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فصل نامه گاوداران از ارسال مقاالت و مطالب تخصصی و علمی

 -اثرات نامطلوب تنش گرمايي بر عملكرد گاوهاي

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
نمی تواند حیات اقتصادی آن واحد را ضمانت نماید بلکه مدیریت فنی مبتنی برعایت کلیه اصول علمی و مدیریتی و کنترل هزینه ها و مدیریت
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 سرفصل
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 بهدلیل 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 کارخانجاتهمچنین آنالیز مواد خوراکی در آزمایشگاهای تغذیه دام ،قبل از فرموالسیون جیره ،منجر به تنظیم جیره ای رقیق و اقتصادی شده می تواند تاثیر
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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.
استفاده از منابع انرژی نو به ویژه انرژی خورشیدی وبیوگاز امروزه در سراسر جهان به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند همچنین
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.
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مهندس سید مهدی هدایتی
مدیریت و امور دام سازمان

جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

اســت .در جايــگاه بــاز جريــان هــوا بايــد از ســمت

میــزان تهویــه افزایــش یابــد .جداســازی دامهــا

گوســاله دانــي بــه ســمت دام هــاي بالــغ باشــد و در

بــا دیــواره هــای مشــبک باعــث انتقــال راحــت

جايــگاه بســته دســتگاههاي تهويــه بايــد طــوري

هــوا و عوامــل بیمــاری زا بیــن گوســاله هــا شــده

كار گذاشــته شــوند كــه هــواي داخــل جايــگاه بــه

و بیماریهــای تنفســی را افزایــش میدهــد .در شــکل

طــرف دام هــاي بالــغ كشــيده شــود.

 16مشــخص میشــود کــه دیــواره جانبــی بســته

طراحــی جایــگاه هــای انفــرادی :دیــواره هــای
جانبــی بســته حرکــت هــوا را محــدود میکنــد و
باعــث افزایــش رطوبــت میشــود ،امــا دیــواره هــای
جانبــی بــاز نیــز باعــث انتشــار بیمــاری میشــود.
بایــد طــول جایــگاه انفــرادی نیــز مناســب باشــد

Email : ghorbani@cc.iut.ac.ir

در یــک جایــگاه مناســب بایــد نــکات زیــر بررســی

جایگاه گوســـــــــــــاله

دکتر غالمرضا قربانی  /استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

کیفیــت هــوا :رطوبــت ،گازهــا ،مــواد آلــوده کننــده
و عوامــل بیمــاری زای موجــود در هــوا بایــد بــه
حداقــل برســند ،بطوریکــه هــوای داخــل ســالن
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تهویــه :حرکــت هــوا بــا فصــل تغییــر مــی کنــد.
طراحــی آغــل گوســاله هــا و مدیریــت بایــد
جایــگاه نگهــداری گوســاله یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر ســامتی و عملکــرد گوســاله اســت .چــون گوســاله هــا بــا سیســتم
ایمنــی ناقــص متولــد میشــوند ،بــه اســترس هــای محیطــی ماننــد کیفیــت پاییــن هــوا ،گــرد و خــاک ،آلودگــی و هــوای ســرد و
گــرم حســاس هســتند .بنابرایــن در طراحــی جایــگاه بایــد آســایش و ســامت گوســاله عــاوه 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
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ســاخته شــوند کــه در اثــر نظافــت مــداوم کــه الزمــه گوســاله دانــی اســت از بیــن نرونــد.

طــوری باشــد کــه قابلیــت انعطــاف بــرای تنظیــم
جریــان هــوا براســاس تغییــرات هــوای بیــرون
را داشــته باشــد .تهویــه بــا ســن نیــز تغییــر
میکنــد .گوســالهها تــا دو ماهگــی بــه نــرخ
تهویــه ای برابــر بــا  100 cfmدر هــوای گــرمcfm ،
 50در هــوای مالیــم و  15 cfmدر هــوای ســرد نیــاز
دارنــد .گوســاله هــا از  2تــا  12مــاه بــه نــرخ تهویــه
 130 cfmدر هــوای گــرم 60 cfm ،در هــوای مالیــم
و  20 cfmدر هــوای ســرد نیــاز دارنــد .در مناطــق
مرطــوب بــه خرپشــته بــاز نیــاز اســت تــا رطوبــت
از آنجــا خــارج شــود .رطوبــت نســبی جایــگاه بیــن
 50تــا  %70مناســب اســت .جمــع شــدن قطــرات
آب زيــر ســقف و ديوارهــا ،بــوي زننــده و رطوبــت
زيــاد در ســاختمان از عالئــم تهویــه نامناســب

 16نشــان میدهــد کــه بــه علــت اســتفاده از دیــواره
مشــبک درصــد بیماریهــای تنفســی از  18بــه 42
درصــد افزایــش مییابــد.

تــا گوســاله جــای راحتــی داشــته باشــد .تهیــه

در شــکل  17تصویــر جایــگاه نامناســب

حداقــل  2/5متــر طــول جایــگاه الزم اســت تــا

نگهــداری گوســاله بــا بســتر ناکافــی نشــان داده

گوســاله در یــک انتهــای جایــگاه خــوراک دریافــت

شــده اســت .در هــر دو شــکل مشــاهده میشــود

کنــد و در انتهــای دیگــر مدفــوع کنــد و همچنیــن

کــه عمــق بســتر بســیار کــم اســت و تمیــز

فضــای خشــک بــرای اســتراحت داشــته باشــد.

نمیباشــد .در شــکل ســمت چــپ ظــرف اســتارتر

البتــه بــه دلیــل کمبــود فضــا در اکثــر دامداریهــا

گوســاله مشــاهده میشــود کــه خــوراک تقریبــا

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

دو هفتــه گوســاله در آن ریختــه شــده اســت کــه

نظــر گرفتــه میشــود.
بســتر :بســتر عمیــق  15تــا  25ســانتیمتر باعــث
ایجــاد یــک جایــگاه خشــک بــا عایــق مناســب
بــرای گوســاله هــا میشــود .حفــظ بســتر تمیــز
و خشــک از مصــرف مدفــوع توســط گوســاله
جلوگیــری میکنــد .حداقــل  7/5ســانتیمتر بســتر
خشــک بایــد وجــود داشــته باشــد (شــکل .)15
شــکل  15تصویــر ســمت راســت جایــگاه انفــرادی
گوســاله را کــه لبــه هــای دیــواره بیــن دو جایــگاه
جلــو آمــده و اجــازه لیــس زدن گوســاله هــا بــه
یکدیگــر را مــی گیــرد و تصویــر چــپ جایــگاه
انفــرادی گوســاله بــا بســتر مناســب را نشــان
میدهــد.
جداســازی گوســاله هــا بــا مــواد غیرمشــبک
باعــث افزایــش ســامتی دام میشــود ،هرچنــد بایــد

باعــث میشــود تــا خــوراک بــو بگیــرد و کیفیــت
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ماننــد هــوای تــازه بیــرون ســالن باشــد.

نســبت بــه دیــواره جانبــی مشــبک میشــود .شــکل

پوشــال چــوب بهتــر از کاه و کلــش اســت ،زیــرا

17
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شو د :

باعــث کاهــش بیماریهــای تنفســی در گوســاله هــا

خــود را از دســت بدهــد و دام تمایلــی بــه مصــرف
نداشــته باشــد .بایــد خــوراک هــر روز در همــان
روز در ظــرف خــوراک ریختــه شــود تــا باعــث
تحریــک مصــرف توســط گوســاله و رشــد مناســب
دام شــود .در مــورد کیفیــت بســتر بیــان میشــود
کــه اگــر بســتر باعــث کثیــف شــدن و یــا مرطــوب
شــدن لبــاس کارگــر شــد بایــد تعویــض شــود و
مناســب بــرای ســامتی گوســاله نیســت .بســتر
کمتــر کثیــف میشــود و بــه کنتــرل مگــس کمــک
اســتفاده شــود نــه خــاک اره .عمــق مناســب بســتر
حتــی روی بیماریهــای تنفســی دام نیــز نقــش دارد
و باعــث کاهــش نــرخ بیماریهــای تنفســی دام
میشــود (شــکل  .)18ظرفهایــی کــه بــرای مصــرف
آب و خــوراک گوســاله اســتفاده میشــود بایــد بــه

جداول استاندارد برای براورد احتیاجات گوساله و تلیسه نژاد هلشتاین

قــدری تمیــز باشــد کــه انســان خــودش بتوانــد از
آنهــا آب مصــرف کنــد .البتــه ایــن جملــه بــرای

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

تاکیــد بــر نظافــت و تمیــزی ظــروف آبخــوری و
غذاخــوری گوســاله اســت.

شکل  16تفاوت دیواره مشبک و غیرمشبک در نرخ بیماریهای تنفسی

جدول مقدار انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه گوساله از شیر گرفته شده (نشخوارکننده)
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شکل  17بستر نامناسب برای نگهداری گوساله
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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  650کیلوگرم) ،تلیسه های تلقیح نشده

جدول مقدار مواد مغذی روزانه مورد نیاز (بر اساس ماده خشک) برای نژاد بزرگ (وزن بالغ  650کیلوگرم) ،تلیسه های تلقیح نشده
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توليــد شــير بــه ميــزان  70-80درصــد و يــا

بيشــتر كاهــش مــي يابــد.

 - 4در هنــگام خشــك كــردن بايــد مواظــب

بــود كــه گاوهــا غــذا را از آخــور هــاي هــم
جــوار ندزدنــد.

روز خشك كردن

اســتفاده از آنتــي بيوتيــك هــاي معمــول در
پمادهــاي خشــكي نــه تنهــا ســبب از بيــن رفتــن
عفونتهــاي موجــود در پســتان گاو مــي گــردد بلكــه
در جلوگيــري از ايجــاد عفونتهــاي جديــد در دوره

خشــكي نيــز موثــر اســت (شــكل .)2روش خشــك
كــردن بعــد از ايــن دوهفتــه بــه شــرح ذيــل

مــي باشــد:

 - 1دوشــش دو بــار در روز را تــا زمــان خشــك
كــردن ادامــه مــي دهيم.

خشك كردن صحيح گاو شيري
مترجم دكتر امير هوشنگ فالح راد
عضو هيأت علمي گروه علوم درمانگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد

umfallah@yahoo.com
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گاوهــا در چــه زمانهایــي بيشــتر بــه ورم
پستان مستعد مي باشند؟

اگــر بــه ارتبــاط بيــن ميــزان عفونتهــاي جديــد و

ســيكل توليــد شــير از نزديــك نظــري بياندازيــم،
دو دوره كامــا مشــخص در ســيكل توليــد شــير

وجــود دارد كــه در آن گاوهــا بــه شــدت مســتعد
ابتــاء بــه ورم پســتان مــي باشــند (شــكل .)1

عفونــت هــاي جديــد بســيار مســتعد و حســاس

 30روز پــس از زايمــان (دوره دوم) نســبت بــه بــروز

هســتند .تغييــرات فيزيولوژيــك بســياري در گاو
در طــي ايــن دو دوره اتفــاق مــي افتــد كــه دام را

بســيار مســتعد آلودگــي هــاي پســتاني مــي ســازد.
بــراي كاهــش تعــداد عفونــت هــاي

پســتاني و كاهــش مــوارد بالينــي بيمــاري در اوايــل

دوره شــيردهي بايــد ســعي شــود كــه ايــن دو دوره

 - 3نــوك كارتيــه هــا را در تيــت ديــپ

فــرو مــي بريــم.

 - 4بعــد از  30ثانيــه باقيمانــد مايــع را از روي

پســتان پــاك مــي كنيــم.

ورم پســتان يعنــي التهــاب بافــت پســتانها در اثــر عفونــت بــا باكتــري هــاي بيمــاري زا .ورم پســتان يكــي

 - 5بــراي پــاك كــردن نــوك پســتان هــا

بيــن  100الــي  200دالر بــراي هــر مــورد ورم كلينيكــي بــرآورد شــده اســت ( .)1ايــن هزينــه هــا شــامل شــير

مــي بريــم .ابتــدا دور تريــن كارتيــه و ســپس

از بيماريهــاي بســيار مهــم در صنعــت امــروزي گاو شــيري مــي باشــد كــه زيانهــاي ناشــي از آن در آمريــكا

دور ريختــه شــده ،كاهــش توليــد شــير ،دارو ،دامپزشــك و نيــروي انســاني مــي گــردد .ورم پســتان ســبب
افزایــش روز هــای بــاز نیــز مــی گــردد .اگــر ميانگيــن توليــد شــير رادر هــر گاو در گاو داري صنعتــي 30
كيلوگــرم در روز در نظــر بگيريــم ،ضــرر ناشــي از هــر بــار ورم پســتان بــراي هــر گاو در ايــران در حــال

حاضــر بطــور سرانگشــتي در حــدود  150هــزار تومــان مــي باشــد.

بــراي هــر كارتيــه يــك پنبــه الكلــي بــكار
كارتيــه هــاي نزديــك را تميــز مــي كنيــم.

زمانــي بــا مديريــت صحيــح بصــورت موفقيــت طــي

شــده و ورم پســتان كنتــرل گــردد.

روش خشك كردن

كــردن در گــروه هــاي كوچــك قــرار گرفتــه و
ميــزان انــرژي و پروتئيــن جيــره را كاهش داده

و بيشــتر غذاهــاي خشــبي بــا كيفيــت پائيــن

اوليــن قــدم صحيــح اينســت كــه بطــور ســريع،

در اختيــار آنــان قــرار گيــرد.

بــه خشــك كــردن كاهــش داده شــود .ايــن امــر

 - 3گاوهــا را حتــي المقــدور از يكديگــر جــدا

توليــد شــير در پســتان گاو در طــي دو هفتــه مانــده

بــه مــا اطمينــان مــي دهــد كــه خشــك كــردن گاو

كامــل بــوده و پســتان ديگــر شــير توليــد نميكنــد

و از نــوك پســتان هايــش خــارج نميشــود .از

طرفــي خشــك كــردن بايــد در كوتــاه تريــن مــدت
صــورت گيــرد تــا بافــت پســتان از جهــت پــري
پســتان و ندوشــيدن دچــار آســيب نگــردد .جهــت

انجــام درســت ايــن امــر ميتــوان بــه صــورت زيــر

عمــل كــرد:

 - 1از دو هفتــه مانــده بــه خشــك كــردن گاو،

بــه جــاي ســه بــار در روز بايــد دو بــار شــير را
دو شــيد.

كــرده و ميــزان آب و غــذا را كاهــش يابــد.

كاهــش ميــزان آب مصرفــي در ماههــاي گــرم

ســال ســبب وارد آمــدن اســترس زيــادي

بــه دام مــي گــردد كــه بايــد بــه ايــن امــر
توجــه داشــت .بنابــر ايــن اصــل ،در تابســتان
آب بيشــتري نســبت بــه زمســتان بايــد

در اختيــار ايــن گاوهــا باشــد هرچنــد در

مجمــوع ميــزان آبــي كــه بــراي گاو خشــك
در نظــر مــي گيرنــد نســبت بــه گاو شــيرده
كمتــر اســت .كاهــش آب و غــذا بمــدت ســه

روز مجــاز بــوده و در ظــرف ايــن ســه روز

نقش تغذيه

جديــد در پســتان مــي گــردد .هــدف اينســت

محــل هــا باكتــري هــا ميتواننــد در مقاديــر زيــاد و

مــي باشــد كــه ســبب جلوگيــری از عفونــت هــاي
كــه جيــره اي متعــادل بــه گاو داده شــود تــا در

هنــگام خشــكي بطــور موثــر قــادر بــه ايجــاد
ايمنــي الزم بــراي مبــارزه عليــه باكتــري هایــي
كــه احتمــاال در پســتان وجــود دارنــد و يــا وارد آن

مــي شــوند باشــد .تحقيقــات در دانشــگاه ايالتــي

اوهايــو اهميــت ويتاميــن  Eو ســلنيم را در كار كــرد
صحيــح سيســتم ايمنــي گاو نشــان مــي دهــد
( 2و  .)3تاميــن صحيــح ويتاميــن  Eو ســلنيم در

طــي دوره شــيرواري و دوره خشــكي ،در مناطقــي
كــه كمبــود ايــن مــواد ثابــت شــده اســت ،ســبب
كاهــش  42درصــدي عفونــت هــاي جديــد پســتان
در هنــگام زايمــان ،كاهــش  32درصدي ورم پســتان

بالينــي ،كاهــش  45درصــدي طــول دوره ورم
پســتان و  68درصــدي در تعــداد گاوهــاي داراي
ســلولهاي ســوماتيك بــاال مــي گــردد .در مناطقــي
كــه كمبــود ايــن مــواد ثابــت شــده اســت يكــي از

بهتريــن راه هــا تعييــن مقــدار آنهــا در خــون گاو در
دوره شــير دهــي و خشــكي و تاميــن آنهــا در جيــره

مــي باشــد كــه بــا افــزودن پــودر آنهــا در مكمــل
امــكان پذيــر اســت.

تزريــق ويتاميــن  Eو ســلنيم ممكــن

اســت در نظــر گرفتــه شــود ولــي بايــد در نظــر

پمــاد را بــه كارتيــه هــاي نزديــك و ســپس

كــه در دوره قبــل از خشــكي در جيــره غذایــي گاو

بســيار كوتــاه اســت .ويتاميــن و مــواد معدنــي
منظــور مــي شــود در ســطح آنهــا در خــون گاو اثــر
زيــادي دارد مخصوصــا در  7-10روز ابتــداي دوره

 - 7بايــد از دســت مالــي كــردن نــوك

خشــكي.

پســتان هــا را در تيــت ديــپ فــرو بريــم.

اهميت جايگاه

پســتانها خــودداري كــرده و دو بــاره

اســتفاده از تيــت ديــپ را مــي تــوان تــا 7-10
روز ادامــه داد.

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

از محــل هــاي بســيار حســاس در ايــن دو دوره،

تغذيــه صحيــح نيــز يكــي از زمينــه هایــي

 - 6ســر پمــاد خشــكي ( )DCرا بــه ميــزان

 3ميلــي متــر داخــل پســتان كــرده ابتــدا

شــده در ابتــداي مقالــه را بــه خوبــي طــي كنــد.
آخورهــا ،آبشــخورها و اطــراف آنهــا ،بســتر ،محــل

داشــت كــه نيمــه عمــر آنــان بــه ايــن صــورت

كارتيــه هــاي دورتــر وارد مــي كنيــم.

 - 2گاوهــا از دو هفتــه مانــده بــه خشــك

ديــده شــد آنــر تخليــه و درمــان كــرد.

خشــك و راحــت باشــد تــا در دو دوره ذكــر

جايــگاه گاوهــاي خشــك نيــز از اهميــت زيــادي

برخــوردار مــي باشــد .هــدف ايــن اســت كــه
تعــداد باكتريهایــي را كــه گاو در جايــگاه خــود

ذخيــره كــود ،و زايشــگاه مــي باشــند .در ايــن
در زمــان هــاي طوالنــي زيســت كننــد و طبعــا گاو
را آلــوده كننــد .جالــب اســت بدانيــم كــه منشــاء

 %70ورم پســتان هــای بالينــي كــه در  60روز اول

بعــد از زايمــان بــه وجــود مــي آينــد در ســه هفتــه

اول دوره خشــكي مــي باشــد .زايشــگاه در اينجــا از

نظــر ايجــاد آلودگــي مقــام اول را دارد.

جايــگاه فــري اســتال تعــداد زيــادي

باكتــري را مــي توانــد در خــود جمــع كنــد .در
مطالعــه اي كــه در دانشــگاه ميشــيگان انجــام شــده
در بســتر ماســه اي داخــل فــري اســتال در حــدود
 1/3ميليــون باكتــري در گــرم وجــود داشــته اســت.

بــاال تريــن ميــزان  11ميليــون باكتــري در گــرم بوده
اســت .در بســتر هایــي كــه از مــواد آلــي تهيــه

شــده انــد (مثــل كاه و يــا كــود) تعــداد باكتــري
بــه مراتــب بيشــتر اســت .شــماره باكتــري بيشــتر
از يــك ميليــون در گــرم بســتر مــي توانــد ســبب
بــروز ورم پســتان هــای جديــد شــود (.)4

بطــور خالصــه اگرچــه خشــك كــردن

گاو ســبب بحرانــي شــدن وضعيــت پســتان گاو
مــي گــردد ،در عيــن حــال مــي تــوان از ايــن

دوره بــراي درمــان و كنتــرل ورم كــه در پســتان
وجــود دارد اســتفاده كــرد .در طــي  7-10روز اول
دوره خشــكي فراهــم كــردن جايــگاه ،بهداشــت و
تغذيــه خــوب بســيار بــا اهميــت اســت .درمــان
خشــكي بــراي كاهــش عفونــت هــاي موجــود و

محافظــت از گاو در مقابــل عفونــت هــاي جديــد
(در ابتــداي خشــكي) بســيار مهــم اســت .در اواخــر

دوره خشــكي و ابتــداي زايمــان ،تاميــن جايــگاه

و زايشــگاه خشــك و تميــز بعــاوه تغذيــه خــوب

بــراي كاهــش عفونــت هــاي جديــد پســتان امــري

اساســي مــي باشــد.
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گاوهــاي شــيري در  7-10روز اول دوره خشــكي

جــدا مــي كنيــم.

غيــر عــادي در هــر كــدام از كارتيــه هــا

دوره خشــكي نيــاز بــه جايگاهــي دارد كــه تميــز،
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 - 2در آخريــن دوشــش ،خرچنگــي هــا را

را هــر روز بايــد مشــاهده كــرد تــا اگــر تــورم

بــا آنــان در تمــاس اســت كمتــر كنيــم .گاو در

توضیح دو شکل زیر:
در شــکل یــک نــرخ وقــوع ورم پســتان هــای

جدیــد در دوره خشــکی و اویــل دوره شــیر دهــی

زایمــان نــرخ وقــوع ورم پســتان جدیــد بــاال اســت.

از اســترپتوکوکوس آگاالکتیــه ،اســترپتوکوکوس

پســتان هــا بســیار مســتعد ورم مــی باشــند.

باکتــری هــا بیــن  80الــی  100درصــد متغییــر

هــر دو زمــان یــاد شــده در دوره انتقالــی اســت کــه

دیســگاالکتیه ،اســترپتوکوکوس یوبریــس و ســایر
اســت .ایــن امــر نشــان دهنــده الزم بــودن درمــان
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محــور افقــی آمــده اســت .بیشــترین وقــوع در روز

اســت .در محــور عمــودی نــرخ درمــان بــه صــورت

درمــان ایــن گونــه گاوهــا هماننــد گاوهــای شــیرده

و بــاال رفتــن تعــداد باکتــری هــا در پســتان اســت.

مولــد ورم پســتان ذکــر شــده اســت .توجــه

گاو تزریــق شــده و گاو خشــک مــی شــود .برخــی

کاهــش مــی دهــد .دومیــن دوره حســاس در زمــان

باکتــری مقاومــی ماننــد اســتافیلوکوکوس اورئــوس

پمــاد خشــکی تزریــق نمــی کنــن

داشــته بــه دلیــل کاهــش تــوان ایمنــی گاو در زمان

اســت .نــرخ درمــان ورم پســتان هــای ناشــی

آن در دوره خشــکی و اوایــل دوره شــیر دهــی در

در درمــان ورم پســتان هــا در طــی دوره خشــکی

اواخــر دوره قبلــی دچــار ورم پســتان شــده بودنــد.

پنجــم خشــکی اســت کــه دلیــل آن عــدم تخلیــه

درصــد و در محــور افقــی نــام چنــد نــوع باکتــری

بــوده و پــس از طــی دوره درمــان پمــاد خشــکی بــه

البتــه اســتفاده از پمــاد هــای خشــکی وقــوع آن را

داشــته باشــید کــه حتــی درمــان ورم ناشــی از

از دامپزشــکان همــان درمــان را کافــی مــی داننــد و

زایمــان اســت کــه اگــر آلودگــی هایــی قبــا وجــود

در دوره خشــکی در حــدود  %65موفقیــت آمیــز

1 - Kaneene, J. B., H. S. Hurd, R. A. Miller., S. Q. Lafi, and H. O. Miller. 1989. National Animal
Health Monitoring System: Michigan, Round 2-Final Report (1988-89). USDA/VS Publication.
2 - Smith, K. L., H. R. Conrad, B. A. Amiet, P. S., Schoenberger, and D. A. Todhunter, 1985, Effect
of vitamin E and Selenium dietary supplementation on mastitis in first lactation dairy cows, J.
Dairy Sci. 68 (Suppl. 1):190.
3 - Smith, K. L., J. H. Harrison, D. D. Hancock, D. A. Todhunter, and H. R. Conrad, 1984. Effect of
vitamin E and selenium supplementation on incidence of clinical mastitis and duration of clinical
symptoms. J. Dairy Sci. 67:1293.
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در هــر یکصــد راس گاو در محــور افقــی و توزیــع

شــکل شــماره دو نشــان دهنــده میــزان موفقیــت

خشــکی در گاوهایــی اســت کــه در اواســط تــا

References:

24

25

G A V D A R A N

G A V D A R A N

آیا اســــــپرم تعيين جنسيت شده
یک راهکار مفید است؟
دکتر رضا مجیدزاده هروی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

اصــل اول :رونــد جداســازي اســپرم نر

و مــاده آهســته و زمــان بــر اســت .مقــدار اســپرمي
كــه مــي تــوان فــرآوري كــرد ،محــدود مــي

باشــد .همــه ســلول هــاي اســپرم از يــك جنــس

بــا گيرايــي  20الــي  25درصــد.

زيــادي دارنداحتمــاال در ميــان اســپرم هــاي تعييــن

تليســه هــاي هولشــتاين وجــود دارد ايــن اســت

تعييــن جنســيت شــده درآمــد بيشــتري بــراي

باالتــر اســت .نســبت باالتــر گوســاله هــاي مــاده

نشــده بــراي گاونــر بخصــوص داشــته باشــد .توليــد

شــده ،آســيب و هزينــه ســخت زايــي را در ايــن

جنســيت شــده قــرار ندارنــد ،مگــر اينكــه اســپرم

كــه درصــد ســخت زايــي در تليســه هــاي نــر زا

مركــز توليــد كننــده نســبت بــه تعييــن جنســيت

در اثــر اســتفاده از اســپرم هــاي تعييــن جنســيت

كنندگانــي كــه از اســپرم تعييــن جنســيت شــده

گــروه از دامهــا كاهــش مــي دهــد.

انتخــاب بعنــوان نــر جايگزيــن گلــه دارنــد.

تاثير بر درآمد

افزايــش مــي دهــد.

اثرات كم بر ژنتيك
انتظــاري نيســت كــه اســپرمهاي

تعييــن جنــس شــده تغييــر زيــادي در بهبــود
ژنتيكــي گلــه ايجــاد كنــد .بيشــتر ايــن گونــه

اصــل دوم :تلقيــح هــر پايــوت اســپرم

كمتــري نســبت بــه پايــوت تعييــن جنســيت

تلقيــح چیســت؟ سياســت اســتفاده از ايــن نــوع

هــر پايــوت اســپرم يــك گاو نــر عالــي را بفــروش

بــود در حاليكــه بــا اســپرم معمولــي ايــن نــرخ
حــدود  85درصــد بــود .مطالعــه فــوق در بيــش از
 100گلــه انجــام شــد و از اســپرم حــاوي  90درصــد

كرومــوزوم  2/1،Xميليــون اســپرم در هــر دز بــراي

تلقيــح تليســه هــاي هولشــتاين اســتفاده شــده

بــود .در نهايــت در  25گلــه كــه هــر يــك از بيــش
از  100دز اســپرم تعييــن جنســيت شــده اســتفاده

جنســيت شــده بــراي تليســه هــاي اوليــن
اســپرم فقــط در اوليــن تلقيــح ،گوســاله هــاي
مــاده زيــادي را در گلــه ايجــاد نخواهــد كــرد .بــا
چنيــن دســتورالعملي حــدود  %48از تليســهها بــا

اســپرم تعييــن جنســيت شــده آبســتن مــي شــوند
كــه گوســاله  90درصــد آنهــا مــاده خواهــد بــود.

52درصــد ديگــر بــا اســپرمي تلقيــح شــدهاند
كــه  %48گوســاله مــاده بدســت مــي دهــد .بــر
ايــن اســاس از هــر  100تليســه تلقيــح اول بــا

اســپرم تعييــن جنســيت شــده و در تلقيــح دوم

بــه بعــد بــا اســپرم معمولــي ،انتظــار مــي رود
كــه %68گوســاله مــاده بــه دنيــا بيايــد .اســپرم

شــده بــود نــرخ گيرايــي بــراي اســپرم تعييــن

معمولــي بــه تنهايــي  48گوســاله مــاده توليــد

بــود .موفقيــت در آبســتني از گلــهاي بــه گلــه

تعييــن جنســيت شــده 20 ،گوســاله مــاده بيشــتر و

جنســيت شــده  %48و بــراي اســپرم معمولــي %54
ديگــر يكســان نبــود امــا نــرخ گيرايــي در 70درصد

گلــه هــا بــراي اســپرم تعييــن جنســيت شــده
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جنســيتي گوســاله هــاي بــه دنيــا آمــده از اســپرم
تعييــن جنســيت شــده % 90 ،گوســاله مــاده و بــراي

اســپرم معمولــي  %48بــود.

توصيهاي براي نتيجه بهتر

مــي  كنــد .نتيجــه اســتفاده از  100واحــد اســپرم
 20گاو شــكم اول دوشــا اســت كــه گوســاله نــر بــه

دنيــا نياوردهانــد.

نمــي شــوند .اگــر يــك مركــز اصــاح نــژاد بتوانــد
برســاند چــه لزومــي دارد كــه  80درصــد ان را بــه

خاطــر تعييــن جنســيت دور بريــزد.

اگــر تليســه هــاي جايگزيــن

بيشــتري وارد گلــه شــوند حــذف اختيــاري مــي

توانــد افزايــش يابــد ولــي ژنتيــك گاو هــاي

باقيمانــده در گلــه خيلــي بهبــود نمــي يابــد .اگــر

گلــه اي اســتفاده از گاو نــر را بــراي جفتگيــري بــا
تليســهها متوقــف كنــد و بجــاي آن از اســپرم

تعييــن جنــس شــده اســتفاده نمايــد بهبــود
ژنتيكــي چشــمگيري حاصــل مــي شــود .البتــه گله

هايــي كــه از تلقيــح مصنوعــي بــراي تليســه هــا
اســتفاده مــي كردهانــد بــا صــرف هزينــه بيشــتر

بــراي خريــد اســپرمهاي تعييــن جنــس نشــده

گاوهــاي نــري كــه در راس فهرســت شايســتگي

خالــص قــرار دارنــد ،ميتواننــد بهبــود ژنتيكــي
بيشــتري را مشــاهده كننــد .امــروزه دامــداران

وقتــي در كل گلــه محاســبه مــي شــود

بايــد از اســپرم تعييــن جنســيت شــده بــراي

 158گاو شــيري بــا  181تولــد در ســال اســت ،تنهــا

همچنيــن فحلــي قطعــي آنهــا محــرز شــده باشــد

تاثيــر كمتــر اســت .بطــور مثــال گلــه اي كــه داراي
كمــي بيــش از  %30از زايشــها ،گوســاله مــاده بــه

دنيــا مــي آينــد .اگــر ايــن گلــه  48درصــد گوســاله

مــاده بــا اســپرم معمولــي داشــته باشــد حــدود
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شــده دارنــد .دالیــل روشــن اســت :اســتفاده از اســپرم تعييــن جنســيت شــده مغایــر بــا سیاســتهای صرفه جویــی

اســت .ايــن اســپرم هــا را بــراي تلقيــح تليســه

تعييــن جنــس شــده بــا  %48گيرايــي و  90درصــد

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

ايــن توصيــه اســتقبال مــي شــود زيــرا اســپرم

گوســاله مــاده بيشــتري بــه دنيــا بيايــد كــه دركل

 35تــا  60دالر بــه ازاي هــر واحــد متغيــر اســت.
قطعـ ًا گاوهــاي چنــد شــكم زايــش مــي تواننــد بــا

مــاده بيشــتري از اتخــاذ يــك برنامــه آميزشــي
احتيــاط آميــز بدســت مــي آيــد .تغييــرات بزرگــي

آبســتني در ايــن گونــه گاو هــا كمتــر اســت .البتــه

مــازاد بدســت مــي دهــد .فــروش ايــن مقــدار

مــي شــود .طــور مثــال اگــر از اســپرم  50دالري

تمــام گلــه هــا از ايــن نــوع اســپرم اســتفاده كننــد

اســپرم تعييــن جنســيت شــده بســيار محتاطانــه

 54تليســه در گلــه ،بــراي تلقيــح اول بــا اســپرم

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

هــا در اوليــن تلقيــح اســتفاده نماييــد .البتــه از

مــاده زايــي تلقيــح شــوند انتظــار مــي رود كــه 11

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

تعييــن جنــس شــده ارزان نيســت .قيمــت هــا از

 98گوســاله مــاده ميشــود .بنابرايــن  %12گوســاله

ايــن گونــه اســپرم هــا تلقيــح شــوند ولــي گيرايــي

نيســت ولــي كمــي فرصــت بــراي فــروش تليســه

نــرخ ابســتني  20تــا  25درصــد بــه راحتــي حاصــل

تليســه مــازاد مــي توانــد ســودآور باشــد ولــي اگــر

و در زمــان مناســب ،تلقيــح انجــام بگيــرد.

صنعــت گاوداري نيــاز بــه خطــر

پذيــري دارد و افــرادي كــه ايــن قوانيــن را

قبــول دارنــد خطــرات آن را در قبــال كســب

ســود ميپذيرنــد .برخــي موفــق مــي شــوند

و برخــي شكســت مــي خورنــد .پژوهشــها مــي
گوينــد كــه ايــن فــن آوري بــه انــدازه اي رشــد

يافتــه كــه دامــداران از آن اســتفاده كننــد.

ســازمانهاي بــزرگ توليــد اســپرم روي توليــد،
توزيــع و بازاريابــي ايــن فــن آوري ســرمايهگذاري
كردهانــد .بــه نظــر نويســنده اســپرم تعييــن

جنــس شــده ارزش امتحــان كــردن را دارد.
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توصيــه هــا بــراي شــرايط اســتفاده از

 87گوســاله مــاده در ســال توليــد مــي كنــد .اگــر

بارورتريــن گاو هــاي گلــه اســتفاده نماينــد و
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 70درصــد گيرايــي اســپرم معمولــي بــود .نســبت

بايــد در مــورد فــن آوري اســپرم تعييــن جنســيت شــده بدانــد.

خــارج ميكنــد ولــي هزينــه تليســه جايگزيــن را

تاثيراســتفاده از اســپرم تعييــن

مزرعــهاي نشــان داد كــه نــرخ تلقيــح اول %44

اســت كــه بحــث زيــادي بــه همــراه داشــته اســت .در ايــن جــا چنــد اصــل مهــم آمــده اســت كــه هــر شــخصي

دارنــد مــي تواننــد حــذف خــود را افزايــش دهنــد.

اســپرم هــا از گاو هــاي نــر عالــي توليــد

روي اســپرم تعييــن جنســيت شــده در شــرايط

ایــن تکنولــوژی در مدیریــت مــزارع گاو شــیری در کجاســت؟ اســپرم تعييــن جنســيت شــده يــك پيشــرفت فنــي

بعنــوان مولــد از آنهــا اســتفاده كــرد .گلــه هايــي

افزايــش حــذف گاوهــاي مشــگل دار را از گلــه

وجــود دارد .اســپرم گاو هــاي نــري كــه تقاضــاي

اســتفاده از اســپرم تعييــن جنســيت شــده در

مــي باشــد .نتايــج يكــي از مطالعــات انجــام شــده

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

بــراي افزايــش انــدازه گلــه اســتفاده نمــود و

نميباشــد و مقــداري خطــا در رونــد جداســازي

نشــده دارد زيــرا تعــداد اســپرم در هــر دز محــدود
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گيرايــي حداقــل  50درصد اســتفاده شــود تــا در گاو

از تليســه هــاي مــازاد مــي تــوان

دليــل بســيار خوبــي كــه بــراي

تعييــن جنســيت شــده ،احتمــال ايجــاد آبســتني

Heravi@ferdowsi.um.ac.ir

از ايــن اســپرم بــراي تلقيــح تليســه هايــي بــا

كــه مــي خواهنــد انــدازه خــود را ثابــت نگــه

اســتفاده مــي كننــد گاو هــاي نــر كمتــري بــراي

email :

اســتفاده ميشــود ترجيــح داده مــي شــود كــه

بــازار فــروش تليســه خــراب خواهــد شــد.

همــراه بــا افزایــش تولیــد در گاوهــای شــیری،
نیازهــای غذایــی آنــان نیــز افزایشــی چشــمگیر
یافتــه اســت تــا جایــی کــه شــاید در برخــی از
مراحــل شــیردهی تامیــن ایــن نیازهــا دشــوار
یــا غیــر ممکــن باشــد .فراهــم نشــدن نیازهــای
غذایــی ،متابولیســم مــواد مغــذی را آشــفته یــا
ناهماهنــگ مــی ســازد و گاو را بــه بیماریــه ای
متابولیــک دچــار مــی کنــد .افــزون بــر کمبــود
مــواد مغــذی  ،ازدیــاد برخــی از آنهــا نیــز
مــی توانــد ســبب رخــداد بیمــاری هــای متابولیــک
شــود.
اهمیت بیماری های متابولیک

Email : Vosooghi.vahid@gmail.com

مفاهیم پایه
بیماریهای متابولیک

وحید وثوقی
مدرس دانشگاه -دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان ( ناهنجاری 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
•کاهــش اجــزای اقتصــادی
شــیر (ماننــد چربــی و
پروتئیــن)
•کاهــش بــاروری و افزایــش

در دهــه هــای گذشــته در پــی بــه نــژادی گاوهایــی بــا تولیــد فــراوان و دوره شــیردهی طوالنــی پدیــد
آمــده انــد کــه در زمینــه تغذیــه بــا دشــوارهای ویــژه ای روبــرو هســتند .بیمــاری هــای متابولیــک ،بــه
عنــوان شــایع تریــن بیمــاری هــا در گاوداری هــای صنعتــی ،در شــمار ایــن دشــواری هــا هســتند .مفهــوم
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مــاده گاوهــای گوشــتی روزانــه اندکــی شــیر بــرای تغذیــه گوســاله هــای خــود فراهــم مــی کننــد کــه در
اوج شــیردهی بــه حــدود  9کیلوگــرم در روز مــی رســد .دوره شــیردهی ایــن گاوهــا نزدیــک بــه  3ماه اســت.
گاوهــای شــیری بســیار فراتــر از نیــاز گوســاله هــای خــود شــیر تولیــد مــی کننــد .شــیر ایــن گاوهــا در اوج
شــیردهی (حــدود  60روز پــس از زایمــان ) حتــی بــه بیــش از  5کیلوگــرم در روز مــی رســد و پــس از آن نیــز
بــه تنــدی پاییــن نمــی آیــد و مــی توانــد  10مــاه یــا بیشــتر ادامــه یابــد.

•افزایــش نســبت تلقیــح بــه
آبســتنی
•افزایــش رخداد بیماریهای
عفونی
•تحمیــل هزینــه هــای
تشــخیص و درمــان
•افزایــش مــوارد حــذف
گاوهــا از گلــه هــا
سبب شناسی و پاتوفیزیولوژی مشترک
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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 ابتــا

متابولیــک بــه صــورت آبشــاری یکــی در پــی

شــرایط جایــگاه هــا:گاو همیشــه بایــد بــه آســانی و

دیگــری پدیــد مــی آینــد).

بــدون نیــاز بــه رقابــت ،غــذا  ،آب و مــکان مناســبی

کدام گاو ها حساسیت بیشتری دارند؟

بــرای اســتراحت دسترســی داشــته باشــد .کاســتی
در هــر یــک از مــوارد مصــرف غــذا را کاهــش

در گلــه هــای شــیری ،گاوهایــی کــه در

میدهــد و امــکان بیمــار شــدن گاو را بیشــتر

هفتههــای پیرامــون زایمــان هســتند

میکند.دمــای محیط:مصــرف غــذا در هــوای گــرم

بشــترین حساســیت را بــه بیمــاری هــای

کمتــر و در هــوای ســرد بیشــتر مــی شــود و اگــر

متابولیــک دارنــد ،هــر چنــد برخــی از ایــن

پیــش بینــی هــای الزم صــورت نپذیــرد احتمــال

بیمــاری هــا ممکــن اســت بــا فاصله بیشــتری

رخــداد بیمــاری هــای متابولیــک بــاال مــی رود.

نســبت بــه زایمــان دیــده شــوند و یــا زمینــه

هــوای گــرم بــه جــز کاهــش مصــرف غــذا از راههای

رخــداد آن هــا در زمــان هــای دیگــری

دیگــری نیــز بــه حیــوان آســیب میرســاند.آماده

فراهــم شــود .پــس از درمــان ،پــی آمدهــای

ســازی وتوزیــع غذا:اگــر فرموالســیون غــذا خــوب

بیماریهــای متابولیــک مــدت هــا بــر جــای

باشــد ولــی آمــاده ســازی وتوزیــع آن درســت

مــی ماننــد.

نباشــد ،ممکــن اســت مصــرف غــذا کاهــش یابــد

عوامــل مســتعد کننــده در بیمــاری هــای
متابولیــک
کاســتی هــای جیــره ،روش هــای اجرایــی
در مدیریــت گلــه و شــرایط محیطــی در
شــمار عوامــل مســتعد کننــده بیماریهــای
متابولیــک هســتند .بــه دلیــل رخــداد
آبشــاری بیمــاری هــای متابولیــک ،مــی تــوان
گفــت کــه عوامــل مســتعد کننــده آن هــا
مشــترک هســتند و یــک عامــل مــی توانــد
زمینــه ســاز چندیــن بیمــاری شــود.

و یــا ایــن کــه غــذا درون دســتگاه گــوارش بــه
خوبــی مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد.
لزوم برنامه های مشترک پیشگیری در بیماریهای
متابولیک
بــا توجــه بــه ســبب هــا ،عوامــل مســتعد
کننــده و پاتوفیزیولــوژی مشــترک بیمــاری هــای
متابولیــک ،و رخــداد کمابیــش همزمــان همــه
آنهــا در هفتــه هــای پیرامــون زایمــان ،نمــی تــوان
بــرای پیشــگیری ازتــک تــک آن هــا بــه صــورت
جداگانـهای برنامــه ریــزی کــرد .بــرای پیشــگیری از
ایــن برنامــه هــا بــه یــک برنامــه جامــع مدیریتــی

کاســتی هــای جیره:اشــتباهات کوچــک

و تغذیــه ای نیــاز اســت کــه همــه بیمــاری هــا

در جیــره غذایــی ،بــه ویــژه در مراحــل

را در بــر گرفتــه باشــد .هــر چنــد بیمــاری هــای

حســاس چرخــه شــیردهی شــاید دشــواری

متابولیــک بیشــتر در هفتــه هــای پیرامــون زایمــان

هــای بزرگــی در پــی داشــته باشــد .بــا ایــن

رخ میدهنــد ،برنامــه هــای کنتــرل و پیشــگیری

وجــود ،چنانچــه در ریشــه یابــی درمــان و

بایــد همــه چرخــه شــیردهی را در بــر گیرنــد.

برنامــه ریــزی بــرای پیشــگیری از بیمــاری
هــای متابولیــک تنهــا بــه کاســتی هــای
جیــره بســنده شــود راه درســتی پیمــوده
نشــده است.ســطح تولید:گاهــی تولیــد دام
بــه انــدازه ای زیــاد اســت کــه حتــی بــا
برنامههــای مناســب تغذیــه ای نیــز احتمــال
رخــداد برخــی از بیمــاری هــای متابولیــک
وجــود دارد.گــروه بندی:اگــر گاوهــا بــه
درســتی گــروه بنــدی نشــوند بــر پایــه

29
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بیمــاری هــای متابولیــک در مــوارد بســیار

نیــز روبــرو مــی شــود (ناهنجــاری هــای

ازبیماریهــایمتابولیــکدشــوارمــیشــود.
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28

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

فاصلــه زایــش هــا

بــه یکــی از آن هــا بــا بیمــاری هــای دیگــری

نیازشــان تغذیــه نخواهنــد شــد و پیشــگیری
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43 جدول تخصصی شماره
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31

19

18 17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1- Tenderness

9- Cow Pox

to smelling female’s urine

2- Pneumonia

10- Weaning

17- a- Part of DNA

3- Fauna’s of rumen

11- a- Swine

b- Manure

4- a- Bloating

b- Liver

c- Barley

b- Caused by phosphorus

12- a- Tuberculosis

18- a- Pharynx

deficiency

b- Abortion

b- Esophagus

5- a- Absorption

c- Lung

19- a- Estrus

b- Angora’s fiber production

13- Hetrosis

b- Laminitis

6- Caused by extremely Na

14- Liver’s parasite of sheep &

20- Locus

deficiency

human

7- Mastitis

15- Toxin of Flaxseed meal

8- Animal unit

16- Male’s sex behavior relating

4

3

2

1

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

آیا می دانید که صدای نهنگ آبی بلندترین صدایی است که یک موجود زنده میتواند
تولید کند .

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 که خرس های قطبی می توانند تا  ۲۵مایل در ساعت
(معادل تقریبا  ۴۰کیلومتر در ساعت) دویده و تا  ۶پا ( 1/82متر)
در ارتفاع بپرند و همچنین با توجه به جنس موی بدنشان ،توسط
دوربین های مادون قرمز قابل تشخیص نیستند.
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آیا می دانید که کانگارو ها قادرند  ۳متر به سمت باال و  ۸متر به سمت
جلو بپرند .

39

کیلو گرم یونجه مصرف کنند .

گردآوری و ترجمه  :مهندس فرزانه رئوفی
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آیا می دانید فیل ها قادرند روزانه  ۶۰گالن آب ۲۵۰

چــرب شــیر اســت .عــاوه بــر ایــن بایــد بدیــن

در یــک جنبــه فعالیــت شــکمبه ای بایــد احتمــال

چربــی هــا بــه جیــره غذایــی مــی توانــد تأمیــن

را نیــز در نظــر بگیریــم .بــا ورود چربــی هــا بــه

نکتــه توجــه داشــت کــه یکــی از اهــداف افــزودن
اســیدهای چــرب ضــروری (اســید لینولئیــک و
لینولنیــک) و ویتامیــن هــای محلــول در چربــی

بــرای گاو شــیری باشــد .اســیدهای چــرب ضــروری

تبدیــل بــه اســیدهای چــرب اشــباع مــی شــوند.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بــا مطــرح

کــردن مختصــر متابولیســم چربــی در گاو شــیری

بــه مقولــه افــت چربــی شــیر و راهکارهــای کنتــرل
آن در گلــه پرداختــه و در پایــان نیــز اشــاره ای بــه

اثــرات مثبــت مکمــل هــای چربــی بــر بــاروری و

تعــادل انــرژی در گاوهــای شــیری شــود.
متابولیسم چربی در گاو شیری

بــا عبــور آهســته مــواد غذایــی حــاوی فیبــر از
شــکمبه بــه آنزیمهــای میکروبــی فرصــت تجزیــه
اجــزاء مقــاوم بــه تجزیــه ماننــد ســلولز داده

میشــود .آنزیمهــای پســتانداران قــادر بــه هضــم

ایــن ترکیبــات پیچیــده نیســتند .در همیــن
راســتا میکروبهــا بایســتی قندهــا را بــه عنــوان
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منابع چربی
مقادیــر اســیدهای چــرب اغلــب دانــه هــای غــات و علوفــه هــا در دامنــه  1تــا  3درصــد مــاده خشــک اســت و اغلــب آنهــا از نــوع
اســیدهای چــرب غیراشــباع مــی باشــند (اســید اولئیــک ،اســید لینولئیــک و اســید لینولنیــک) .اســید لینولنیــک ،اســید چــرب

غالــب در علوفــه هــا و اســید لینولئیــک و اولئیــک ،اســیدهای چــرب غالــب در غــات و دانــه هــای روغنــی محســوب مــی شــوند.

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  10درصــد 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
هضمــی بــرای حیــوان ایجــاد نمــی کننــد هماننــد نمــک هــای کلســیمی اســیدهای چــرب و چربــی هــای هیدروژنــه شــده .ایــن

مکملهــا اثــر منفــی بــر هضــم فیبــر در شــکمبه ندارنــد .گــروه دوم مکمــل هــای چربــی ،منابــع چربــی گیاهــی و حیوانــی هســتند
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روغــن هــای گیاهــی (روغــن ســویا ،روغــن کلــزا) و دانــه کامــل روغنــی (پنبــه دانــه ،دانــه ســویا) و محصــوالت غذایــی بــا میــزان

چربــی بــاال.

شــکمبه خواهنــد شــد .بایــد توجــه داشــت کــه

انــرژی تولیــد مــی کننــد شــامل اســیدهای

جیــره گــردد ،مــا شــاهد بــروز اثــرات منفــی بــر
هضــم فیبــر و عملکــرد حیــوان نخواهیــم بــود.

یــا در مــورد دانــه کامــل روغنــی ،تجزیــه پوســته
خارجــی دانــه و آزاد شــدن تدریجــی روغــن از
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
همچــون اکســترود کــردن یــا آســیاب کــردن
تخریــب و روغــن آن در دســترس قــرار گیــرد.

فرآوردههــای اصلــی مســیرهای متابولیکــی کــه

چــرب فــرار (اســتات ،پروپیونــات و بوتیــرات)
و همچنیــن گازهــای دی اکســیدکربن و متــان

میباشــند .نیتــروژن نیــز بــرای رشــد میکروبهــا
ضــروری اســت کــه بــه صــورت پروتئیــن جیــره

وارد بــدن مــی شــوند .بنابرایــن تجزیــه پروتئیــن
و انتقــال اســیدهای آمینــه بــرای رشــد میکروبــی
ضــروری میباشــند ،ولــی میــزان اســتفاده از
ایــن نیتــروژن در قیــاس بــا مقــدار آزاد شــده در

شــکمبه کمتــر اســت و ایــن خــود دفــع نیتــروژن
ادراری را در پــی دارد .در مقابــل ،متابولیســم

چربیهــا بــه عنــوان یــک فعالیــت ضــروری بــرای

تأمیــن نیــاز میکروارگانیســمهای شــکمبه نیســت.
میکروارگانیســمهای شــکمبه میتواننــد اســیدهای

شــامل گلیکولیپیدهــا ،فســفولیپیدها و تــری آســیل
گلیســرولها بــوده و اســیدهای چــرب غالــب آنهــا
اســید لینولئیــک و اســید لینولنیــک هســتند .در

شــکمبه ،ایــن لیپیدهــا در ابتــدا هیدرولیــز شــده

و اســیدهای چــرب آزاد تولیــد میکننــد کــه تحــت
بیوهیدروژناســیون گســترده میکروبــی قــرار مــی

گیرنــد .بیوهیدروژناســیون اســید لینولئیــک
بــا ایزومریزاســیون آغــاز میشــود بــه نحــوی
کــه تولیــد اســید لینولئیــک مــزدوج (ســیس،9
11ترانــس )18:2-را در پــی دارد کــه بــه دنبــال آن

تولیــد اســید واکســنیک (ترانــس )1 :18 -11و در

نهایــت اســید اســتئاریک ( )18:0صــورت میگیــرد
(شــکل  .)1متابولیســم اســید لینولنیــک نیــز

مســیری مشــابه دارد .بــا توجــه بــه هیدرولیــز

چربــی هــا و هیدروژنــه شــدن اســیدهای چــرب

غیراشــباع؛ بنابرایــن مــواد لیپیــدی کــه شــکمبه را
تــرک میکننــد عمدتــ ًا شــامل اســیدهای چــرب
آزاد اشــباع هســتند کــه  30درصــد آنــرا اســید
پالمیتیــک و  70درصــد مابقــی را اســید اســتئاریک

تشــکیل میدهــد .چــون تغییــر یــا جــذب قابــل

توجــه اســیدهای چــرب متوســط و بلنــد زنجیــر
در شــیردان و هــزارال وجــود نــدارد ،مــواد لیپیــدی

قابــل دســترس بــرای جــذب در روده کوچــک بــا
آنچــه از شــکمبه خــارج شــده تقریبــ ًا یکســان
میباشــد .حــدود  80تــا  90درصــد از ایــن مــواد

لیپیــدی بــه صــورت اســیدهای چــرب آزاد متصــل

بــه ذرات خــوراک هســتند .بقیــه اجــزای لیپیــدی؛
فســفولیپیدهای میکروبــی و مقادیــر اندکــی

تــری گلیســرید و گلیکولیپیدهــای مــواد غذایــی
میباشــند .اســیدهای چــرب وارد شــده بــه روده
پــس از جــذب بــه تــری گلیســریدها تبدیل شــده و

ســپس در جریــان خــون بــه صــورت شــیلومیکرونها

حمــل میشــوند .ایــن تریگلیســریدها توســط غــده
پســتان از جریــان خــون برداشــت و وارد شــیر
خواهنــد شــد ( .شــکل )1

افــزودن مکمــل هــای چربــی بــه جیــره مــی توانــد

چــرب مــورد نیازشــان را ســنتز نماینــد ولــی قــادر

چربی شیر گاو

اثــرات انــرژی زایــی و غیرانــرژی زایــی تأثیــر

نمــی باشــند زیــرا ایــن فرآینــد در شــرایط بــی

چربیهــا در شــیر گاو بــه صــورت ریزگلبولهــای

بیشــتر چربــی هــا در مقایســه بــا کربوهیــدرات

کــه نقــش کلیــدی در هضــم فیبــر دارنــد در ضمــن

بــرای افزایــش تولیــد شــیر باشــد .اثــرات غیرانرژی

نیــز هســتند .آنهــا همچنیــن جمعیــت غالــب

عملکــرد تولیدمثلــی و تغییــر ترکیــب اســیدهای

شــکمبه را تشــکیل میدهنــد .پــس بــا هــر تغییــری

بــر بازدهــی تولیــدی گاوهــای شــیری از طریــق

بــه تأمیــن انــرژی خــود از طریــق متابولیســم چربی

بگــذارد .اثــرات انــرژی زایــی همــان بازدهــی انرژی

هــوازی شــکمبه انجــام نمــی گیــرد .باکتــری هایــی

یــا پروتئیــن مــی باشــد کــه مــی توانــد راهــکاری

دارای خاصیــت تجزیــه کنندگــی پروتئیــن باالیــی

زایــی شــامل تأثیــر مثبــت چربــی هــا بــر بهبــود

بیوهیدروژنــه کننــدگان اســیدهای چــرب در

امولســیون روغــن -آب وجــود دارنــد کــه بــه

عنــوان منبــع انــرژی بــرای گوســاله تــازه متولــد

شــده محســوب میشــوند .هــم میــزان چربــی
شــیر و هــم ترکیــب اســید چــرب چربــی شــیر
مــی تواننــد بــه طــور قابــل توجهــی در نتیجــه
تغییــر عواملــی هماننــد نــژاد گاو ،جیــره غذایــی
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کــه مــی تواننــد مشــکالت هضمــی بــرای گاوهــای شــیری ایجــاد کننــد؛ هماننــد چربــی هــای بــا منشــأ حیوانــی (پیــه ،روغــن جامــد)،

ایــن منابــع چربــی ســبب ایجــاد تغییــرات

تبدیــل بــه ایزومرهــای مختلــف اســید چــرب
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دکتر علی رزاقی
دکتری تغذیه نشخوار کنندگان

منبــع انــرژی جهــت رشــد خــود مــورد اســتفاده

قــرار دهنــد .در ایــن محیــط بــی هــوازی

نشــده بــه شــرطی کــه در ســطح معینــی وارد

گلیســرول تبدیــل شــده و ســپس اســیدهای چــرب

ایــن اســیدهای چــرب را بــرآورده مــی کنــد .بــه

شــکمبه طی فرآینــد بیوهیدروژناســیون در شــکمبه

حتــی در زمــان اســتفاده از چربــی هــای محافظــت

توســط لیپازهــای میکروبــی بــه اســیدهای چــرب و

اشــباع خواهــد شــد .چربیهــای جیرهــای بیشــتر

دلیلــی ســم ّیت آنهــا بــرای میکروارگانیســم هــای

چربـــــــی ها درجیــره گاوهای شیری

متراکــم و دانــه هــای روغنــی) ابتــدا چربــی هــا

از نــوع غیراشــباع طــی فرآینــد هیدروژناســیون

هــر حــال اغلــب اســیدهای چــرب ضــروری بــه

محسوســی در جمعیــت میکروبــی و تخمیــر در

شــکمبه (چربــی موجــود در علوفــه ،بخــش مــواد

در بــدن ســنتز نمــی شــوند و بایــد از راه جیــره
غذایــی تأمیــن شــوند .جیــره کامــ ً
ا مخلــوط

حــاوی غــات و علوفــه معمــوالً نیــاز حیــوان بــه

Email: arazzaghi88@gmail.com

تغییــر در ســوخت -ســاز دیگــر مــواد مغــذی

و مرحلــه شــیردهی تغییــر یابنــد .میــزان چربــی

جیرههــای حــاوی )1 :نســبتهای بــاالی کنســانتره؛

ولــی بــه طــور معمــول میــزان چربــی شــیر گاو

تغذیــه میشــوند ،اتفــاق میافتــد .شــدت افــت

شــیر مــی توانــد بیــن  3تــا  6درصــد تغییــر کنــد،
هلشــتاین بیــن  3/5تــا  4/7درصــد اســت .تغییر در

ترکیــب اســیدهای چــرب (ماننــد اســید پالمیتیــک

 )2دانــه روغنــی و روغــن گیاهــی؛ و  )3یونوفرهــا

چربــی شــیر در گاوهــای شــیری مصــرف کننــده

ایــن جیرههــا تحــت تأثیــر عوامــل زیــادی هماننــد

کاهــش نســبت اســیدهای چــرب کوتــاه و متوســط

خوراکدهــی و وضعیــت فیزیولوژیکــی حیوانــات

چــرب غیراشــباع خواهــد شــد .افــت چربــی

اثــرات تقابلــی بیــن اجــزای جیــره ،مدیریــت

قــرار میگیــرد .جیــره هــای ایجــاد کننــده افــت

کاهــش  pHشــکمبه شــده کــه زمینــه را بــرای

شــود .از دیــدگاه عملــی چربــی شــیر تعییــن

تغییــر مســیر بیوهیدروژناســیون از ترانــس18:1-11

کننــده خــواص تغذیــه ای و بافتــی فرآوردههــای

بــه ســمت ترانــس 18 -10بــه خاطــر تغییــر جمعیت

لبنــی مــی باشــد و از ایــن رو میــزان و کیفیــت آن

میکروبــی شــکمبه فراهــم میکنــد .از ســوی دیگــر

بســیار بــا اهمیــت اســت .چربــی شــیر گاو بــه خاطر

افــزودن روغــن گیاهــی غیراشــباع بــه جیــره

تعــداد زیــاد اســیدهای چــرب بــا ســاختارهای

غذایــی قــادر اســت بــدون ایجــاد تغییــر در pH

متنــوع ،بــه عنــوان یکــی از پیچیــده تریــن

شــکمبه ســبب افزایــش تولیــد ترانــس 18:1-11در

ترکیبــات طبیعــی گــروه چربــی و روغنهــا اســت.

مایــع شــکمبه و شــیر گــردد .دیــدگاه عمومــی ایــن

پژوهشــگران حــدود  400اســید چــرب مختلــف را

اســت کــه بــا افزایــش ســطح  pHشــکمبه مســیر

در چربــی شــیر شناســایی کــرده انــد کــه اغلــب

بیوهیدروژناســیون تــا مرحلــه انتهایــی کــه تولیــد

آنهــا مقادیــر بســیار اندکــی را در شــیر دارنــد

اســید اســتئاریک اســت بــه پیــش رود و از ایــن رو

(زیــر  0/01درصــد) .بــا ایــن حــال حــدود 15
شکل  -1مسیر اصلی متابولیسم چربی در شکمبه

شــیر گاو از دو منبــع؛ ســنتز درون زادی در غــده
پســتان و لیپیدهــای پالســما حاصــل از مصــرف چربــی شــیر ســبب تغییراتــی در محیــط شــکمبه و تخمیــر بــه صــورت کاهــش در  pHشــکمبه و نســبت
غــذا میباشــد .اســیدهای چــرب ایــن دو منبــع اســتات بــه پروپیونــات میشــوند .چندیــن نظریــه بــرای توجیــه علــل افــت چربــی شــیر پیشــنهاد شــده

ســاختارهای مختلفــی دارنــد .اســیدهای چربــی اســت .مهمتریــن نظریــه هــای مطــرح شــده مربــوط بــه علــل کاهــش چربــی شــیر در زمــان مصــرف
کــه حاصــل ســنتز درون زادی در داخــل غــده جیــره کاهنــده چربــی شــیر شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــند )1 :کاهــش تأمیــن اســتات و بتــا هیدروکســی
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حالــی کــه اســیدهای چــرب  18کربنــه و بخشــی غــده پســتان مــی شــود؛  )3ممانعــت مســتقیم از ســنتز چربــی در پســتان توســط اســیدهای چــرب ترانــس
از  16:0از لیپیدهــای پالســما منشــأ میگیرنــد .تولیــد شــده طــی فرآینــد بیوهیدروژناســیون اســیدهای چــرب غیراشــباع در شــکمبه؛ و  )4کاهــش تولیــد
ســنتز درون زادی اســید چــرب  45درصــد کل ویتامیــن  12Bدر شــکمبه بــه همــراه افزایــش تولیــد پروپیونــات ،ســبب تجمــع حــد واســط متیل مالونــات در
اســیدهای چــرب شــیر را شــامل میگــردد ،در کبــد شــده کــه در نهایــت کاهــش ســنتز درون زادی اســیدهای چــرب را در پســتان بــه دنبــال دارد .عارضــه
حالــی کــه ایــن مقــدار بــرای بخشــی کــه از خــون افــت چربــی شــیر ایجــاد شــده توســط واســطه هــای بیوهیدروژناســیون تعریــف مشــخصی دارد .اول اینکه،

منشــأ مــی گیــرد 55 ،درصــد اســت .ســنتز درون افــت چربــی شــیر کاهــش در تولیــد چربــی شــیر بــدون تغییــر در تولیــدشــیریــا غلظــت پروتئینشــیر اســت.
زادی اســیدهای چــرب در غــده پســتان نیازمنــد ( شــکل) 2
پیــش ســازها حاصــل تخمیــر میکروبــی ســلولز

و مــواد وابســته بــدان در شــکمبه مــی باشــند.
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جیرهــای منشــأ گرفتــه و همچنیــن اســیدهای

چربــی کــه میتواننــد از جابجایــی ذخایــر چربــی

کمتــر خواهــد شــد .بــا ایــن حــال ،در بســیاری از

مــوارد ممکــن اســت حتــی بــا افزایــش ســطح pH

شــکمبه تغییــری در غلظــت چربــی شــیر مشــاهده

نشــود و یــا بالعکــس.

عوامل ایجاد کننده افت چربی شیر
•مقادیــر بــاالی چربــی هــای غیراشــباع
در جیــره

عملکــرد شــکمبه ،کاهــش مصــرف خــوراک و افــت

دخالــت دارنــد .مکمــل هــای چربــی کــه پتانســیل
باالیــی در ایجــاد افــت چربــی شــیر دارنــد معمــوالً

اســت .چربــی هــای بــا خطــر کمتــر ،اثــر خفیــف

کــه مــی توانــد چرخــه زندگــی میکروبهای شــکمبه

چربــی شــیر ،متعــادل گــردد .تأثیــر مکمــل هــای
چربــی بــر درجــه افــت چربــی شــیر متفــاوت
تــری بــر جمعیــت میکروبــی شــکمبه داشــته و
میــزان متعادلــی از اســیدهای چــرب واســطه در

شــکمبه تولیــد مــی شــوند .ایــن چربــی هــا در
واقــع همــان چربــی هــای اشــباع یــا نمــک هــای
کلســیمی اســید چــرب مــی باشــند کــه بــه عنــوان

چربیهــای تجــاری در جیــره اســتفاده میشــوند.

•مقادیــر زیــاد نشاســته بــا تجزیــه

پــس خطــر افــت چربــی شــیر بــا مصــرف

•مقدار و نوع فیبر

نمــک هــای کلســیمی از اســیدهای چــرب پالــم

پذیــری بــاال در جیــره غذایــی

•یونوفرها
•مدیریت تغذیه
•کپــک و قــارچ در خــوراک هــای بــا
رطوبــت بــاال

مکملهــای تجــاری چربــی پاییــن اســت .اغلــب
ســاخته مــی شــوند و مقادیــر اســیدهای چــرب
غیراشــباع آنهــا انــدک اســت .میــزان تغذیــه

چربــی هــای محافظــت شــده توســط دو عامــل

قابلیــت دسترســی و قیمــت محــدود میشــود.
بــه هــر حــال مصــرف مکمــل هــای تجــاری چربــی

اســت بنابرایــن واضــح اســت کــه تزریــق شــیردانی برخــی ایزومرهــای ترانــس (ترانــس ،10ســیس)18:2 -12

هــر یــک از ایــن مــوارد بــه تنهایــی مــی توانــد

نیــز تحــت شــرایطی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش

ایــن رونــد کاهــش بــه مــدت  3تــا  4روز ادامــه مییابــد .جیــره ایجــاد کننــده افــت چربــی شــیر فاصلــه

بایــد در نظــر داشــت کــه مجموعــه ای از ایــن
عوامــل معمــوالً علــت اصلــی افــت چربــی شــیر

اســیدهای چــرب غیراشــباع آنهــا باالتــر اســت

در گاوهــای شــیری طــی دورهــای کوتــاه ( 10ســاعت) باعــث کاهــش معنــی دار چربــی شــیر میشــود و

طوالنــی تــری ( 7تــا  18روز) الزم دارد تــا اینکــه تغییــرات در محصــوالت بیوهیدروژناســیون رخ دهــد .بــا

عامــل ایجــاد افــت چربــی شــیر باشــد ولــی

چربــی شــیر شــود (بــه خصــوص زمانــی کــه ســهم

و غلظــت جیــره ای آنهــا فراتــر از میــزان توصیــه

ایــن حــال عارضــه افــت چربــی شــیر بــا ســرعت بیشــتری زمانــی کــه گاوهــا بــا جیــره کــم علوفــه تغذیــه
شــده ،ایجــاد میگــردد .ســوم اینکــه ،کاهــش حداکثــری در تولیــد چربــی شــیر تقریبـ ًا  50درصــد اســت.

گاو شــیری یکــی از دالیــل شــناخته شــده کاهــش

بــه جیــره غذایــی تــا  3درصــد کل مــاده خشــک

بــا ایــن حــال ،اســید چــرب ســنتز شــده بــه طریــق درون زاد بــه میــزان بیشــتری در شــرایط افــت

جیــره بایــد در ســطوحی پاییــن تــر از پروتئیــن

نســبت علوفــه بــه کنســانتره و مرحلــه شــیردهی

بــه شــمار مــی رونــد .چربــی بــاالی جیــره غذایــی

شــده بشــود) .حداکثــر ســطح افــزودن چربــی

در نهایــت تولیــد اســید چــرب در تمامــی طــول زنجیــره هــا در زمــان افــت چربــی شــیر کاهــش مییابــد.

چربــی شــیر اســت .همــه مــی دانیــم کــه چربــی

پیشــنهاد شــده اســت .البتــه نــوع مکمــل چربــی،

کاهــش چربــی شــیر در گاوهایــی کــه بــا شــدیدتر چربــی شــیر ،کاهــش مییابــد و ایــن ســبب تغییــر در ترکیــب اســیدهای چــرب شــیر همچــون

یــا کربوهیــدرات بــرای جلوگیــری از تداخــل در

حیــوان همگــی بــر پاســخ گاو بــه مکمــل چربــی

بــدن نشــأت گیرنــد.
افت چربی شیر

حــاوی چربــی هــای از نــوع غیراشــباع مــی باشــند
را دچــار مشــکل نمایــد .در واقــع گونــه هــای

میکروبــی غیرمعمــول و جدیــدی جایگزیــن گونــه

هــای پیشــین مــی گــردد و محصــوالت متابولیســم
چربــی تغییــر مــی کنــد .یکــی از ابزارهــای کنتــرل
خطــر مصــرف اســیدهای چــرب غیراشــباع معــروف

بــه بــار اســیدهای چــرب غیراشــباع شــکمبه
اســت .بــار اســیدهای چــرب غیراشــباع شــکمبه

بازتابــی از تأمیــن کل چربیهــای غیراشــباع وارد
شــده بــه شــکمبه در هــر روز از طریــق خــوراک
اســت کــه مــی توانــد پتانســیل تخریــب عملکــرد

تخمیــر شــکمبه را بخوبــی نشــان دهــد .بــار بــاالی
اســیدهای چــرب غیراشــباع در شــکمبه گاو را
مســتعد ابتــا بــه ســندروم افــت چربــی شــیر مــی
کنــد .در کل مقادیــر کمتــر از  3/5درصــد مــاده
خشــک چربــی غیراشــباع بــه عنــوان مصــرف

پاییــن چربــی تلقــی شــده ولــی مقادیــر بــار
چربــی غیراشــباع شــکمبه بیــش از  3/5درصــد

مــاده خشــک مــی توانــد عالمــت آغــاز خطــر
کاهــش چربــی شــیر باشــد .البتــه ذکــر ایــن نکتــه

ضــروری اســت کــه برخــی گلــه هــا بــا چربی شــیر

بــاالی  3/8درصــد حتــی بــار اســیدهای چــرب
غیراشــباع شــکمبه ای فراتــر از  3/5درصــد مــاده

خشــک داشــتند .ولــی بــه هــر حــال شــاخص بــار
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دیگــر اســیدهای چــرب بــه طــور عمــده از منبــع

دوم اینکــه ،کاهــش ســنتز چربــی شــیر در غــده پســتان طــی بــروز عارضــه کاهــش چربــی شــیر ،ســریع

احتمــال تولیــد واســطه هــای بیوهیدروژناســیون

شکل  -2تغییر در مسیر متابولیسم اسید لینولئیک در شکمبه در نتیجه افت چربی شیر
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پســتان هســتند ،عمدت ـ ًا کوتــاه و متوســط زنجیــر بوتیــرات بــرای ســنتز درونــزادی اســیدهای چــرب در غــده پســتان؛  )2افزایــش ترشــح انســولین کــه
بــوده ( 4:0تــا  )14:0و همچنیــن بخشــی از 16:0؛ در ســبب تحریــک ذخیــره ســازی اســیدهای چــرب در بافــت چربــی و کاهــش ورود اســیدهای چــرب بــه

«اســتات» و «بتاهیدروکســی بوتیــرات» اســت .ایــن

روغــن گیاهــی و یــا هــر دو منبــع رخ میدهــد ،ولــی

ســهم نشاســته ســریع تجزیــه در جیــره ســبب

و منجــر بــه تغییــر خــواص فیزیکــی چربــی شــیر

شــیر را دارا میباشــند .منشــأ اســیدهای چــرب

شــیر بــا مصــرف جیــره غنــی از نشاســته ،غنــی از
کیفیــت آن متفــاوت اســت .بــه طــوری کــه افــزودن

و اســید اولئیــک) نیــز مــی توانــد چشــمگیر باشــد

اســید چــرب غلظــت بــاالی  1درصــد در چربــی

زنجیــر و زنجیــر بلندتــر و افزایــش اســیدهای

اســیدهای چــرب غیراشــباع شــکمبه مــی توانــد

در شــکمبه مــی گــردد .عــاوه بــر ایــن در مــورد

اخیــر رونــد ایجــاد افــت چربــی شــیر و چگونگــی

باشــد .تجزیــه آســان دیــواره ســلولی ســبب

تولیــد مثلــی از جملــه نــرخ پاییــن آبســتنی و

کلســترول پالســما (پیــش ســاز پروژســترون)

جیــره هــا بــرای افزایــش خطــر بــروز افــت چربــی

علوفــه مصرفــی نیــز توجــه کــرد .بــرای مثــال

گرفتــه اســت ،بــه طــوری کــه بــا مصــرف جیــره

و در نتیجــه مقادیــر مصــرف اختیــاری خــوراک

بــرروی نقــش اســیدهای چــرب غیراشــباع بــا

شــیر نیــز میتوانــد بــرای پیــش بینــی عملکــرد

بــه عنــوان ابــزاری بــرای دســته بنــدی اســتعداد
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
در نظــر گرفــت:

منابــع علوفــه بایــد بــه مقــدار اســیدهای چــرب
میــزان اســیدهای چــرب ســیلوی ذرت از  1/5تــا
 2درصــد در نوســان اســت امــا مــی توانــد بــه

 3/5درصــد نیــز برســد .شــما بایــد توجــه کنیــد
کــه مقــدار اســیدهای چــرب علوفــه بــا عصــاره
اتــری کــه انــدازه گیــری آن معمــول اســت،

مشــابه نیســتند .در روش عصــاره اتــری ،برخــی از

بازگشــت بــه حالــت اولیــه مــورد آزمایــش قــرار
حــاوی فیبــر پاییــن و  3درصــد روغــن ســویا،

افــت چربــی شــیر ایجــاد شــد و پــس از  7روز بــه
بیشــترین کاهــش رســید .بدنبــال آن بــا مصــرف
جیــره حــاوی فیبــر بــاال و بــدون منبــع چربــی

بــه مــدت  10روز بازگشــت بــه ســطح چربــی شــیر
میســر شــد .بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه
اولیــه ّ

 -1محــدود کــردن کل چربــی مصرفــی از تمامــی

کربوهیــدرات هــا ،ویتامیــن هــا و رنگدانــه هــا نیــز

واقــع مقــدار کیلوگــرم مصــرف کل اســید چــرب

بنابرایــن چربــی خــام در دانــه هــای غــات ،علوفــه
هــا و خــوراک کام ـ ً
ا مخلــوط اغلــب حــاوی کمتــر

باشــد .حــال بــرای رفــع افــت چربــی شــیر گلــه

(چربــی هــای غیراشــباع گیاهــی).

علوفــه دارای  3/5درصــد کل اســیدهای چــرب

مقــدار چربــی هــای غیراشــباع جیــره و قابلیــت

منابــع (جیــره پایــه و مکمــل هــای چربــی) .در
= مقــدار چربــی شــیر تولیــد شــده اســت.

 - 2محــدود کــردن چربــی هــای فعــال در جیــره
مقدار اسیدهای چرب فعال شکمبه (کیلوگرم)
=

4 × NDF × DMI
UFA ×100

کــه  NDFدرصــد فیبــر محلــول در شــوینده خنثــی
(بــر حســب مــاده خشــک) جیــره کام ـ ً
ا مخلــوط؛

 DMIمصــرف مــاده خشــک گاوهــا (کیلوگــرم در
روز)؛  UFAدرصــد اســیدهای چــرب غیراشــباع در

مکمــل هــای چربــی فعــال در شــکمبه هســتند.

جیــره هــای بــا نشاســته بــاال ســبب ایجــاد عارضــه
کاهــش چربــی شــیر مــی شــوند .تخمیــر ســریع

نشاســته مــی توانــد ســبب تجمــع اســید و کاهــش
 pHشــکمبه شــود .عواملــی کــه مــی تواننــد باعــث

از  60درصــد اســید چــرب اســت .بــرای نمونــه

مــی توانــد حــاوی  5تــا  6درصــد چربــی خــام
باشــد .قــارچ هــا و کپــک هــا نیــز مــی تواننــد بــا
تولیــد مــواد ضدمیکروبــی بــه عنــوان بخشــی از

متابولیســم شــان ،اثــر منفــی بــر جمعیــت میکروبی
شــکمبه داشــته باشــند و زمینــه افــت چربــی شــیر
را فراهــم کننــد .ایــن مــواد مــی تواننــد موجــب
کاهــش مصــرف خــوراک و کاهــش تولیــد شــیر نیــز

شــوند .بــه خاطــر تأثیــر تراکــم گلــه ،فضــای آخــور

و نحــوه مخلــوط کــردن خــوراک بــر جداســازی
اجــزای خــوراک و در نتیجــه افــت  pHشــکمبه،

ایــن عوامــل نیــز مــی تواننــد زمینــه ســاز ایجــاد

ســندروم افــت چربــی شــیر باشــند.
کنترل چربی شیر

بــه شــرایط طبیعــی غلظــت چربــی شــیر نیازمنــد
گذشــت زمانــی در دامنــه  1تــا  2هفتــه مــی
چــه اقداماتــی بایــد صــورت گیــرد؟ اول از همــه

دسترســی آنهــا تعییــن شــود .کاهــش یــا حــذف
منبــع چربــی غیراشــباع در جیــره (در صــورت
وجــود دانــه روغنــی یــا فــرآورده فرعــی حــاوی

روغــن بــاال در جیــره) مــی توانــد اولیــن اقــدام
بــرای رفــع مشــکل افــت چربــی شــیر باشــد .در

برخــی مواقــع کاهــش تخمیرپذیــری جیــره (کاهش
ســهم غــات یــا تغییــر نــوع فــرآوری آنهــا) مــی

توانــد از شــدت اســیدوز تحــت بالینــی بکاهــد و
رونــد تخمیــر شــکمبه را بــدون کاهــش تولید شــیر،

بهبــود بخشــد .اگــر محــدوده تخمیرپذیری و ســطح
دیــواره ســلولی جیــره در دامنــه مطمئنــی اســت،
کاهــش تخمیرپذیــری جیــره ممکــن اســت ســبب

کاهــش تولیــد شــیر گلــه شــود؛ بنابرایــن بهتــر
اســت پــس از اعمــال تغییــر در جیــره بــه دقــت

ســطح تولیــد شــیر را زیــر نظــر داشــته باشــید .در

شــوند .مطالعــات نشــان داده اســت کــه  pHپاییــن

مشــخص شــد کــه افزایــش دفعــات خــوراک دهــی

اســیدهای چــرب واســطه مســیر متابولیســم چربــی

چربــی در شــکمبه شــده و تولیــد و غلظــت چربــی

ولــی بایــد توجــه داشــت کــه  pHشــکمبه تنهــا

شــیری بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته

هــر وعــده و تعــداد وعــده هــای خــوراک دهــی

ترانــس در شــکمبه و چربــی شــیر نیســت .بنابرایــن

اســتفاده از نــرم افــزار کارآمــد و تجربــه کافــی،

علوفــه ،ســطح کنســانتره و منبــع علوفــه قــرار

شــرطی بــرای ایجــاد افــت چربــی شــیر دانســت.

اثــرات متقابــل اجــزای خــوراک و تأثیر جیره اســت.

حفــظ عملکردشــان بایــد مصــرف خــوراک باالیــی
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عوامــل زمینــه ســاز ســندروم افــت چربــی شــیر

هــای جیــره توســط نــرم افزارهــای جیــره نویســی

در دامنــه  20تــا  28کیلوگــرم مــاده خشــک در

نشاســته بــاال هماننــد ســیلوی ذرت و دانــه ذرت بــا

چــرب متابولیســم متفاوتــی در شــکمبه و بافــت

نشاســته و فیبــر ،انــدازه ذرات و میــزان شــکنندگی

مــی کنــد .حفــظ ســطوح مناســب علوفــه در جیــره

دســتگاه گوارشــی پیــش بینــی اثــر آنهــا را دشــوار

غلظــت و نــوع چربــی ،مقــدار تجزیــه پذیــری

کمتــر نمایــد .علوفــه ســبب حفــظ  pHشــکمبه،

چــرب توســط باکتــری هــای شــکمبه ،دینامیــک

خشــک در گاو شــیری اثــر دارنــد .کیفیــت فیبــر و

ســنتز اســیدهای چــرب ترانــس (نــوع  18:2و )18:1

بینــی کننــده کاری دشــوار اســت .در آزمایشــات

اســت اثــر مثبتــی بــر مصــرف خــوراک داشــته
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(منبــع فیبــر و انــدازه ذرات) و تولیــد بافرهــای

خواهنــد کــرد .در مطالعــه ای بــا مقایســه یــک بــار

جیــره و نــرخ تجزیــه بخــش هــای کربوهیــدرات

را در آغــاز مصــرف خــوراک انتخــاب مــی کننــد و

منبــع نشاســته اســت؛ تأمیــن فیبــر مؤثــر فیزیکــی

آخــور ،گاوهــا ســه برابــر خــوراک بیشــتری مصــرف

بــزاق (تحــت تأثیــر فیبــر مؤثــر فیزیکــی) مــی

در روز خــوراک دهــی بــا چهــار بــار خــوراک دهــی

شــکمبه ســبب تغییــر جمعیــت میکروبــی و تجمــع

موجــب کاهــش احتمــال تغییــر مســیر متابولیســم

(اســیدهای چــرب ترانــس) در شــکمبه مــی شــود.

شــیر بیشــتر خواهــد بــود .مشــاوران تغذیــه گاو

تنظیــم مصــرف خــوراک تحــت اثــر مقــدار خــوراک

عامــل کنتــرل میــزان تولیــد اســیدهای چــرب

باشــند کــه بــا وجــود آنالیــز دقیــق خــوراک،

و هــر دوی ایــن مــوارد تحــت تأثیــر انــدازه ذرات

نمــی تــوان اســیدوز شــکمبه را بــه عنــوان پیــش

مشــاهدات رفتــار گاوهــا بهتریــن تعییــن کننــده

دارد .گاوهــای پرتولیــد بــه منظــور تولیــد شــیر و

نــرخ بــاالی تجزیــه پذیــری نشاســته نیــز یکــی از

پیــش بینــی میــزان اثرگــذاری و انــرژی زایــی چربی

داشــته باشــند .مصــرف خــوراک گاوهــای پرتولیــد

اســت ،بــه طــوری کــه اقــام خوراکــی بــا میــزان

امــکان پذیــر نیســت .چــون هــر یــک از اســیدهای

روز اســت .میــزان فیبــر ،میــزان تجزیــه پذیــری

رطوبــت بــاال خطــر بــروز ایــن مشــکل را دوچنــدان

هــا داشــته و در نهایــت تغییــر شــکل آنهــا در

ذرات علوفــه ،محصــوالت تخمیــر (ســیلو شــده)،

مــی توانــد احتمــال بــروز کاهــش چربــی شــیر را

مــی ســازد .از ســوی دیگــر متابولیســم اســیدهای

پروتئیــن در شــکمبه همگــی بــر مصــرف مــاده

کاهــش عبــور مــواد از شــکمبه و محــدود کــردن

اســت و تعمیــم آن بــر پایــه الگوریتــم هــای پیــش

بویــژه ویژگــی هــای تجزیــه پذیــری آنهــا ممکــن

تصمیــم گیــری کنیــد؛ مــوادی همچــون مخمرهــا
و پروبیوتیــک .انتظــار اینســت کــه تغییــرات

جیــره طــی  10تــا  14روز موجــب اصــاح چربــی

شــیر شــود .عــاوه بــر اینهــا تغییــرات فصــل،
تعــداد وعــده هــای شیردوشــی و خــوراک دهــی

بــر غلظــت کلــی چربــی شــیر در گلــه گاو شــیری
اثــر بــارزی دارنــد.

ســلولی تعییــن کننــده دامنــه مصــرف خــوراک در
نشــخوارکنندگان محســوب مــی شــود .بــه دلیــل
اثــرات پرکنندگــی ،تفکــر بــر ایــن پایــه اســتوار

اســت کــه مقــدار پاییــن فیبــر مؤثــر فیزیکــی در

جیــره ،مصــرف بیشــتر خــوراک را در پــی دارد .امــا

بــا اجــرای ایــن راهــکار در واقــع مــا بــه اختــال در
تخمیــر شــکمبه دامــن مــی زنیــم و بدیــن ترتیــب

مصــرف خــوراک کمتــر خواهــد شــد .در واقــع پــری

شــکمبه در زمانــی کــه ســطح کنســانتره جیــره
پاییــن باشــد ،محــدود کننــده مصــرف خــوراک
اســت امــا کنتــرل متابولیکــی در زمــان مصــرف

بــاالی کنســانتره جیــره کنتــرل کننــده اصلــی
مصــرف خــوراک اســت و نــه محدودیــت فیزیکــی

جیــره .بنابرایــن مشــاوران تغذیــه واحدهــای
پــرورش گاو شــیری بایــد نســبتی متعــادل از

مــواد فیبــری ،فیبــر مؤثــر و تخمیرپذیــری جیــره
را بــدون اثــر منفــی بــر مصــرف خــوراک و تولیــد

و ترکیــب شــیر در هــر مرحلــه از شــیردهی گاو
در جیــره هــای غذایــی ایجــاد نماینــد .بــه طــور
کلــی تغذیــه گاوهــای اوایــل شــیردهی بــا ســطوح

فیبــر مؤثــر فیزیکــی  30تــا  32درصــد در زمــان

تغذیــه جیــره بــر پایــه ســیلوی ذرت و دانــه ذرت
اثــر منفــی بــر تولیــد شــیر نــدارد ولــی بــا افزایــش

ســطح فیبــر مؤثــر فیزیکــی در جیــره هــای حــاوی

دانــه جو،کاهــش تولیــد شــیر و مصــرف خــوراک
و در عــوض افزایــش تولیــد چربــی شــیر مشــاهد

شــد .درواقــع تولیــد چربــی شــیر بطــور مســتقیم
وابســته بــه عملکــرد و محصــوالت تخمیــر شــکمبه

دارد و چربــی شــیر اغلــب بــه عنــوان شــاخصی از
ســامت شــکمبه و کافــی بــودن فیبــر در جیــره
غذایــی گاو شــیری اســت .کاهــش  0/6درصــدی

چربــی شــیر طــی یــک هفتــه مــی توانــد نشــانه ای
از کمبــود فیبــر در جیــره باشــد .مطالعــات نشــان

داده انــد کــه گاوهــای هلشــتاین اوایــل تــا اواســط

تنظیــم کنندههــای هورمونهــای تولیــد مثلــی کــه
رشــد فولیکــول تخمــدان و پســ َروی جســم زرد و

جایگزینــی رویــان (فرآینــد النــه گزینــی) و حفــظ
دادنــد .اثــرات ترکیــب تغذیــه و تولیدمثــل موضــوع

بــود .وجــود اســیدهای چــرب بلنــد زنجیــر در

جنیــن را کنتــرل مــی کننــد ،آزمایشــهایی انجــام
پژوهشــهای گســتردهای بودهانــد ،زیــرا تعــادل

منفــی انــرژی گاوهــای پرتولیــد در اوایــل شــیردهی

بــا آغــاز آبســتنی مجــدد تــوأم میشــود .در گاو

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
( )LHو کاهــش ســطوح هورمــون شــبه انســولین
( ،)IGF-1انســولین و گلوکــز در گــردش خــون

میباشــد .طــی دوره تعــادل منفــی انــرژی ،تجزیــه
ذخایــر چربــی بــدن موجــب افزایــش غلظــت
اســیدهای چــرب غیراســتریفیه خــون ()NEFA

مــی شــود .بــه طــوری کــه غلظــت هــای اســیدهای
چــرب  18:0 ، 16:0و  18:1ســرم خــون افزایــش

مــی یابــد .ایــن اســیدهای چــرب مــی تواننــد بــر
رشــد فولیکــول هــا و بــاروری و توســعه اووســیت
بــارور شــده بخاطــر اثرگــذاری آنهــا بــر عملکــرد

ســلولهای تخمدانــی تأثیــر داشــته باشــند .چندیــن
مطالعــه پیشــنهاد کــرده انــد کــه مکمــل هــای
چربــی بــر تولیدمثــل گاوهــا بــه واســطه اثــر بــر
رشــد فولیکــول و تولیــد اســتروئید ،بلــوغ اووســیت

و توســعه جنیــن تأثیــر دارنــد .در زمــان اســتفاده از
چربــی هــای غیراشــباع نســبت امــگا  6بــه امــگا3

مــی توانــد اثــرات متفاوتــی را بــر بــاروری در گاو

شــیری ایجــاد کنــد .محققــان نشــان دادنــد کــه

چهــار مؤلفــه تولیــد مثلــی تحــت تأثیــر اســیدهای
چــرب غیراشــباع بــا چندیــن پیونــد دوگانــه قــرار

میگیرنــد :ثبــات آبســتنی ،فعالیــت رحــم ،بــاروری
نرهــا و زایمــان زودرس.

شــیردهی بــه فیبــر مؤثــر فیزیکــی  20درصــد

نیــاز دارنــد .ولــی بایــد توجــه داشــت کــه افزایــش

دوگانــه در جیــره گاو شــیری بــه نــوع چربــی

بــرای حفــظ چربــی شــیر را افزایــش خواهــد داد .با

فیزیولوژیکــی دام و دیگــر مســائل وابســته اســت.

 30درصــد ،بــدون توجــه بــه منبــع دانــه غــات،

مــی توانــد در بهبــود عملکــرد تولیدمثلــی گاوهــای

در کل محققــان اظهــار داشــته انــد کــه نســبت

تجمــع اســید چــرب اشــباع را در خــود ترجیــح

قابــل تخمیــر در شــکمبه کمتــر از  1/45نباشــد تــا

چربــی مــگاالک ،غلظــت پروژســترون پالســما،

شــیر مناســب (بــاالی  3/4درصــد) دســت یافــت.

را افزایــش میدهــد .بــه نظــر میرســد کــه چربــی

بــرای حفــظ چربــی شــیر در دامنــه  3/4درصــد

از اســیدهای چــرب غیراشــباع بــا چندیــن پیونــد

تخمیرپذیــری جیــره نیــاز بــه فیبــر مؤثــر فیزیکــی

مکمــل شــده ،زمــان مکمــل کــردن چربــی ،وضعیت

ایــن حــال افزایــش فیبــر مؤثــر جیــره بــه بــاالی

اســتفاده از دانــه کتــان درشــت غلتــک خــورده

چربــی شــیر را بــاالی  3/4درصــد حفــظ مــی کنــد.

شــیری بســیار مؤثــر باشــد .اووســیت گاوهــا

بیــن فیبــر مؤثــر فیزیکــی و کربوهیــدرات هــای

میدهــد ( 85تــا  90درصــد اشــباع شــده) و مکمــل

هــم بــه  pHشــکمبه ای نرمــال ( )6/4و هــم چربــی

میــزان اســید چــرب اووســیت و تولید بالستوســیت

گاوهــای پرتولیــد امــروزی دچــار مشــکالت

پیونــد دوگانــه در شــیر ،مرتبــط بــا بــاروری بیشــتر

بودنــد در حالیکــه ترانــس ،10ســیس – 12اســید

در کل پاســخ عملکــرد تولیدمثلــی بــه اســتفاده

چربی ها برای بهبود باروری در گاو شیری

اشــباع و اســیدهای چــرب غیراشــباع بــا یــک

غیراشــباع اهمیــت کمتــری در تأمیــن انــرژی دام

بــه عنــوان منبــع چربــی داشــته باشــد ،ولــی اثــر
ایــن منبــع چربــی میتوانــد در زمینــه افزایــش

لینولئیــک مــزدوج مرتبــط بــا بــاروری ضعیــف

جیــره غذایــی گاو شــیری موجــب افزایــش تعــداد

فولیکــول هــای بــا انــدازه متوســط ( 6تــا  9میلــی
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
اولئیــک) اثــر قویتــری بــر رشــد فولیکــول هــا

دارنــد .مکمــل کــردن چربــی هــای غیراشــباع بــه

جیــره موجــب افزایــش غلظــت هــای پالســمایی
اســتروئیدها بواســطه تحریــک تولیــد هورمــون
هــای اســتروئیدی مــی گــردد .جیــره هــای غنــی
از اســید لینولئیــک (در دانــه ســویا و آفتابگــردان)

ترشــح پروژســترون را از ســلولهای گرانولــوزا
افزایــش مــی دهــد .بــا افــزودن منابــع چربــی

گیاهــی بــه جیــره ،غلظــت کلســترول خــون،

مایــع فولیکولــی و جســم زرد بــاال مــی رود.
کلســترول نیــز پیــش ســاز ســنتز پروژســترون

توســط ســلولهای تخمدانــی مــی باشــد .بنابرایــن
بــاروری باالتــر در گاوهــای تغذیــه شــده بــا چربــی

هــای غیراشــباع گیاهــی مــی توانــد مربــوط بــه
افزایــش غلظــت پروژســترون در فــاز لوتئــال پیــش
و پــس از تلقیــح مصنوعــی باشــد .یکــی از تنظیــم
کننــده هــای اصلــی زایمــان ،پروســتاگالندین هــا

هســتند و آنهــا مســئول پــس روی جســم زرد و
آغازگــر چرخــه جدیــد فحلــی در نشــخوارکنندگان

هســتند .در گاوهــا اســترادیول اثــرات تحریــک
کننــده بــر ترشــح رحمــی پروســتاگالندین  F2αدارد

کــه در نهایــت مــی توانــد حساســیت جســم زرد به

پروســتاگالندین را افزایــش دهــد .بنابرایــن کاهــش
غلظــت اســترادیول پالســما مــی توانــد از پــس
روی نــا بــه هنــگام جســم زرد و بنابرایــن مــرگ و

میــر جنیــن جلوگیــری کنــد .بنابرایــن نــوع چربــی
غیراشــباع مــی توانــد بــر ترشــح پروســتاگالندین

هــا و احتمــال تــداوم آبســتنی تأثیــر داشــته باشــد.
توصیــه کلــی ایــن اســت کــه تغذیــه مقادیــر

بیشــتر چربیهــای غنــی از اســید لینولئیــک (منابــع
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کــه خــود تحــت اثــر منبــع ،فــرآوری و رطوبــت

مشــخص شــده پــس از ریختــن خــوراک تــازه در

مرحلــه آخــر بــرای افــزودن مودیفایرهــا بــه جیــره

بیشــتر مــی گــردد .مبرهــن اســت کــه دیــواره

چندیــن پیونــد دوگانــه زنجیــره بلنــد بــه عنــوان

تولیدمثلــی بــه کار رود بــه طــوری کــه چربیهــای

امــگا  6هماننــد دانــه آفتابگــردان یــا ســویا) از

45

باعــث تحریــک بیشــتر تولیــد  PGF2αمیشــود کــه
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 24ســاعته شــوند شــامل :نــوع کربوهیــدرات

بطــور کلــی گاوهــا ذرات بــا تخمیرپذیــری بیشــتر
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تغییــرات محســوس در  pHشــکمبه در یــک دوره

همــراه چربــی از خــوراک اســتخراج مــی شــوند.

گرفــت بــروز افــت چربــی شــیر و حتــی بازگشــت

خــروج ســریعتر مــواد فیبــری از شــکمبه شــده

مــرگ زودرس جنیــن هســتند .بنابرایــن محققــان

محســوس تــر باشــد .حتــی ترکیــب اســید چــرب

زمــان زایمــان تــا آغــاز اولیــن چرخــه جنســی

خــود منجــر بــه ســرعت بیشــتر در پــس َروی رحــم

خواهــد شــد و ســپس بــه دنبــال آن چربیهــای
غنــی از اســید لینولنیــک (منابــع امــگا  3هماننــد

دانــه کتــان) بــاال باعــث تحریــک النــه گزینــی و
حفــظ رویــان مــی شــوند.

دام مــي گــردد كــه تنــش گرمايــي ناميــده مــي شــود .بــا افزایــش

رطوبــت هــوا تاثیــر اســترس گرمایــی بــر دام افزايــش يافتــه بــه

طــوري كــه در يــك دمــاي ثابــت بــا افزايــش رطوبــت ،حيــوان
ســريعتر دچــار تنــش خواهــد شــد .لــذا بــراي مــد نظــر قــرار

دادن هــر دو عامــل دمــا و رطوبــت از شــاخص ( THIشــاخص دمــا
و رطوبــت) اســتفاده مــي شــود و هنگامــي كــه ايــن شــاخص بــه

باالتــر از  72افزايــش يابــد ،دام دچــار تنــش حرارتــي مــي گــردد.
بــا افزايــش دمــاي محيــط بــه باالتــر از دامنــه مناســب ،حيــوان

ســعي مــي كنــد خــود را بــا آن شــرایط تطبيــق دهــد و از آنجايــي
كــه گاو يــك حيــوان خونگــرم اســت ،ســعي مــي كنــد بــه روش

هــاي مختلــف گرمــاي اضافــي را از بــدن خــود دفــع و دمــاي بــدن
خــود را در محــدوده  38درجــه سلســيوس حفــظ نمايــد.

گاوهــا تحــت شــرايط تنــش گرمايــي بــراي حفــظ تعــادل دمايــي و
كنتــرل دمــاي بدنشــان دو راه عمــده دارند:

* دفــع حــرارت ،بويــژه از راه تعريــق ،بوســيلهي افزايــش جريــان
خــون ســطحي ،لــه لــه زدن ،ريــزش بــزاق و غيــره.

اثرات نامطلوب تنش گرمايي بر عملكرد
گاوهاي شيري و راههاي مقابله با آن
email : mh_delavar@yahoo.com

تعــداد تنفــس در  10راس از گاوهــاي گلــه اســت.

اگــر تعــداد تنفــس بــراي  7راس گاو بيــش از 80

ملك حسين دالور و غزاله بهرامي ( به ترتيب دكتري و كارشناسي ارشد تغذيه دام )

بــار تنفــس در دقيقــه باشــد ،گلــه شــما بــا مشــكل

حــاد تنــش گرمايــي روبــرو اســت .اگــر  5راس از

ايــن دامهــا ســرعت تنفســي بيــش از  100بــار در

دقيقــه داشــته باشــند ،نيــاز بــه اقــدام فــوري در

جهــت رفــع تنــش گرمايــي وجــود دارد و احتمــاال

مقدمه

دامنــه مناســب حرارتــي بــراي پــرورش گاو شــيري  5تــا  24درجــه ســانتي گــراد اســت .دماهــاي باالتــر يــا پاييــن تــر از ايــن دامنــه

موجــب تغييراتــي در رفتــار و فيزيولــوژي دام مــي گــردد كــه اصطالحــا تنــش حرارتــي ناميــده مــي شــود .كاهــش دمــاي محيــط بــه
كمتــر از  5درجــه ســانتي گــراد موجــب تنــش ســرمايي و افزايــش دمــاي محيــط بــه باالتــر از  24درجــه ســانتيگراد موجــب تغييراتــي
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اســت ،بــه عنــوان مثــال گاوهــای پرشــیر و تــازه زا بــه دلیــل متابولیســم باالیــی کــه دارنــد در محــدوده دمایــی کمتــری ممكــن اســت

دچــار اســترس گرمایــی شــوند.

دو منبع حرارتی گاو را تحت تاثیر قرار می دهد.
 - 1حرارت حاصل از سوخت و ساز مواد غذایی در بدن

ايــن حــرارت در مقايســه بــا حــرارت محیــط اثــر کمتــری بــر دام داشــته و بــا افزایــش مصــرف خــوراک،
افزايــش نســبت علوفــه بــه كنســانتره و افزايــش ســهم پروتئيــن در جيــره افزايــش مــي يابــد و تنــش

حرارتــی حاصــل از محیــط را تشــديد مــي كنــد.
 - 2حرارت محیط

افزايــش دمــاي محيــط بــه باالتــر از  24درجــه ســانتيگراد موجــب تغييراتــي در رفتــار و فيزيولــوژي

ت و تغييــر سيســتم تغذي ـهاي.
فعالي ـ 

تنــش گرمایــی یکــی از مشــکالت اصلــی صنعــت

پــرورش گاو شــيري بــه خصــوص در مناطــق
گرمســیری و نیمــه گرمســیري جهــان از جملــه

ايــران اســت و هــر ســاله هزينــه و ضــرر و زيــان
فراوانــي را از طريــق كاهــش توليــد شــير و كاهــش
عملكــرد توليــد مثلــي بــه صنعــت گاو شــيري وارد

مــي كنــد.

عالئم ظاهری گاو مبتال به تنش گرمایی
 )1گود افتادن چشم ها

 )2گوش های افتاده
 )3ترشحات بینی

 )4افزایش مصرف آب

 ) 5جستجوی سایه و مکان سرد
 )6بي تحركي و کاهش فعالیت
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 )8افزايش ترشح بزاق

ساير عالئم گاو مبتال به تنش گرمایی
 -افزايش دفعات تنفس و عرق كردن

يكــي از عالئــم گاو مبتــا بــه تنــش گرمايــي

افزايــش دفعــات تنفــس بــه بيــش از هفتــاد بــار
در دقيقــه و افزايــش تعريــق اســت .يــك راه

ســريع بــراي ارزيابــي تنــش گرمايــي ،شــمارش

اگــر جريــان بــاد وجــود داشــته باشــد ســرپا و

پشــت بــه بــاد مــي ايســتند تــا بــا ايــن كار ســطح
بيشــتري از بــدن خــود را در معــرض بــاد قــرار

دهنــد.

 كاهــش مصــرف خــوراك و بــروز بيمــاريهــاي متابوليكــي همچــون كتــوز ،اســيدوز و
لنگــش

همانطــور كــه بيــان شــد بخشــي از گرمــاي توليدي
در بــدن دام از طريــق تخميــر خــوراك در شــكمبه

و ســوخت و ســاز مــواد غذايــي در بــدن منشــاء

مــي گيــرد .در هنــگام ابتــا گاو بــه تنــش گرمايــي،

حيــوان ســعي مــي كنــد بــا كاهــش مصــرف

خــوراك و كاهــش نشــخوار ســهم گرمــاي توليــدي
حاصــل از تخميــر خــوراك در دســتگاه گــوارش و

ســوخت و ســاز در بــدن را كاهــش داده و بــا تنــش
گرمايــي مقابلــه كنــد .لــذا بســته بــه شــدت تنــش،
ممكــن اســت مصــرف مــاده خشــك تــا حــدود 15

درصــد كاهــش يابــد كــه ايــن خــود كاهــش انــرژي

دريافتــي را بــه دنبــال دارد .عــاوه بــر ايــن بخشــي

از انــرژي دريافتــي جهــت دفــع گرمــاي اضافــي از

بــدن صــرف خواهــد شــد كــه ايــن خــود افزايــش

انــرژي نگهــداري تــا  20درصــد را بــه دنبــال دارد.
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 )7كاهش اشتها و كاهش مصرف خوراك

در حالــت تنــش گرمايــي گاوهــا اغلــب و مخصوصــا
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در رفتــار و فيزيولــوژي دام مــي گــردد كــه تنــش گرمايــي ناميــده مــي شــود .البتــه ایــن محــدوده بــرای گاوهــای مختلــف متفــاوت

* محــدود كــردن توليــد حــرارت ،بــا كــم كــردن

ايــن گاوهــا بــا دهــان بــاز لــه لــه مــي زننــد.

بنابرايــن در هنــگام ابتــا دام بــه تنــش گرمايــي بــه دليــل كاهــش دريافــت

 -کاهش دوره آبستنی

انــرژي ،احتمــال بــروز كتــوز بــه ويــژه در گاوهــاي پرتوليــد و تــازه زا افزايــش

 -گاوهــاي خشــك تحــت تنــش گرمايــي گوســاله هــاي كوچكتــري دارنــد و

كــه بــراي توليــد شــير در اختيــار حيــوان قــرار ميگيــرد نيــز كاهــش مــي يابــد

داشــته و شــير كمتــري در دوره شــيردهي توليــد خواهنــد نمــود.

مــي يابــد .همچنيــن بــا توجــه بــه افزايــش انــرژي نگهــداري ،ســهمي از انــرژي

كــه ايــن خــود كاهــش توليــد شــير را بــه دنبــال دارد.

تحقيقــات نشــان داده اســت كــه انــرژي الزم بــراي نگهــداري گاو شــيري در

دمــاي  35درجــه سلســيوس  25درصــد بيشــتر از گاوي اســت كــه در دمــاي
20درجــه سلســيوس نگهــداري مــي شــود .اگــر ايــن

حيــوان بــه منظــور مقابلــه بــا تنــش ،مصــرف مــاده

خشــك را كاهــش داده تــا گرمايــي كمتــري در
حيــن تخميــر و ســوخت ســاز خــوراك در بــدن

احتمــاال مــرده زايــي در آنهــا بيشــتر اســت .آغــوز آنهــا كيفيــت كمتــري

توليــد گــردد كــه ايــن كاهــش مصــرف مــاده

استرس گرمايي و استرس اكسيداسيوني

خشــك ،كاهــش دريافــت انــرژي و بــه دنبــال آن
كاهــش توليــد شــير و كاهــش عملكــرد توليــد

اســترس گرمايــي توليــد راديكالهــاي آزاد را زيــاد كــرده و منتهــي بــه

مثلــي را بــه دنبــال دارد .لــذا بــه منظــور رفــع ايــن

اســترس اكسيداســيوني ميشــود .در گاوهــاي شــيري اســترس اكسيداســيوني

اثــرات نامطلــوب يــا بايــد مــاده خشــك مصرفــي
را افزايــش داد يــا اينكــه بــا افزايــش غلظــت

موضــوع را دربــاره گاوهــاي پرشــيري كــه روزي  4بــار

مــواد مغــذي در خــوراك بــه دريافــت آنهــا توســط

بــه آنهــا خــوراك مــي دهيــم در نظــر بگيريــم ،مــي

حيــوان كمــك كــرد.

بايــد هربــار ،نزديــك بــه  6درصــد خــوراك اضافــي

مــدت زمــان دسترســي بــه خــوراك و تعــداد

بــراي نگهــداري بــدن آنهــا منظــور كنيــم .در آزمايشــي

دفعــات تغذيــه در شــبانه روز مــي توانــد بــر ميــزان

ديگــر كــه چنــدي پيــش در آمريــكا انجــام گرفــت

مــاده خشــك مصرفــي موثــر باشــد .توصيــه مــي

مشــخص شــد كــه در مــاه هــاي زمســتان بــراي توليــد
 1/4ليتــر شــير 464 ،گــرم مــاده خشــك مصــرف شــده
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اســت ،امــا از مصــرف هميــن مقــدار مــاده خشــك در

بخشــي از عوامــل مربــوط بــه ابتــا دام بــه تنــش

تابســتان تنهــا1 / 32ليتــر شــير توليــد شــد كــه نشــان

گرمايــي مربــوط بــه عــدم رعايــت اصــول ســاخت

دهنــده  5درصــد كاهــش در كارآيــي خــوراك اســت.
الزم بــه ذكــر اســت تنهــا نيمــي از كاهــش توليــد

شــير بــه كاهــش مصــرف خــوراك مربــوط مــي شــود و نيمــي ديگــر از انــرژي

مصرفــي گاو بــراي فعــال ســاختن متابوليســم درونــي بــدن بــراي دفــع گرمــا
بــه كار مــي رود .در واقــع ســهمي از انــرژي كــه در دمــاي معمولــي بــراي توليــد

شــير صــرف مــي شــود ،نزديــك بــه  60درصــد از نيــاز انــرژي گاو اســت ،امــا

هنگامــي كــه گاو دو هفتــه تحــت اســترس گرمايــي قــرار (دمــاي  32درجــه
سلســيوس) ميگيــرد تنهــا % 35انــرژي دريافتــي اســت.

عــاوه برايــن درگاو مبتــا بــه تنــش گرمايــي ضمــن كاهــش فعاليــت

نشــخوار ،بــه دليــل افزايــش دفعــات تنفــس مقــدار قابــل توجهــي  CO2از

طريــق تنفــس و بــه دنبــال آن مقــدار زيــادي بيكربنــات نيــز از طريــق ادرار
از بــدن دفــع مــي گــردد .ايــن امــر موجــب كاهــش ظرفيــت بافــري بــزاق و
ابتــاي گاو بــه اســيدوز مــي گــردد كــه بــه دنبــال بــروز اســيدوز احتمــال

بــروز لنگــش نيــز افزايــش مــي يابــد .بنابرايــن  PHشــكمبه بيشــتر از آن كــه

اثــر منفــي بــر ايمنــي و توليــد مثــل داشــته و ســبب افزايش بــروز ورم پســتان

و افزايــش تعــداد ســلولهاي بدنــي ،كاهــش بــاروري ،افزايــش مــرگ و ميــر

و ســاز و عــدم اســتفاده از تاسيســات و تجهيــزات

متناســب بــا شــرايط آب و هوايــي منطقــه اســت.
الزم بــه ذكــر اســت در مقابلــه بــا تنــش گرمايــي،

رويــان ،افزايــش جفــت ماندگــي و زايــش زودتــر از موقــع و در نهايــت اثــر بــر

كاهــش دمــاي محيــط نســبت بــه خنــك كــردن

كاهــش نــرخ عبــور خــوراك از دســتگاه گــوارش و كاهــش جريــان خــون

ســايبان و ايجــاد سيســتم هــاي تهويــه مناســب از

اســت .برعكــس در حالــت تنــش گرمايــي دمــاي ركتــوم ،مصــرف آب و تعريــق

آبپاشــي روي دام و يــا اســتفاده از مــه پــاش هــا

وزن زنــده گوســالهها ،مــرگ و ميــر و كاهــش ســامتي شــود

در بخــش هــاي داخلــي بــدن از ديگــر اثــرات تنــش گرمايــي در گاو شــيري
افزايــش مــي يابــد.

گاو در حالــت عــدم

ابتــا بــه تنــش
گر مــا ي

تحــت تاثيــر دمــاي شــكمبه باشــد ،تحــت تاثيــر دمــاي محيــط اســت.

دام ارجعيــت بيشــتري دارد .بنابرايــن اســتفاده از

روش هــاي خــوب مقابلــه بــا تنــش گرمايــي اســت.

بايــد بــه گونــه اي انجــام گيــرد كــه خــود موجــب
افزايــش رطوبــت محيــط و تشــديد تنــش گرمايــي

نگــردد .عــاوه بــر ايــن مــه پــاش هايــي كــه بــراي
كاهــش تنــش گرمايــي اســتفاده مــي شــوند ،نبايــد
آب را بــه صــورت اســپري بر روي بــدن دام بپاشــند

چــرا كــه در ايــن حالــت روزنــه هــاي پوســت بســته

شــده و مانــع از تعريــق و دفــع گرمــا خواهــد شــد.

اثرات استرس گرمایی بر عملکرد تولید مثلی

جايــگاه بايــد از نظــر وجــود ســايه بــان و آبخــوري
كافــي بررســي شــود .فراهــم كــردن ســايبان

فصلنامه گاوداران شماره چهل وسه بهار 95

تنــش گرماي

ارزانتريــن راه بــراي كمــك بــه گاوهــا در تابســتان

است.

فــن هــا را بررســي و تميــز نماييــد .تيغــه هــا و

حفــاظ هــاي فــن كثيــف و خــاك آلــود عملكــرد
آنهــا را بــه ميــزان  %30كاهــش مــي دهــد .مــه

پــاش هــا ،تايمرهــا و ترموســتات هــا را نيــز بررســي

راههاي مقابله با اثرات نامطلوب تنش گرمايي در گاوهاي شيري

سه راه براي كاهش اثرات منفي تنش گرمايي در گاو پيشنهاد مي گردد.

 - 1انتخاب نوع نژاد
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G A V D A R A N

مثلــي اســت .اثــرات نامطلــوب تنــش گرمايــي بــر عملكــرد توليــد مثلــي گاو

پــرورش نژادهــاي مقــاوم بــه گرمــا در مناطــق بــا ميانگيــن دمايــي بــاال از جمله

 -اختــال در بــروز فحلــی ،افزايــش تعــداد فحلــي خامــوش و افزايــش تعــداد

قــادر اســت تنــش گرمايــي را نســبت بــه نــژاد هلشــتاين بهتــر تحمــل كنــد.

 -افزایش مرگ و میر جنین در اولیل آبستنی

از ســطح بــدن آنهــا را رنــگ ســفيد تشــكيل مــي دهــد نســبت بــه آنهايــي كــه

شــيري را مــي تــوان بــه صــورت هــاي ذيــل مشــاهده كــرد.

دفعــات تلقيــح بــه ازاي هــر آبســتني

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

راهكارهــاي مقابلــه بــا تنــش گرمايــي اســت .بــه عنــوان مثــال نــژاد جرســي

همچنيــن اعتقــاد بــر ايــن اســت كــه گاوهــاي هلشــتاين كــه بخــش عمــده اي

بخــش عمــده ســطح بــدن آنهــا را رنــگ ســياه تشــكيل مــي دهــد بــه تنــش

گرمايــي مقــاوم تــر هســتند.

در حالــت تنــش گرمايــي ميــزان مصــرف آب روزانــه

از  4تــا  5برابــر مــاده خشــك مصرفــي بــه  7تــا 8

برابــر افزايــش مــي يابد لــذا تاميــن آب كافــي (150

تــا  200ليتــر) و بــا كيفيــت مناســب در فصــل گرمــا

بــراي دام يــك ضــرورت اســت .دمــاي مناســب

بــراي آب مصرفــي  15تــا  22درجــه سلســيوس
است.

مديريت تغذيه

در ارتباط با جيره مصرفي دو راه كار وجود دارد.

 ) 1افزايش ماده خشك مصرف روزانه

 )2تغيير در تركيب جيره مصرفي

همانطــور كــه بيــان شــد در حالــت تنــش گرمايــي

خورشــيد تــا  3ســاعت بعــد از طلــوع خورشــيد

يعنــي در ســاعات ســرد شــبانه روز در اختيــار

حيــوان قــرار گيــرد و از تغذيــه حيــوان در ســاعات
گــرم روز پرهيــز شــود .بــه تعــداد دفعــات تغذيــه

نيــز مــي تــوان يــك تــا دو بــار در روز افــزود و
گاو را بــه مصــرف بيشــتر خــوراك تشــويق نمــود.

همانطــور كــه بيــان شــد فراهــم بــودن آب تميــز
و بهداشــتي در طــول شــبانه روز و بــه ويــژه بعــد

از شيردوشــي بــه مصــرف مــاده خشــك بيشــتر

توســط حيــوان كمــك مــي نمايــد.
توجه به ميزان فيبر جيره

بــا توجــه بــه اينكــه منابــع فيبــري موجــب افزايش
گرمــاي تخميــر و كاهــش غلظــت انــرژي خــوراك
مــي گردنــد ،برخــي از محققيــن توصيــه مــي كننــد

بــا كاهــش ســطح فيبــر و كاهــش نســبت علوفــه به
كنســانتره مــي تــوان ضمــن افزايــش غلظــت انرژي

جيــره و كاهــش گرمــاي توليــدي حاصــل از تخميــر
در مقالبــه بــا تنــش گرمايــي بــه حيــوان كمــك

كــرد .امــا برخــي ديگــر از محققيــن معتقدنــد بــا

توجــه بــه اينكــه در هنــگام تنــش گرمايــي دفعــات

تنفــس و بــه دنبــال آن دفــع دي اكســيد كربــن و
بــي كربنــات افزايــش مــي يابــد pH ،شــكمبه كاهش

يافتــه و بــا كاهــش ســهم فيبــر و كاهــش نســبت

علوفــه بــه كنســانتره احتمــال بــروز اســيدوز در دام

افزايــش خواهــد يافــت .بهتريــن توصيــه اين اســت

كــه بــه منظــور جلوگيــري از تشــديد اســيدوز در
هنــگام ابتــا دام بــه تنــش گرمايــي ،ســطح فيبــر
جيــره را حفــظ كــرد ولــي تــا حــد امــكان از علوفــه

هــاي بــا كيفيــت بــاال اســتفاده نمــود.

توجه به سطح پروتئين جيره

توجــه بــه ســطح و ميــزان پروتئيــن جيــره در

شــرايط تنــش گرمايــي بســيار حائــز اهميــت
اســت .در هنــگام بــروز تنــش گرمايــي بايــد ســطح

پروتئيــن جيــره بــه گونــه اي تنظيــم شــود كــه

ضمــن تاميــن منابــع پروتئينــي كافــي از مصــرف

مــازاد ايــن منابــع خــودداري گــردد چــرا كــه
مصــرف بيــش از حــد ايــن منابــع مشــكالت زيــادي

ماننــد مشــكالت ذيــل را بــه همــراه خواهد داشــت.
 - 1افزايش قيمت هر كيلوگرم خوراك

دفــع انــرژي ،مشــكالت توليــد مثلــي و مشــكالت

زيســت محيطــي را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

استفاده از مكمل هاي چربي

كاربــرد مكمــل هــاي چربــي در فصــل تابســتان
كمــك شــاياني بــه رفــع تنــش گرمايــي در گاو

مــي نمايــد .مكمــل هــاي چربــي ضمــن افزايــش

خوشــخوراكي و كاهــش گــرد و غبــار خــوراك،

غلظــت انــرژي خــوراك و توليــد آب متابوليكــي را

افزايــش و گرمــاي تخميــر را كاهــش مــي دهنــد.

ضمــن اينكــه مكمــل هــاي چربــي بــه تاميــن
اســيدهاي چــرب ضــروري و جــذب ويتاميــن هــاي

محلــول در چربــي كمــك مــي نماينــد.

در مقايســه بيــن منابــع كربوهيدراتــي ،پروتئينــي و

چربــي بايــد بيــان كــرد.

توليدآبمتابوليكي:پروتئينها < كربوهيدراتها < چربيها

توليدگرما( : )HIپروتئينها > كربوهيدراتها > چربيها

توجه به سطح عناصر معدني در جيره

بــا توجــه بــه اينكــه در هنــگام تنــش گرمايــي

ميــزان دفــع عناصــر معدنــي از طريــق تعريــق
افزايــش مــي يابــد لــذا بايــد ســطح عناصــر معدني

بــه ويــژه عناصــر كاتيونــي را در جيــره افزايــش

داد .در هميــن ارتبــاط توصيــه مــي شــود ميــزان

پتاســيم را در حــدود  1/5درصــد ،ميــزان ســديم
را بيــن  0/45تــا ./55درصــد ،ميــزان منيزيــم را

 ./35تــا  ./4درصــد و ميــزان كلــر را كمتــر از ./35
درصــد مــاده خشــك جيــره تاميــن كــرد .ســلنيوم

نيــز از عناصــر بســيار مهــم و تاثيــر گــذار در كاهش
تنــش گرمايي اســت.

كاربرد افزودني ها

اســتفاده از افزدنــي هايــي همچــون تركيبــان
بافــري ،مخمرهــا ،نياســين و غيــره نيــز مــي توانــد
بــه رفــع تنــش گرمايــي در دام كمــك نمايــد.

مديريت آخور و خوراك دهي به حيوان

زمــان خــوراك دهــي ،مــدت زمــان فراهمــي
خــوراك ،دفعــات خــوراك دهــي ،شــكل مصــرف

خــوراك ،ترتيــب خــوراك دهــي ،درصــد رطوبــت

جيــره و تميــز كــردن هفتــه اي آخورهــا مــي توانــد

بــر مصــرف خــوراك توســط حيــوان موثــر باشــد.

نتيجه گيري

امــروزه تنــش گرمايــي از جملــه مشــكالت بســيار

مهــم و تاثيــر گــذار بــر عملكــرد و ســامت گاو در

بســياري از كشــورهاي دنيــا اســت و هــر ســاله ضرر

و زيــان فراوانــي بــه ايــن صنعــت وارد مــي كنــد .بــا

اســتفاده از روشهــاي مديريتــي صحيــح مــي تــوان

تــا حــد زيــادي از بــروز مشــكالت ناشــي از تنــش
گرمايــي جلوگيــري كــرد .ابزارهــاي تغذيــهاي

مناســبي نيــز بــراي مقابلــه بــا تنــش گرمايــي،

بهينــه كــردن مصــرف خــوراك ،كاهــش اســيدوز

و كاهــش اثــرات منفــي تنــش گرمايــي بــر توليــد
شــير وجــود دارد كــه در كنــار ابزارهــاي مديريتــي

مــي توانــد ضمــن كاهــش اثــرات اســترس گرمايــي

بــه ســامت گاو و بهبــود عملكــرد آن كمــك نمايــد.
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از ديگــر اثــرات منفــي تنــش گرمايــي در گاو شــيري ،كاهــش عملكــرد توليــد

 -3تغيير در مديريت تغذيه

نماييــد.

زمانــي بيــن  2تــا  3ســاعت قبــل از غــروب

خــوراك ،اختــال در متابوليســم انــرژي ،افزايــش
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گاو در حالــت مبتــا به

مناســب و آب تميــز و تــازه بــه مقــدار فــراوان

شــود بيــش از  %70خــوراك مصرفــي در فاصلــه

 -2مســموميت آمونياكــي كــه خــود كاهــش مصــرف

(تولیــد هورمــون هــا و متابولیــت هــا) مــی

نــرخ تخمــک ریــزی؛ و بهبــود زنــده مانــی رویــان

توانــد چرخــه تولیدمثــل (افزایــش نــرخ تخمــک

و حفــظ آبســتی اعمــال مــی گــردد .هــدف انجــام

ریــزی ،بــره زایــی و دوقلوزایــی) را تحــت تاثیــر

ایــن پژوهــش بررســی شــاخص هــای تولیــد مثلــی

قــرار دهــد .نشــان داده شــده اســت کــه تغذیــه

میــش هــای بلوچــی در یــک برنامــه همزمــان

جیــره هــای گلوکوژنیــک بــه علــت عوامــل

ســازی فحلــی بــا اســتفاده از جیــره هــای متعــادل

ممانعتــی درون تخمدانــی محــدود مــی شــود

و متــوازن گلوکوژنیــک و لیپوژنیــک بــود.

و نمــی توانــد نــرخ عملکــرد تولیدمثــل را در

نتایج و بحث

گوســفند بیــش از  03تــا  04درصــد تحــت تاثیــر

متوســط مصــرف خــوراک روزانــه در هفتــه هــای

قــرار دهــد .

مختلــف آزمایــش (از شــروع آزمایــش تــا زمــان

افزایــش انــرژی جیــره بــا مکمــل ســازی بــا

ســیدر بــرداری) مربــوط بــه تیمارهــای مختلــف در

چربــی ،یکــی از روش هــای بهبــود وضعیــت

شــکل  2نشــان داده شــده اســت .مصــرف خــوراک

انــرژی و در نتیجــه بهبــود عملکــرد تولیــد مثــل

در هفتــه هــای ابتدایــی بــه صــورت معنــی داری

در نشــخوارکنندگان (گاو و گوســفند) ،اســت .از

بیشــتر از هفتــه هــای نزدیــک فحلــی ()P< 0.05

طــرف دیگــر نتایــج مطالعــات در گاو ،گوســفند

بــود .مصــرف خــوراک در گــروه لیپوژنیــک در

و مــوش نشــان داد کــه تغذیــه اســیدهای

هفتــه هــای  4و  5بــه صــورت معنــی داری کمتــر از

چــرب ،بــه ویــژه اســید هــای چــرب ضــروری

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

مــی توانــد عمکــرد تولیدمثــل را بهبــود بخشــد.

چربــی در جیــره باعــث کاهــش مصــرف خــوراک

تأثیــر اســید هــای چــرب ضــروری از روش هــای

مــی شــود .طبــق نظــر پژوهشــگران ،علــت ایــن

مختلــف نظیــر :تغییــر در پروفایــل اســیدهای

کاهــش مصــرف خــوراک ،کاهــش نــرخ تخمیــر

چــرب مایــع فولیکولــی ،غشــای ســلول هــای

الیــاف ،افزایــش انباشــتگی شــکمبه و نــگاری و

گرانولــوزا و اووســیت ( کــه میــزان تاثیــر لیگانــد

کاهــش نــرخ عبــور مــواد از دســتگاه گــوارش در

بــر گیرندهــای غشــایی و بیــان بســیاری از ژن هــا

حضــور منابــع چربــی اســت .امــا در ایــن آزمایــش

را افزایــش مــی دهــد)؛ بهبــود فولیکولوژنســیز،

نشــان داده شــد کــه اســتفاده محــدود از منابــع
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مقایسه اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک
همراه با روش همزمان سازی فحلی بر عملکرد
تولید مثلی میش های بلوچی

ایــن انــرژی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم

بلــوغ سیتوپالســمی اووســیت ،استروئیدوژنســیزو

مسعود دیدارخواه

دکتری تغذیه نشخوارکنندگان و دبیر گروه تحقیق و توسعه شرکت گهر دانه شرق
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
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نتایــج برخــی از مطالعــات قبلــی نشــان داد کــه اســتفاده از هورمــون هــای تحریــک کننــده تولیــد مثلــی بــدون توجــه بــه میــزان انــرژی

G A V D A R A N

تحریــک تخمــک ریــزی در خــارج و داخــل فصــل تولیــد مثــل در گوســفند گــزارش شــده اســت کــه در آن بــا اســتفاده از رژیــم هــای

گنادوتروپیــن میتــوان تولیدمثــل میــش را زودتــر از موعــد القــا کــرد .

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.

شکل2

(فاصلــه زمانــی ســیدر بــرداری تــا شــروع فحلــی،

بلکــه نــرخ تخمــک ریــزی را نیــز در خــارج از

دوقلوزائــی در نــژاد بلوچــی در حــدود  10درصــد

تعــداد فولیکــول هــای گــراف و تعــداد جســم زرد)

فصــل تولیــد مثــل افزایــش داد (جــدول .)3

گــزارش شــده اســت.

در گروهــای مختلــف آزمایــش.

جــدول  .3مقایســه شــاخص هــای تولیــد مثلــی

در مجمــوع نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه

فاصلــه زمانــی بیــن ســیدر بــرداری تــا شــروع

(نــرخ فحلــی ،تخمــک ریــزی ،آبســتنی ،بــره

تغذیــه نســبت هــای بــاال از منابــع نشاســته ای و

فحلــی بــر حســب روز بیــان شــده اســت .اختــاف

زایــی و دوقلوزایــی) در گروهــای مختلــف آزمایــش

یــا ترکیــب منابــع نشاســته ای بــا منابــع چربــی بــه

معنــی داری در ســطح  5درصــد بیــن گــروه

اختــاف معنــی داری در ســطح  5درصــد بیــن

ویــژه چربــی هــای غیــر اشــباع ن یــک مــاه قبــل

هــای آزمایــش بــا ( aو  )bو در ارتبــاط بــا تعــداد

گــروه هــای آزمایــش بــا ( aو  )bنمایــش داده شــده

از شــروع روش هــای همزمانــی فحلــی ،تاثیرگــذاری

چربــی اثــر معنــی داری بــر کاهــش مصــرف

اشــباع و غیــر اشــباع) اســتفاده کــرده بــود کمتــر

داری درســطح  5درصــد بیــن هفتــه هــا در یــک

فولیکــول هــای گــراف در زمــان هــای متفــاوت بــا

اســت.

روش هــای همزمانــی فحلــی و همچنیــن برخــی

خــوراک نــدارد ،بطوریکــه تفاوتــی در مصــرف

از ســایر گــروه هــا ( )P< 0.05بــود (جــدول ،)2

گــروه بــا ( aو  )bو بیــن گــروه هــا بــا ( cو  )dنشــان

( cو  )dنمایــش داده شــده اســت.

جیــره هــای گلوکوژنیــک و گلوکو+لیپوژنیــک

بنابرایــن همزمانــی فحلــی در ایــن گــروه بهتــری

مشــاهده نشــد .میــزان تاثیــر مکمــل چربــی بــر

صــورت گرفتــه اســت .گــزارش شــده اســت کــه

کاهــش مصــرف خــوراک تحــت تاثیــر مقــدار

در گاوهــای تــازه زا ،اســتفاده از منابــع چربــی بــه

چربــی جیــره ،درجــه اشــباع بــودن و شــکل

عنــوان منبــع انــرژی و پیــش ســاز هورمــون هــای

مکمــل چربــی اســت.

اســتروئیدی در جیــره زمــان اولیــن فحلــی بعــد

فاصلــه زمانــی بیــن ســیدربرداری تــا شــروع

زایمــان را کاهــش مــی دهــد.

فحلــی در گــروه گلوگو+لیپوژنیــک کــه همزمــان

شــکل .2مصــرف خــوراک روزانــه در هفته از شــروع

از منابــع نشاســته و چربــی (اســید هــای چــرب

آزمایــش تــا زمــان ســیدر بــرداری ،اختــاف معنــی

شــاخص هــای تولیــد مثلــی گلــه هــای میــش

داده شــده اســت.

تفاوتــی در نــرخ فحلــی و تخمــک ریــزی بیــن

نتایــج ســونوگرافی رحــم نشــان داد کــه علــی رغم

بلوچــی را بهبــود مــی بخشــد .اســتفاده از چربــی

هــا در یــک گــروه بــا ( aو  )bو بیــن گــروه هــا بــا

گــروه هــای آزمایشــی مشــاهده نشــد .بیشــتر

مطلــوب بــودن ن نــرخ آبســتنی ،ایــن صفــت تحــت

زیــاد در جیــره (جیــره هــای لیپوژنیــک) بــه علــت

( cو  )dنشــان داده شــده اســت.

میــش هــای مــورد آزمایــش بــه وضــوح عالئــم

اثــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار نگرفــت( .جــدول

کاهــش در مصــرف خــوراک ،اثــر مطلوبــی بــر

اثــر تیمارهــا بــر تعــداد فولیکــول هــای گــراف

فحلــی را تــا روز چهــارم بعــد از ســیدر بــرداری

 .)3بــر خــاف نتایــج حاضــر ،در بیشــتر مطالعــات،

عمکــرد تولیــد مثلــی میــش بلوچــی نــدارد.

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

نشــان داده و تخمــک ریــزی کردنــد (جــدول .)3

نــرخ پاییــن تــری بــرای آبســتنی و بــره زایــی در

نتایــج ســونوگرافی تخمــدان روز  10بعــد از ســیدر

گــزارش شــده اســت کــه تغذیــه جیــره هــای

اســتفاده از روش هــای همزمانــی فحلــی بــا جیــره

بــرداری ،نشــان داد کــه تعــداد جســم زرد در گــروه

پرانــرژی در یــک مــدت زمــان کوتــاه قبــل جفــت

هــای متــداول گــزارش شــده اســت  .گــزارش

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

گیــری و یــا روش هــای همزمانــی فحلــی (اســتفاده

شــده اســت کــه افزایــش چربــی اشــباع در

از ابــزار هــای حــاوی پروژســترن و تزریــق هورمــون

جیــره باعــث افزایــش اســید هــای چــرب اشــباع

هــای گنادوتروپیــن) بــه تنهایــی بــرای تحریــک

پالســما و مایــع فولیکولــی مــی شــود و از ایــن

فحلــی و تخمــک ریــزی میــش هــا بــه خصــوص

طریــق باعــث افزایــش رادیــکال هــای آزاد موجــود

در خــارج فصــل تولیــد مثــل ،چنــدان مؤثر نیســت.

در اووســیت شــده و کیفیــت اووســیت و تخمــک

البتــه در برخــی مطالعــات اســتفاده از روش هــای

جهــت رشــد جنیــن را کاهــش مــی دهــد .نــرخ

همزمانــی فحلــی بــا یــک جیــره متــداول توانســت

بــره زایــی و دوقلوزایــی در دو گــروه گلوکوژنیــک و

نــرخ فحلــی را بخوبــی بهبــود دهــد .نتیجــه

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

مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده همزمــان

بیشــتر از گــروه لیپوژنیــک بــود .دلیــل اصلــی آن

از تغذیــه جیــره هــای پــر انــرژی (گلوکوژنیــک یــا

احتمــاال اثــر مثبــت افزایــش گلوکــوز و احتمــاال

لیپوژنیــک) ،ســیدر حــاوی پروژســترون و هورمــون

نســولین خــون در جیــره هــای گلوکوزنیــک نســبت
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جــدول  .2مقایســه شــاخص هــای تولیــد مثلــی

 ،eCGنــه تنهــا باعــث افزایــش نــرخ فحلــی شــد

بــه لیوژنیــک اســت .ایــن درحالــی اســت کــه

جدول .2

G A V D A R A N

و نشاســته عبــوری جیــره در ایــن گــروه نســبت

گــراف در همــه جیــره هــای آزمایشــی بیشــتر از

بــه دو گــروه دیگــر مــی باشــد .تعــداد فولیکــول

چهــار فولیکــول در زمــان فحلــی بــود کــه در جهت

هــای گــراف از زمــان ســیدر بــرداری تــا فحلــی بــه

افزایــش دوقلوزایــی رشــد فولیکولــی مناســبی بــه

صــورت معنــی داری در همــه گــروه هــا افزایــش

نظــر مــی رســید .نتایــج برخــی مطالعــات قبلــی

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

نشــان داده بــود کــه اســتفاده از ســیدر همــراه

ســیدر و تزریــق هورمــون گنادوتروپیــن  eCGایجــاد

بــا دوز هــای پاییــن هورمــون  eCGاثــر کمــی

در خــارج از فصــل تولیــد مثــل دارد .بنابرایــن
نتایــج ایــن مطالعــه تــا حــدودی اثــر مثبــت تغذیــه
جیــره هــای پــر انــرژی بــه ویــژه گلوکوژنیــک در
کنــار روش هــای هــم زمانــی بــر رشــد و توســعه
فولیکــول هــا و افزایــش تعــداد جســم زرد (افزایش
تخمــک ریــزی) را نشــان میدهــد.

G A V D A R A N

کــه احتمــاال بــه دلیــل کاهــش مصــرف خــوراک

شــده اســت .میانگیــن تعــداد فولیکــول هــای

روی رشــد فولیکــول هــا و تخمــک ریــزی بویــژه
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اولین محموله لبنیات در روسیه ترخیص شد
آمریکای جنوبی رقیب جدی پنیر ایران

ـد یادداشــت تفاهــم
ـا کردنـ
ـی امضـ
ـوم دامـ
ـای علـ
ـکاری هـ
ـه همـ
ـم نامـ
ـتان تفاهـ
ـران و مجارسـ
ایـ
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
و تحقیقاتــی در زمینــه منابــع ژنتیــک دامی،همــکاری بیــن موسســات و دانشــگاه هــای دو کشــور،تبادل محققیــن و متخصصیــن علــوم دامــی ،تبــادل
اطالعــات ،انجــام پــروژه هــای مشــترک تحقیقاتــی در زمینــه حفاظــت از ژن حیوانــات بومــی و غیــر بومــی اعــام 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  39بــه ایــران و توافــق
 3اردیبهشــت  95ایرنــا
بعمــل آمــده بــا طــرف ایرانــی بــرای همــکاری هــای تحقیقاتــی در ایــن زمینــه صــورت گر فــت.

مافیای واردات” روزگار صنعت دامپروری را سیاه کرده است
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سود  75درصدی واردکنندگان کره

G A V D A R A N

تولیــد ،فــرآوری ،بــازار و مصــرف شــیر بــا هــدف حمایــت از دامــداران و تقویــت بخــش
غیردولتــی ،توســط هیــات وزیــران بــه تصویــب رســید.دولت ،وزارت جهــاد کشــاورزی
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 راهانــدازی زنجیــره
مذکــور در تمامــی اســتانها نظــارت خواهــد کــرد.در ایــن راســتا ،مبلــغ چهــار هــزار و 500
میلیــارد ریــال فرآوردههــای لبنــی و بهبــود کارکردهــای صادراتــی و بــا هــدف افزایــش
بهــرهوری و ارتقــای کیفیــت تولیــد شــیرخام ،تــا ســقف دو هــزار میلیارد ریــال بابــت ارایه
مشــوقهای صادراتــی از محــل اعتبــارات قانــون بودجــه ســال  1395کل کشــور اختصــاص
خواهــد یافت.تــداوم توزیــع شــیر رایــگان در مــدارس و پیشبینــی 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  9تــا  10میلیــون تن
شــیرخام در کشــور تولیــد مــی شــود کــه براســاس مصوبــه ســال  1393دولــت قــرار بــود
هرکیلوگــرم شــیرخام بــا قیمــت 14هــزارو  400ریــال( 1440تومــان ) 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
کــرده اســت تــا دامــداران بیــش از ایــن متضــرر نشــوند ایرنــا  31خــرداد 95

ـرد.
ـه کـ
ـه را قبضـ
ـات منطقـ
ـازار لبنیـ
ـر بـ
مصـ

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
کشــورش ،بــازار روســیه و منطقــه را قبضــه کــرده است.ســید احمــد مقدســی در
گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی
صنعــت دامپــروری و لبنیــات کشــور بــه علــت کاهــش شــدید صــادرات مــواد
لبنــی گفــت :از ابتــدای امســال بــه علــت حضــور برخــی کشــورها در بــازار منطقــه
و نداشــتن قــدرت رقابــت ،صــادرات محصــوالت لبنــی کاهــش یافتــه اســت .رئیــس
هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران افــزود :دولــت ترکیــه و مصــر بــا پرداخــت
مشــوقهای صادراتــی بــه صادرکننــدگان بــازار منطقــه را قبضــه کردهانــد بــه
طوریکــه دولــت مصــر بابــت صــادرات هــر کیلــو مــواد لبنــی بــه صادرکنندگانــش 2
دالر یارانــه میدهــد و بــه ایــن ترتیــب ایــران بازارهــای صادراتــی خــود در منطقــه
و همچنیــن بــازار روســیه را از دســت داده اســت .وی بیــان داشــت 10 :درصــد از
شــیرخام تولیــدی کشــور بــه شــکل فرآوردههــای لبنــی صــادر میشــود کــه در
حــال حاضــر بــه دلیــل عــدم رقابــت در بازارهــای منطقــه بــا کاهــش شــدید صــادرات
مواجــه شــدهایم .رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران بــا بیــان اینکــه
اگــر دولــت ســاالنه  200میلیــارد تومــان یارانــه بــه صــادرات لبنیــات اختصــاص
دهــد ،قطعــا رونــق در تولیــدات دامپــروری و صنایــع لبنــی صــورت میگیــرد ،گفــت:
بــه ایــن ترتیــب هــم بــرای کارخانههــای لبنیــات امــکان اجرایــی کــردن مصوبــه
خریــد قیمــت شــیرخام  1440تومانــی ســال  93فراهــم میشــود و هــم صــادرات
پایــدار خواهیــم داشــت .وی بــا بیــان اینکــه بــرای پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
بــا دولــت نامهنــگاری شــده اســت ،گفــت :نظــر دولــت در ایــن رابطــه مثبــت اســت
امــا تعلــل در اجرایــی کــردن آن ضربــه ســنگینی را بــه صنعــت دامپــروری و تولیــد
شــیرخام کشــور میزند.مقدســی افــزود :در حــال حاضــر دو برنــد بــزرگ صنایــع
لبنــی کاهــش تقاضــای خــود را بــرای خریــد شــیرخام از  15اردیبهشــت اعــام
کردهانــد.وی افــزود :یکــی از ایــن برندهــا کــه خریــدار شــیرخام در  17اســتان کشــور
اســت اعــام کــرده کــه بــا توجــه بــه کاهــش تولیــد بــه دلیــل کاهــش صــادرات از 15
اردیبهشــت روزانــه خریــد شــیرخام از تولیدکننــدگان را بــه میــزان  500تــن کاهــش
میدهــد.وی بــا بیــان اینکــه مصــر محصــوالت لبنــی خــود را بــا  25درصــد زیــر
قیمــت صــادر میکنــد ،گفــت :بــا پرداخــت فقــط یــک یــورو بــه ازای صــادرات هــر
کیلــو مــواد لبنــی میتوانــد بــازار صادراتــی منطقــه و روســیه را بدســت آورد.رئیــس
هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران تصریــح کــرد :در حالــی کــه قیمــت تمــام
شــده شــیرخام بیــش از  1400تومــان اســت امــا متوســط قیمــت خریــد شــیر خــام از
تولیدکننــدگان در دو ســال گذشــته کمتــر از  1150تومــان بــوده اســت

وزیرجهادکشــاورزی گفــت :یارانــه صادراتــی شیرخشــک( و معــادل آن لبنیــات) تــازه
ابــاغ شــده امــا هنــوز در اختیــار قــرار نگرفتــه اســت و بایــد ببینــم چــه میشــود،
امــا وزرات جهادکشــاورزی (بــرای تنظیــم بــازار) خوداقــدام بــه جمــع آوری و خریــد
حمایتــی شــیرخام دامــداران میکند.محمــود حجتــی وزیــر جهادکشــاورزی در
خصــوص آخریــن وضعیــت یارانــه صادارتــی شــیر خشــک(لبنیات) اظهــار کرد:ایــن
یارانــه صادراتــی تــازه ابــاغ شــده امــا هنــوز در اختیــار قــرار نگرفتــه اســت و بایــد
ببینــم چــه میشــود .ایــن یارانــه بــه صادرکننــدگان پرداخــت خواهــد شــد .وزارت
جهــاد کشــاورزی( بــرای تنظیــم بــازار شــیر خــام) اقــدام بــه خریــد حمایتــی و جمع
آوری شــیرخام دامــداران کــرده و آنهــا را تبدیــل بــه شــیر خشــک میکند.وزیــر
جهــاد کشــاورزی دولــت یازدهــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ماننــد ســالهای
گذشــته یارانــه مصرفــی شــیر (فرآودههــای لبنــی) بــه مــردم اختصــاص خواهــد
یافــت یــا خیــر؟ گفــت :ایــن مــوارد را دولت و شــورای اقتصــاد باید پاســخگو باشــند و
بنــده در ارتبــاط بــا تولیــد صحبــت میکنم.بنابــر ایــن گــزارش یارانــه صادراتی شــیر
خشــک و معــادل آن فرآوردههــای لبنــی بــرای رقابــت پذیــری و حضــور در بازارهــای
منطقـهای  200میلیــارد تومــان ابالغ شــده اســت و صــادر کننــدگان منتظــر اختصاص
آن هســتند.این امــر باعــث میشــود کــه صنایــع لبنــی بــا افزایــش بــازار رســانی ،
میــزان جــذب شــیر خــام دامــداران را نیــز افزایــش دهنــد و در نهایــت شــرایط
خریــد شــیر خــام دامــداران بــه قیمــت مصــوب نیــز فراهــم میشــود 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 فرآوردههــای لبنــی در کشــور مــا بــه دلیــل کاهــش قــدرت خریــد
مــردم پاییــن اســت و بــا اختصــاص یارانــه مصــرف میتــوان ســرانه مصــرف ایــن
محصــول را در کشــور بــاال برد.کارشناســان بــا اشــاره بــه افــت  38درصــدی 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
داخــل اختصــاص دهد.گفتنــی اســت یارانــه صادراتــی مصــرف شــیر و فرآودهــای
لبنــی در گذشــته حــدود  600میلیــارد تومــان بــود کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی
دولــت ایــن طــرح در چنــد ســال گذشــته فراموشــی ســپرده شــده اســت  .اقتصــاد
آنالیــن 21خــرداد95
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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  ۲۰۰میلیــاردی بــرای صــادرات لبنیــات اظهارداشــت:ما بــا ایــن اقــدام مخالــف
هســتیم ،چراکــه اختصــاص مشــوق صادراتــی دردی را دوا نمیکنــد و مقطعــی اســت.وی بــا بیــان اینکــه مــا طرحهــای مختلفــی بــرای ایجــاد تحــرک در بــازار داشــتیم ،گفـــت:ما میتوانیــم
بــه برخــی واحدهــای بــزرگ لبنــی کــه شــرایط الزم را دارنــد ،اعــام کنیــم فقــط در زمینــه صــادرات فعــال باشــند و روی ایــن مســئله متمرکــز شــوند در نتیجــه محصــول بــا کیفیتتــری
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
یارانههــا 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 یارانههــا
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 کمکهــا را کنیــم کــه ســامتی 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 .
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ـیدر پــی حــذف ارز مبادلـهای
ـرخ جهانـ
ـش نـ
ـود کاهـ
ـدن باوجـ
ارزان نشـ
بــرای واردات کــره ،مدیــرکل مرکــز اصــاح نــژاد دام وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام
کــرد کــه واردکننــدگان کــره ،ســود سرشــاری از ایــن محصــول میبرنــد و علیرغــم
کاهــش قیمتهــای جهانــی ،قیمــت خــود را کاهــش ندادهاند.محمدرضــا مالصالحــی
در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،اظهــار کــرد :کــره ماننــد برخــی دیگــر مــواد غذایــی
بــا کاهــش قیمــت در بــازار جهانــی مواجــه شــده در حالــی کــه قیمــت آن در بــازار
داخلــی تغییــری نکــرده اســت.وی افــزود :واردکننــدگان کــره ســود سرشــاری از ایــن
محصــول میبرنــد ،چراکــه ارزش افــزوده کــره عرضــه شــده در بــازار داخلــی بیشــتر
از  75درصــد قیمــت وارداتــی آن اســت.این مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی
بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته حــدود  40هــزار تــن کــره وارد شــد ،ادامــه داد :از
ســویی انباشــت شــیر در کشــور وجــود دارد و تولیدکننــدگان شــیر خشــک معتقدنــد
اگــر خامــه را بــه قیمــت مناســب بخرنــد قیمــت شــیر خشــک کاهــش مییابــد و
آنهــا هــم میتواننــد ایــن محصــول را صــادر کننــد امــا ایــن بهصرفــه نیســت،
چراکــه صنایــع لبنــی بــا کــر ه کــه هــر روز در بــازار جهانــی ارزانتــر میشــود،
ســودهای هنگفتــی بــه جیــب میزنند.مالصالحــی تاکیــد کــرد :حــذف ارز مبادل ـهای
بــرای واردات کــره در هیمــن راســتا بــه درخواســت وزیــر جهــاد کشــاورزی تصویــب و
ابــاغ شــد.به گــزارش ایســنا ،طــی روزهــای گذشــته ارز مبادلـهای بــرای واردات چنــد
قلــم محصــول غذایــی حــذف شــد توســعه تجــارت بــود .ایســنا  1خــرداد 95
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ـی رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه تجــارت ســیاه و مافیــای واردات
ـم “تولید ملـ
ـن در چشـ
ـتن قوانیـ
ـا گذاشـ
ـر پـ
دودِ زیـ
روزگار صنعــت دامپــروری را ســیاه کــرده اســت ،گفــت :دود زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن رســمی بــه چشــم تولیدکننــده داخلــی و مصرفکننــده میرود.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 میکننــد ،شــاید در اصفهــان دهمیــن
بــار اســت کــه دامــداران اعتــراض خــود را اینگونــه مطــرح میکننــد .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 صراحتـ ًا در حمایــت از بخــش کشــاورزی و خصوصـ ًا دامپــروری
تصویــب شــدهاند امــا همــه ایــن قوانیــن نادیــده گرفتــه شــد ه کــه دود آن بــه چشــم تولیدکننــده و مصرفکننــده م ـیرود ،جالــب اینکــه بــر ســر هــر دو
گــروه منــت هــم گذاشــته میشــود.رئیس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان تصریــح کــرد :نــرخ جهانــی َکــره امــروز  2.6دالر اســت ،ایــن مبلــغ براســاس
م ُکــره جهــان ،کــره را لــب مــرز بــه مــا بــا ایــن مبلــغ میفروشــند ،در ایــن میــان  3هــزار تومــان بــرای حمــل
ریــال حــدود  9200تومــان میشــود ،از آن نی 
و نقــل و بســتهبندی یعنــی تجــارت داخلــی درنظــر بگیریــد کــه نهایتــ ًا  12هــزار تومــان میشــود ،امــا مصرفکننــده ایــن محصــول را بــر مبنــای 26
هــزار تومــان خریــداری میکنــد.وی بــا بیــان اینکــه براســاس مــاده  11قانــون نظــام جامــع دامپــروری مــورخ  ، 88/5/7بایــد تعرفــه مؤثــر بــر واردات کاالهــا
گذاشــته شــود ،خاطرنشــان کــرد :اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد و تعرفــه 80ــــ 70درصــدی بــرای ایــن محصــول بگذارنــد و مــا کــره ایرانــی را  16 ، 15یــا  17هــزار
تومــان بفروشــیم ،هــم تولیــد حمایــت میشــود و هــم مــردم ارزانتــر محصــول را دریافــت میکنند.رهنمایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد جســتجو کــرد و
دیــد ایــن بیبرنامگــی از چــه ناحیـهای اســت ،تصریــح کــرد :در ایــن میــان یــک تجــارت ســیاه مطــرح اســت ،مافیــای واردات روزگار را بــرای تولیدکننــده و
مصرفکننــده 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 آشــفتهبازاری اشــاره کــرد و گفــت :بــرای نخســتین بــار وزارت جهــاد کشــاورزی بهعنــوان دســتگاه تخصصــی و همچنیــن تشــکلهای صنفــی در 3ماهــه
اول ســال  93قیمــت تمامشــده شــیر خــام را اســتخراج کردنــد ،ایــن قیمــت  1570تومــان بــود کــه در دولــت چانهزنــی شــده و 1440مصــوب و ابــاغ شــد.وی
بیــان کــرد :قــرار بــر ایــن بــود تــا از اول تیــر  93شــیر را  1440تومــان بخرنــد ،کارخانهجــات پیشــنهاد کردنــد بــرای ایــن اقــدام بــه آنهــا اجــازه داده شــود
کــه  62درصــد قیمــت همــه محصــوالت آنهــا شــامل شــیر ،پنیــر ،کــره وغیــره افزایــش پیــدا کنــد کــه دولــت ایــن موضــوع را نپذیرفــت و بهنظــر مــن در
ایــن مــورد اشــتباه کــرد امــا در ادامــه دولــت  15درصــد افزایــش را پذیرفت.رهنمایــی تصریــح کــرد :ایــن موضــوع بهانـهای شــد بــرای کارخانههــا تــا شــیر
را از دامــدار بــا قیمــت  1440تومــان نخرنــد ،از آن روز ایــن قیمــت را کاهــش دادهانــد تــا امــروز کــه همچنــان شــیر را از دامــدار خیلــی کمتــر از ایــن قیمــت
خریــداری میکننــد ،پــس ایــن قانــون بــرای دامــدار عملیاتــی نشــد امــا بــرای کارخانههــا چــه اتفاقــی افتــاد؟ مــن محصولــی را ســراغ دارم کــه  59درصــد
بــرای مصــرف کننــده افزایــش قیمــت داشــت.وی بــا بیــان اینکــه کارخانههــا یــک دوره افزایــش 15درصــدی را اجــرا و در طــول  2ســال گذشــته افزایــش،3 ،
 4و  5درصــدی را هــم عملیاتــی کردنــد ،گفــت :کارخانههــا در حقیقــت یــک شــیب مالیــم بــرای افزایــش قیمــت محصــول و یــک شــیب معکــوس هــم بــرای
زمیـنزدن دامــداران داشــتند  15 .اردیبهشــت -تســنیم

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت :کشــورهای آمریــکای جنوبــی بــه بــازار پنیــر روســیه ورود پیــدا کردهانــد و
ایــن محصــول را بــه قیمتــی پایینتــر 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
ســختگیرانه 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  4شــرکت لبنــی داده شــده اســت تــا صــادرات میســر شــود کــه گام موثــری اســت.او افــزود :در ســال  2014روســیه حــدود ســه میلیــارد و 400
میلیــون دالر لبنیــات وارد کــرده اســت کــه یــک میلیــارد و  500میلیــون 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

جلسه راهکارها و بررسی مشکالت تولید شیرخام در استان های خراسان رضوی و اصفهان

رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران استان درواکنش به اظهارات وزیر جهادکشاورزی

ـرد رســتم زاده -در حالــی کــه محمــود حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی روز یــک شــنبه در
ـی کـ
ـوان ردیابـ
ـی تـ
ـی مـ
ـه راحتـ
ـازار را بـ
ـی در بـ
ـک وارداتـ
ـیر خشـ
شـ
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 نمیکنــد چــرا کــه اصــوال شیرخشــک مــورد اســتفاده در لبنیــات اصــا 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  93اســت کــه بــر اســاس آن وارد کننــده فرصــت دارد تــا  18مــاه کاالی مــورد تقاضــای خــود را وارد کنــد .وی اضافــه کــرد :ثبــت ســفارش واردات در مــاه هــای
پایانــی ســال  93درحالــی 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  94دامــداران بــا همــکاری ســازمان تعــاون روســتایی اقــدام بــه تولیــد شــیر خشــک کردنــد و ایــن یعنــی مــا در ایــن مــدت اصــا نیــازی بــه صــدور مجــوز واردات نداشــته
ایــم و مســئوالن ازایــن موضــوع اطــاع 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 اصــاح 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 قطعـ ًا 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 خراســانرضوی نیــز بــا رد ادعــای وزیر کشــاورزی
کــه شیرخشـکهای وارد شــده را مربــوط بــه شیرخشـکهای 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 اقــام صادراتــی بــه بازارهــای جدیــد را شــامل گــروه محصــوالت نباتــی ،صنایــع غذایــی و محصــوالت پالســتیکی خراســان رضوی برشــمرد .

گزارشی از شیرهای بدون مشتری و کارخانههای تعطیل شده لبنی
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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  38کارخانــه لبنــی اســتان خبــر داد و گفــت :در اســتان  104کارخانــه لبنــی فعــال بــوده اســت
کــه هــم اکنــون فقــط 66کارخانــه آن هــم بــا  30درصــد ظرفیــت کار مــی کننــد .وی همچنیــن در گفــت و گــو بــا خراســان رضــوی افــزود :ظرفیــت اســمی تحویــل شــیر کارخانجــات لبنــی
اســتان در مجمــوع روزانــه  6400تــن بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب تولیــد فعــا روزانــه  ۱۵۰۰تــن شــیر جــذب مــی کننــد ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت تولیــد شــیر
دامــداری هــای اســتان  2300تــن در روز اســت یعنــی کارخانجــات لبنــی اســتان حــدود ســه برابــر ظرفیــت تولیــد شــیر امــکان جــذب دارنــد بــا ایــن حــال فعــا 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 ابــاغ 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  70کیلو
بــه ازای هــر نفــر کاهــش یافتــه اســت تاکیــد کــرد :قطــع یارانــه شــیر پاســتوریزه از ابتــدای ســال  91باعــث کاهــش مصــرف ایــن محصــول بیــن شــهروندان شــده اســت در حالــی کــه در آن
مقطــع روزانــه  660تــن شــیر در بــازار مصــرف مــی شــد و اکنــون ایــن میــزان بــه حــدود  150تــا  200تــن رســیده اســت .فرزانــه تصریــح کــرد :از  2300تــن شــیر تولیــدی در خراســان رضــوی
 1500تــن در کارخانجــات اســتان  400،تــن در کارخانجــات خــارج از اســتان  200،تــن در لبنیاتــی هــای ســطح شــهر و  200تــن توســط خــود دامــداری هــا اســتفاده مــی شــود .بــا این حــال رکود
در بــازار فــروش محصــوالت لبنــی از ســه مــاه پایانــی ســال  94شــروع 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  70تــا  100تــن 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 میتواننــد کــره را تولیــد کننــد کــه بــا ایــن اقــدام جهــاد کشــاورزی تولیــد مــا نیــز کاهــش یافتــه اســت .فرزانــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون ۵۰
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 حمایتهــای 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 نظارتهــا ،تصریــح کــرد :اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتــی در صــدد برآمــده تــا
ی 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
ضمــن رایزنـ 
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 نهادههــای دامــی
در بــازار کمــک فراوانــی بــه تولیدکننــدگان کــرده اســت ،تاکیــد کــرد :تامیــن نهادههــا باعــث شــده قیمــت آنهــا در بــازار تثبیــت و بــه وفــور یافــت شــود .وی فضــای اقتصــادی نامشــخص را
دلیلــی بــر تــرک کار بعضــی از تولیدکننــدگان دانســت و گفــت :تولیــدات دامداریهــا بــا توجــه بــه تولیــد نهادههــا 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 جمـعآوری 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 حمایتهــای 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
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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  83میلیونــی کشــور واینکــه مصــرف ســرانه شــیر  100کیلوگــرم وگوشــت قرمــز  13کیلوگــرم اســت گفــت نیــازی بــه واردات
شــیرو گوشــت نمــی باشــد .ایــن درحالیســت کــه در ســال هــای  93و  ، 94بــه ترتیــب  65و 100هــزار تــن گوشــت قرمــز وارد کشــور شــد .عزیزالهــی بــا اشــاره
بــه اینکــه در ســال گذشــته  630هزارتــن 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  200میلیــارد 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  1000تــن 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  1440تومــان را مــاک 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  50درصــد 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  70ســال گذشــته از حــدود  5میلیــون تــن بــه بیــش از  43میلیــون تــن در حــال حاضــر رســیده اســت .ترکیــه کــه تــا همیــن چنــد
ســال قبــل  4/5میلیــون تــن شــیرخام تولیــد میکــرد االن بیــش از دوبرابــر مــا یعنــی حــدود  19-18میلیــون تــن شــیرخام تولیــد مــی کنــد .همچنیــن روســیه و
اقمــارش بــه شــدت بــه تولیــد شــیرخام روی آورده انــد.
 -2سیســتم 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 کامــا 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  50ســال اســت کــه اروپــا در حــدود  170-160میلیــون تــن شــیرخام در ســال تولیــد مــی کــرد .بــا برداشــته شــدن ســهمیه هــا طــی
هشــت ســال آینــده تولیــد شــیر خــام بــه حــدود  300میلیــون 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  50درصــد 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  20کیلوگــرم در ســال اســت در طبقــه دهــم یــا قشــر مرفــه  80کیلوگــرم در جامعــه
شــهری در طبقــه اول  34کیلوگــرم و در طبقــه دهــم  110کیلــو گــرم در ســال مــی باشــد .ایــن درحالیســت که ســرانه مصــرف نوشــابه در ایــران  219کیلوگرم 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  1280تــا  1300تومــان محاســبه کــرده انــد و آقــای باکــری در رســانه هــا  1100تومــان اعــام کردنــد کــه ایــن کامــا غیــر کارشناســی مــی باشــد.مهندس
رهنمایــی بــا تاکیــد بــر اعمــال وتعرفــه بــرای واردات کــره گفــت کــه انجــام ایــن کار مــی تــوان  17درصــد 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 ســامت 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  370تــن شــیر بالشــتکی در ســطح شــهر مشــهد توزیــع مــی شــد

کالسهای هفتگی آموزشی

شــامل:

-افزایــش میــزان کنســانتره بــه  2/5درصــد وزن

تمــام نیــاز حیــوان را تامیــن نمایــد (نگهــداري،

-گوساله هاي  7رزوه تا  75روزگی (ماده)

--استفاده  1/5درصد وزن بدن از علوفه

-مصــرف مــاده خشــک 2تــا  2/2درصــد وزن بــدن،

-گوساله هاي  2ماهه  )60روز) تا  14ماهگی

-میــزان مصــرف خــوراك متناســب و حتــی باالتــر

=حداکثر  %1وزن بدن کنسانتره استفاده شود

ب-گاو هاي شیري

-سعی در جبران وزن از دست رفته دام

-محدود نمودن مصرف نمک

الف-گوساله ها:

-تازه متولدشده

-گوساله هاي  7روزه تا  60روزگی(نر)

-گوساله های  15-14ماه تا  2سالگی

نقش قیمت گذاری در اقتصاد تولیدات دامی

سخنران :جناب آقای دکتر محمود دانشور کاخکی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (دوشنبه )95/1/03

عمومــ ًا دولتهــا در مقابــل افزايــش قيمتهــا عكسالعمــل نشــان ميدهنــد و ســعي ميكننــد از طريــق نظــارت و يــا اعمــال سياســتها از افزايــش
قيمتهــا و يــا ايجــاد تــورم در كشــور جلوگيــري نماينــد.
قيمــت گــذاري توســط دولــت منجــر بــه ايجــاد اختــال در مكانيــزم قيمتهــا در بــازار شــده و در نتيجــه قيمتهــا بيانگــر هزينههــاي واقعــي
اجتماعــي در شــرايط رقابتــي نخواهــد بــود.

بــدن

(روزهاي  140تا  305روز پس از زایمان)

از میــزان تولیــد مــی باشــد

-ابتــداي شــیردهی ،از صفــر تــا  70روز بعــد از

- -کاهــش تولیــد شــیر بــا یــک شــیب 10 -8

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

(دوره خشکی از  60تا  14روز قبل از زایمان)

-میانــه و انتهــاي شــیردهی  140 ،تــا  305روز پــس

-یــک برنامــه خــوب تغذیــه اي تضمیــن کننــده

-دوره خشکی  60روز قبل زایمان

متابولیکــی دام

زایمــان

از زایمــان

قيمت از يك نقش محوري درفعاليتهاي اقتصادي برخوردار است.

-دوره انتقالی  14روز قبل از زایمان

جیــره بایــد بــه گونــه اي تنظیــم شــود تــا بتوانــد

از زایمــان

درصــدی در مــاه

-یکی از مهمترین فاز ها در چرخه تولیدي دام

رشــد جنیــن و جایگزیــن نمــودن ذخایــر بدنــی)
 %50جیــره از علوفــه باشــد

-اجتناب از مصرف بیش از حد کلسیم وفسفر

دوره انتقال (  14روز قبل از زایش)

-افزایش تدریجی کنسانتره مصرفی

-افزایش میزان پروتیئن جیره مصرفی

-آنیونیک کردن جیره(کلرید آمونیوم)

تولیــد در دوره بعــدي و کاهــش مشــکالت

کاربرد تکنیک های ژنتیک مولکولی در اصالح نژاد گاو های شیری

قیمت در سيستم اقتصادي:
هدايت مصرف كنندگان  :قيمتها نقش كليدي در تخصيص كاالها به مصرف كنندگان با توجه به محدوديت بودجه آنها دارد.

سخنران :جناب آقای دکتر مجتبی حسین پور

ايجــاد انگيــزه بــراي توليدكننــدگان  :قيمتهــا بــه عنــوان يــك عالمــت دهنــده بــراي توليدكننــدگان جهــت توليــد مقــدار بيشــتر و يــا كمتــري از

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

كاالهــا هســتند.

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 اصــاح 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  PCRمــی 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

مدیریت کاربردی و فنی گله گاوهای شیری

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.

خالصــه نــکات بهداشــتی و مدیریتــی در
-محــل تولــد و نگهــداري گوســاله بســیار

-مصــرف کنســانتره بصــورت پلــت جهــت رشــد

گاو هــاي شــیري
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-خــروج مایعــات از مجــاري تنفســی و دهــان

-شــاخ ســوزي در هفتــه دوم بــه روش صحیــح

-تنظیم صحیح میزان انرژي و پروتیئن جیره

-خشــک کــردن گوســاله توســط مــادر یــا

رویــش شــاخ

شــیب مالیــم)

-ضدعفونــی بنــد نــاف بالفاصلــه بعــد از تولــد

چهــارم بــا رعایــت مــوارد بهداشــتی و استرســی

ارتبــاط بــا پــرورش گوســاله هــا

تمیــز

در دقایــق اولیــه تولــد
دامــدار

وبــراي  3روز متوالــی

-تغذیه صحیح با آغوز

تغذیــه بــا شــیر یــا جایگزیــن شــیر بعــد ازتغذیــه بــا آغــوز

زندگــی گوســاله

بهتــر اپــی تلیــوم شــکمبه

خالصــه نــکات مدیریتــی در ارتبــاط بــا مدیریــت

(از روز صفر تا  70روز پس از زایمان)

بررسی اندازه قطعات و فرآوري دانه در سیالژ ذرت (با تأکید بر سیستم) shredlage
سخنران :سرکار خانم مهندس عطیه رحیمی

دانشجو دکتراي تغذیه دام -دانشگاه فردوسی مشهد (دوشنبه )95/2/20
خالصه
تهیــه ســیالژ ذرت بــا کیفیــت بــاال اصــا 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

-پرهیــز از افزایــش یکبــاره کنســانتره)افزایش بــا

اســت کــه علوفــه ذرت  26درصــد مــاده خشــک باشــد و دانــه ذرت در یــک دوم خــط شــیري باشــد  .نکتــه حیاتــی  -داراي  35کــه در ســیالژ معمــول

-قطــع سرپســتانکهاي اضافــی در هفتــه ســوم یــا

-استفاده از علوفه با کیفیت

حــدود  9احتیاجــات فیبــر حیــوان تعییــن شــده اســت  .نکتــه حیاتــی ســوم ،فــرآوري دانــه در حیــن برداشــت علوفــه ذرت بــراي ســیلو کــردن اســت

-نظافــت باکــس جهــت کاهــش شــیوع و انتشــار

-گاوهــا بایــد تــا حــد امــکان در اوج تولیــد ،

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  .اخیــرا ً سیســتم در آمریــکا توســعه یافتــه اســت کــه قــادر اســت بــا

گلــه بــر اســاس NRCانجــام گیــرد کــه خــود

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

باپمــاد شــاخ ســوز و یــا بــا داغ کــردن دکمــه

بیمــاري هــاي واگیــردار و کاهــش حشــرات مــوذي

و مگســر

-بررســی روزانــه گوســاله هــا از لحــاظ شــیوع

(روزهاي  70تا  140دوره تولید شیر)

نگهداشــته شــوند

در ابتــدا پیشــنهاد مــی شــود کــه تقســیم بنــدي

)) (Theoretical lengths of cut (TLCدوم ،طــول بــرش تئــوري  65ســانتیمتر توصیــه شــده اســت کــه بــر اســاس ایجــاد بهتریــن تخمیــر در ســیلو و  /ذرت

کــه ایــن فــرآوري ســبب شکســته شــدن دانــه و افزایــش قابلیــت هضــم و  PHقابلیــت دسترســی مــواد مغــذي دانــه بــراي میکروارگانیســمهاي ســیلو

انجــام فــرآوري روي  Shredlageفــرآوري بــه نــام ســبب بهبــود کیفیــت ســیالژ شــود  .بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک قابلیــت هضــم  TLCدانــه و افزایــش

59
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-مصــرف کنســانتره آغازیــن و آب از روز ســوم

بیمــاري

G A V D A R A N
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(دوشنبه )95/2/06

توانــد کاربــردی مناســب از اطالعــات ژنومــی در انتخــاب دام هــای برتــر باشــد.
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سخنران وحید وثوقی -دانشجوی دوره دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان -مدرس دانشگاه

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

اسیدوز ،چالش ناتمام گاوداریها

سخنران :جناب آقاي دکتر محمد ملک خواهی دکتراي تغذیه گاو شیري از دانشگاه فردوسی (دوشنبه)95/3/3
میکروارگانیســم -هــای شــکمبه مــواد مغــذی کــه وارد شــکمبه میشــود را بــرای رشــد مــورد اســتفاده قــرار داده و همــراه بــا رشــد میکروبــی فــرآورده ای

فرعــی ماننــد اســیدهای چــرب فــرار( اســتات ،پروپیونــات ،بوتیــرات و  ) ..تولیــد مــی شــود .ایــن اســیدهای چــرب فــرار از طریــق دیــواره شــکمبه
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  PHشــکمبه حــدود 2/6
همچنیــن گزارشــاتی وجــود دارد کــه درصــد چربــی شــیر و شــیر تصحیــح شــده بــر اســاس چربــی نیــز افزایــش یافتــه اســت  .اســاس ایــن سیســتم

نیــز بــر ایــن اســت کــه داراي دو غلطــک داراي پشــته و شــیار اســت کــه وقتــی دانــه ذرت یــا چــوب بــال از میــان آن عبــور مــی کنــد ،خــورد شــده و

لــذا دسترســی بــه مــواد مغــذي دانــه و فیبــر چــوب بــال بــه دلیــل افزایــش ســطح افزایــش  26ســانتیمتر افزایــش یابــد ،لــذا  -مــی توانــد بــه TLC 30

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

تــا  4/6مــی 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
افزایــش یافتــه و متعاقــب آن تجمــع اســیدهای چــرب فــرار نیــز بیشــتر می-شــود .اگــر حیــوان نتوانــد بیــن میــزان تولیــد و میــزان خنثــی ســازی

پروتــن -هــای آزاد شــده تعــادل برقــرار کنــد .

 PHشــکمبه بــه زیــر  6و اگــر ادامــه داشــته باشــد بــه زیــر  6/5مــی 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  ٢۶درصــد ،در هلنــد  ١٣درصــد و در ایــران حــدود

 ٢٧درصــد 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؛

رفتارشناسی گاوهاي شیري

سخنران :جناب آقاي دکتر ملک حسین دالور

دکتراي تغذیه دام از دانشگاه فردوسی (دوشنبه )95/2/27

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
خــوراك 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.

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.

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

سخنرانان :کادر مدیریت و فنی گاوداری های صنعتی قدس نیشابور و ظفر بریت حیدریه (دوشنبه )95/3/ 10
شرکت بینالود
ایــن شــرکت از  5واحــد تولیــدی کــه شــامل  2واحــد دامــداری و  3واحــد زراعــی مــی باشد،تشــکیل شــده اســت .کل اراضــی ایــن شــرکت  2185هکتــار
و بــا  22حلقــه چــاه عمیــق و ســطح باغــات کشــور  100هکتــار پســته بــارور و  200هکتــار پســته در حــال احــداث مــی باشــد

در خصــوص رابطــه بیــن شــیردهی و غالبیــت ،اخیــرا ً ثابــت شــده اســت ،کــه گاوهــاي غالــب زودتــر از گاوهــاي مغلــوب بــه شــیر دوش ،جهــت دوشــیده

در واحــد هــای زراعــی در ســال 94،2850تــن جو3400،تــن یونجــه و  9000تــن ذرت علوفــه ای تولیــد گردیــده اســتکه بــه واحــد هــای دامــداری شــرکت

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

واحد های دامداری

شــدن مــی آینــد.

کار برمــی گزیننــد.

G A V D A R A N

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.

منتقــل گردیــده اســت

-1واحــد قدس:ایــن واحــد در شهرســتان نیشــابور یــک ســال قبــل از پیــروزی انقــای اســامی بــا واردات  150راس دام از خــارج کشورشــروع بــه فعالیــت
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با شد

نمــود و در حــال حاضــر کل دام 2270راس و نیــروی انســانی  62نفــر و حجــم تولیــد روزانــه 35500کیلوگــرم شــیر خــام بــا رکــورد  5/36کیلوگــرم مــی

نژادهــاي مختلــف شــرایط خاصــی را در خصــوص اســتراحت کــردن مــی پســندند ،مث ـ ً
ا گاوهــا ي نــژاد زبــو ،اســتراحت کــردن در مقابــل اشــعه آفتــاب و

-2واحــد ظفــر: :ایــن واحــد در شهرســتانتربت حیدریــه در ســال  1377بــا ورود  400راس گاو رشــروع بــه فعالیــت نمــود و در حــال حاضــر کل دام

گاوهاي هلشتاین نظم خاصی را در موقع استراحت کردن ،ایستادن و خوابیدن اتخاذ می کنند.

آینده نگری

گاوهــاي انگلیســی محــل ســایه داري را بــراي ایــن کار ترجیــح مــی دهنــد.

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

گفتمان و انتقال تجربیبات صنعت گاو شیری
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متــر و در گاوهایــی کــه در چــراگاه هســتند  30متــر اســت.

2824راس و نیــروی انســانی  77نفــر و حجــم تولیــد روزانــه 48300کیلوگــرم شــیر خــام بــا رکــورد  1/41کیلوگــرم مــی باشــد
-1توسعه واحد گاوداری ظفر با افزایش تعداد  500راس دام مولد
-2احداث گاوداری  3000راس مولددر واحد کشاورزی مزرعه

جواب جدول تخصصی شماره 43
1

2

3

4

5

6

7

 -3پروتوزویر

 a-11خوک

-2ذات الریه

 a-4نفخ

 -10ازشیرگیری

 -16مدفوع

 b-11کبد

 b-17کود

 a-12سل

 a-5جذب

 b-12سقط

 -6گنده خواری

-13دورگه

-8واحددامی

 -15لینامارین

b-5موهر

 -7ورم پستان

 c-12شش

 - 14فاسیوال

 a-17ژن

 c-17جو

 a-18حلق
 b-18مری

 a-19فحلی

 b-19لنگش

 - 20جایگاه ژنی
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 b-4پیکا

-16فلهمن

فصلنامه گاوداران شماره چهل وسه بهار 95

 -1تردی گوشت

 -9آبله گاوی
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