیــن افــراد گلــه رقابتــی بــراي بدســت آوردن محــل مخصــوص اســتراحت 
وجــود نداشــته و گاوهــا مســتقاًل محلــی را رقابتــی بــراي بدســت آوردن محــل مخصــوص اســتراحت وجــود نداشــته و گاوهــا مســتقاًل محلــی را بــراي ایــن 

کار برمــی گزیننــد. 
انهــا بــراي اســتراحت محــل بــی ســر و صــدا و غیــر شــلوغی را ترجیــح داده و در صورتــی کــه جــاي آنهــا توســط دیگــري اشــغال شــده باشــد، اصــراري 

بــه بلنــد شــدن آن ندارنــد. 
نژادهــاي مختلــف شــرایط خاصــی را در خصــوص اســتراحت کــردن مــی پســندند، مثــاًل گاوهــا ي نــژاد زبــو، اســتراحت کــردن در مقابــل اشــعه آفتــاب و 

گاوهــاي انگلیســی محــل ســایه داري را بــراي ایــن کار ترجیــح مــی دهنــد. 
گاوهاي هلشتاین نظم خاصی را در موقع استراحت کردن، ایستادن و خوابیدن اتخاذ می کنند. 

گاوها حافظه قوي داشته و هر گاو می تواند 50 تا 70 رأس از گاوهاي هم گله اي خود را بشناسد. 

سخنران: جناب آقاي دکتر ملک حسین دالور
 دکتراي تغذیه دام از دانشگاه فردوسی   )دوشنبه 95/2/27(

ــن سیســتم  ــه اســت . اســاس ای ــز افزایــش یافت ــی نی ــر اســاس چرب ــی شــیر و شــیر تصحیــح شــده ب همچنیــن گزارشــاتی وجــود دارد کــه درصــد چرب
نیــز بــر ایــن اســت کــه داراي دو غلطــک داراي پشــته و شــیار اســت کــه وقتــی دانــه ذرت یــا چــوب بــالل از میــان آن عبــور مــی کنــد، خــورد شــده و 
 TLC 30 لــذا دسترســی بــه مــواد مغــذي دانــه و فیبــر چــوب بــالل بــه دلیــل افزایــش ســطح افزایــش 26  ســانتیمتر افزایــش یابــد، لــذا - مــی توانــد بــه
مــی  یابــد . هنــگام اســتفاده از ایــن دســتگاه ســیالژ ذرت بــا مقــدار فیبــر مؤثــر فیزیکــی بیشــتري تولیــد مــی شــود. در صورتیکــه بتــوان کیفیــت فیبــر 
و مــواد مغــذي ســیالژ ذرت را بــا اســتفاده از ایــن سیســتم افزایــش داد، مــی تــوان درصــد بیشــتري از ســیالژ ذرت را در جیــره قــرار داد و مقــدار علوفــه 

خشــک مصرفــی را کاهــش داد، لــذا بدیــن طریــق ســودآوري مزرعــه افزایــش مــی یابــد.

Shredlage کلمات کلیدي: سیالژ ذرت، فرآوري دانه، طول برش تئوري، سیستم

گفتمان و انتقال تجربیبات صنعت گاو شیری 
سخنرانان:  کادر مدیریت و فنی  گاوداری های صنعتی قدس نیشابور و ظفر بریت حیدریه    )دوشنبه 10 /95/3( 

شرکت بینالود

ایــن شــرکت  از 5 واحــد تولیــدی کــه شــامل 2 واحــد دامــداری و 3 واحــد زراعــی مــی باشد،تشــکیل شــده اســت. کل اراضــی ایــن شــرکت 2185 هکتــار 
و بــا 22 حلقــه چــاه عمیــق و ســطح باغــات کشــور 100 هکتــار پســته بــارور و 200 هکتــار پســته در حــال احــداث مــی باشــد

در واحــد هــای زراعــی در ســال 94،2850تــن جو،3400تــن یونجــه و 9000 تــن ذرت علوفــه ای تولیــد گردیــده اســتکه بــه واحــد هــای دامــداری شــرکت 
منتقــل گردیــده اســت

واحد های دامداری

1-واحــد قدس:ایــن واحــد در شهرســتان نیشــابور یــک ســال قبــل از پیــروزی انقــالی اســالمی بــا واردات 150 راس دام از خــارج کشورشــروع بــه فعالیــت 
نمــود و در حــال حاضــر  کل دام 2270راس و نیــروی انســانی 62 نفــر و حجــم تولیــد روزانــه35500 کیلوگــرم شــیر خــام بــا رکــورد 5/36 کیلوگــرم مــی 

شد با

ــر  کل دام  ــال حاض ــود و در ح ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــا ورود  400 راس گاو رش ــال 1377 ب ــه در س ــتانتربت حیدری ــد در شهرس ــن واح ــر: :ای ــد ظف 2-واح
ــد ــی باش ــرم م ــورد 1/41 کیلوگ ــا رک ــام ب ــیر خ ــرم ش ــه48300 کیلوگ ــد روزان ــم تولی ــر و حج ــانی 77 نف ــروی انس 2824راس و نی

 آینده نگری

1-توسعه واحد گاوداری ظفر با افزایش تعداد 500 راس دام مولد

2-احداث گاوداری 3000 راس مولددر واحد کشاورزی مزرعه 

اسیدوز، چالش ناتمام گاوداریها  
سخنران: جناب آقاي دکتر محمد ملک خواهی دکتراي تغذیه گاو شیري از دانشگاه فردوسی    )دوشنبه95/3/3(

میکروارگانیســم- هــای شــکمبه  مــواد مغــذی کــه وارد شــکمبه میشــود را بــرای رشــد مــورد اســتفاده قــرار داده و همــراه بــا رشــد میکروبــی فــرآورده  ای 
ــکمبه  ــواره ش ــق دی ــرار از طری ــرب ف ــیدهای چ ــن اس ــود. ای ــی ش ــد م ــرات و .. (  تولی ــات، بوتی ــتات، پروپیون ــرار) اس ــرب ف ــیدهای چ ــد اس ــی مانن فرع
جــذب شــده و بــه عنــوان منبــع انــرژی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در شــرایط نرمــال تغذیــه یــک تعــادل بیــن تولیــد و جــذب اســیدهای چــرب 
فــرار وجــود دارد و حیــوان بصــورت درون زادی از تجمــع اســیدهای چــرب فــرار در شــکمبه جلوگیــری میکنــد و در اکثــر مواقــع PH شــکمبه حــدود 2/6 
تــا 4/6 مــی باشــد. در ده ســال گذشــته میــزان تولیــد شــیر پیشــرفت چشــم گیــری داشــته و همچنیــن تمایــل بــه مصــرف خــوراک- هــای بــا میــزان 
کربوهیــدرات هــای قابــل تخمیــر نیــز بیشــتر شــده اســت. بــا افزایــش مصــرف کربوهیدرات-هــای قابــل تخمیــر میــزان تولیــد اســیدهای چــرب فــرار 
ــزان خنثــی ســازی  ــد و می ــزان تولی ــن می ــد بی ــوان نتوان ــر حی ــز بیشــتر می-شــود. اگ ــرار نی ــه و متعاقــب آن تجمــع اســیدهای چــرب ف ــش یافت افزای

پروتــن- هــای آزاد شــده تعــادل برقــرار کنــد .

PH شــکمبه بــه زیــر 6 و اگــر ادامــه داشــته باشــد بــه زیــر 6/5 مــی رســد و درنهایــت دچــار اســیدوز تحــت حــاد مــی  گــردد . شــیوع اســیدوز تحــت 

حــاد در گلــه هــای مختلــف دنیــا بــاال مــی باشــد بــرای نمونــه میــزان شــیوع اســیدوز در امریــکا حــدود 26 درصــد، در هلنــد 13 درصــد و در ایــران حــدود 
27 درصــد اســت . عواقــب اســیدوز تحــت حــاد شــامل افــت هضــم فیبــر، افــت چربــی شــیر، کاهــش اســکور بدنــی و کاهــش بــازده مصــرف خــوراک و 
بســیاری از اثــرات دیگــر مــی باشــد . بنابرایــن ارائــه نــکات مدیریتــی ماننــد مدیریــت گلــه و مدیریــت تغذیــه ای مــی توانــد تاحــدود زیــادی شــیوع آن 

را در گلــه هــای شــیری کاهــش دهــد. 

مدیر گله باید همیشه موارد زیر را چک نمایید؛

فعالیت کارگر

جابجای گاوها بین به اربندهای مختلف

جلوگیری از تراکم دام در هر بهاربند

خرید علوفه با کیفیت مناسب

توجه ویژه به رفاه دام بخصوص در شرایط استرس حرارتی

نکات تغذیه ای هم شامل موارد زیر می-باشد؛

اندازه قطعات علوفه و توجه به فیبر موثر فیزیکی

تنظیم دقیق مصرف خوراک در بهاربندهای مختلف و دوری کردن از مصرف کنسانتره باال برای تولید بیشتر 

استفاده از افزودنی-های خوراکی مانند بافرها و مخمر

رعایت کردن و عملی کردن موارد ذکر شایدهرچند ساده بنظر می رسد ولی در کنترل اسیدوز در گله  شیری بسیار موثر میباشد. 
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 جواب جدول تخصصی شماره 43

                20               19      18    17      16       15         14      13      12     11       10               9      8      7       6                5       4        3                 2        1

1- تردی گوشت
2-ذات الریه

3- پروتوزویر
a-4 نفخ

b-4 پیکا
a-5 جذب
b-5موهر

6- گنده خواری
7- ورم پستان

8-واحددامی

9- آبله گاوی
10- ازشیرگیری

a-11 خوک
b-11 کبد
a-12 سل

b-12 سقط
c-12 شش
13-دورگه

14 - فاسیوال
15- لینامارین

16-فلهمن
16- مدفوع

a-17 ژن
b-17 کود
c-17 جو

a-18 حلق
b-18 مری

a-19 فحلی
b-19 لنگش

20 - جایگاه ژنی
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