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مختلف الشه شتر یک کوهانه
 -اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیرة

با کمال مسرت و افتخار انتصاب جنابعالی به عنوان مدیر کل اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی
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غذایی بر عملکرد پرواری گوساله های نر هلشتاین

را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند آن عزیز فرهیخته وتالشهای خستگی ناپذیر جنابعالی می باشد

بررســی تغییرات آنیونی -کاتیونی جیره بر عملکردفصل نامه گاوداران از ارسال مقاالت و مطالب تخصصی و علمی

شیردهی ،اســیدهای چرب شیر و مواد معدنی سرم در

اساتید و کارشناسان و دانشجویان محترم استقبال می نماید .

گاوهای شــیرده هلشتاین در تنش حرارتی

مسئولیت صحت و سقم مطالب صرفاً به عهده نویسنده و یا
مترجم می باشد .
استفاده از مندرجات مجله با ذکر ماخذ بالمانع است .
خوانندگان و عالقمندان عزیز می توانند هر گونه نظر و پیشنهاد
خود را به نشانی های ذیل ارسال نمایند :
مشهد – بلوار امامت – نبش امامت –14پالک  – 2طبقه اول

دورنگار ) 051 ( 3 6051092 :

www.Kdlfu.ir

tech@kdfu.ir

 -اخبار
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تلفن ) 051 ( 36049908 – 36040952 – 36045632 – 36041043 :

کوتاه شــده بر سالمت و تولید شیر گاوهای هلشتاین

36
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فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

تبریک عرض مینمائیم .امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی صنعت دامپروری استان و

اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

 كنترل لنگش و مراقبت از سم در گله هاي شيري -ارزیابی ترکیبات فیزیکی و شیمیایی گوشت نواحی

جناب آقای دکتر شریعتی

سالمت و تامین امنیت غذایی مردم عزیزمان موفق و سربلند باشید.

فهرست مطالب

اثرات مخرب لنگش
بزرگتريــن ضررهــاي مالــي لنگــش ناشــي از

نابــاروري ،حــذف و كاهــش توليــد شــير مــي
باشــد ،بــا ايــن وجــود زيانهــا بيــن كشــورهاي
مختلــف و در شــرايط اقتصــادي مختلــف مــي

توانــد متفــاوت باشــد .عــاوه بــر كاهــش توليــد
شــير لنگــش زيانهــاي مســتقيم نيــز دارد نظيــر
هزينــه هــاي درمــان (داروهــا ،اســتهالك ابــزار

ســم چينــي و شــير دور ريختــه شــده از گاوهــاي

تحــت درمــان) وقــت دامــدار و اجــرت افــرادی
کــه بــه طــور حرفــه اي درمــان لنگــش انجــام

میدهنــد .بــراورد هزينــه هــاي غيــر مســتقيم
لنگــش نظيــر حــذف و نابــاروري پيچيــده تــر

مــي باشــد .جراحــات بافــت شــاخي نســبت بــه

ســاير جراحــات منجــر بــه زيــان هــاي بيشــتري

مــي شــوند ،و از ایــن بیــن زخــم كــف ســم
منجــر بــه بيشــترين زيــان اقتصــادي ميگــردد.

ميانگيــن هزينــه يــك مــورد لنگــش  323يــورو
بــرآورد شــده اســت كــه منجــر بــه هزينــه كلــي
در حــدود  7500يــورو در ســال 70 ،يــورو بــه ازاء

يــك گاو يــا  1پنــس بــه ازاء يــك ليتــر شــير در

ميانگيــن گلــه هــاي بريتانيــا مــي شــود.

گاوهــا اگــر دچــار لنگــش شــوند ميــزان توليــد

شيرشــان كاهــش پيــدا مــي كنــد .گاوهــاي
پرتوليــد تــر در يــك گلــه بــه احتمــال بيشــتري

دچــار لنگــش مــي شــوند نســبت بــه گاوهايــي
بــا توليــد كمتــر .در نتيجــه دامدارهــا ممكــن

اســت نفهمنــد كــه يــك گاو لنــگ دچــار كاهــش
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نویسنده :دکتر مجتبی محمد دوست

اســت بــه انــدازه يــك گاو ســالم در گلــه شــير

بدهــد .قبــل از اينكــه گاو بــه طــور آشــكار
لنگــش نشــان بدهــد توليــد شــيرش كــم مــي

شــود و بــراي مدتــي بعــد از درمــان نيزتوليــد

شــير پاييــن باقــی ميمانــد .كاهــش كلــي شــير در
جراحــات مختلــف متفــاوت مــي باشــد ،بعنــوان

مثــال در يــك مــورد زخــم كــف ســم حــدود 600
كيلــو شــير در يــك دوره شــيرواري كاهــش پيــدا

مــي كنــد.

ارتبــاط بيــن لنگــش و نابــاروري كامــا روشــن

مــي باشــد .گاوهــاي لنــگ بعلــت عــدم فحلــي

پاییز 96

4

هــاي شــيري مــي باشــد .بنابرايــن كنتــرل لنگــش زمينــه مهمــي در بحــث ســامت گلــه بــه خــود اختصــاص مــي دهــد .لنگــش

تلقيــح مــي شــوند بــه احتمــال كمتــري آبســتن

غــذا خــوردن در روز و ميــزان دريافــت مــاده خشــك در آنهــا كاهــش مــي يابــد ،بيشــتر مــي خوابنــد و بــه دفعــات كمتــري بلنــد

 )rateكمتــري دارنــد و نيــاز بــه تعــداد تلقيــح

بــه طــور كلــي  95%گاوهــاي لنــگ از گونــه هــاي شــيري هســتند 90% .از لنگــش هــا ناشــی از مشــکالت انگشــتی هســتند کــه از

تعجــب آور نيســت کــه بدانیــم در گاوهــاي لنــگ

ســم) و  50%در پوســت اســت (بــه طــور عمــده درماتيــت انگشــتي) و  70%از زخــم هــاي شــاخي در انگشــت خارجــي قــرار دارد.

تــا آبســتني ،تعــداد روزهــاي بــاز و فاصلــه

گاوداري را تحــت تاثيــر قــرار مــي دهــد .در واقــع لنگــش ســومين عامــل ضــرر اقتصــادي (بعــد از نابــاروري و ورم پســتان) در گلــه

كمترســواري مــي دهنــد .گاوهــاي لنگــي كــه

منجــر بــه تغييــرات رفتــاري زيــادي مــي شــود؛ گاوهــاي لنــگ فعالیــت کمتــری دارنــد ،مجمــوع زمــان غــذا خــوردن  ،دفعــات

مــي شــوند و ميــزان آبســتني (Conception

مــي شــوند و مــي نشــينند .بنابرايــن لنگــش از مهمتريــن مضاميــن ســلب آســايش در گلــه هــاي شــيري محســوب مــي شــود.

بيشــتري بــراي آبســتني دارنــد .در نتیجــه

ایــن بیــن  80%از لنگــش انگشــتي در انــدام خلفــي اســت 50% .از لنگــش انگشــتي در بافــت شــاخي (بــه طــور عمــده زخــم كــف

فاصلــه زايــش تــا اوليــن تلقيــح  ،فاصلــه زايــش
گوســاله زايــي افزايــش مــي يابــد.

عوامل لنگش انگشتي

كامــل يــك زخــم) وبيمــاري خــط ســفيد (شــامل

خونريــزي هــاي خــط ســفيد و جداشــدگي خــط
ســفيد) ،و گــروه دوم بيماريهــاي عفونــي انگشــتي

بــا نــام درماتيــت انگشــتي و نكروباســيلوز بيــن
انگشــتي (فلگمــون بيــن انگشــتي يــا گنديدگــي

ســم).

عوامــل ايجــاد كننــده بيماريهــاي كــف و ديــواره

شــاخي ســم هنــوز بــه طــور كامــل شــناخته
نشــده انــد .همــواره اســيدوز تحــت بالينــي

بعنــوان عامــل اصلــي المينيــت معرفــي شــده

بيمــاري دخيــل باشــند ولــي ايــن موضــوع اثبــات
شــده نيســت .بــدون شــك بيمــاري هنگاميكــه
گاو در كــود مــي ايســتد بيشــتر اتفــاق مــي

افتــد .درماتيــت انگشــتي در بيــن ايــن دو بيماري
عفونــي انگشــتان معمولتــر اســت .بــا وجــود

تفاوتهــاي ايــن دو بيمــاري ،برنامــه هــاي كنترلــي
تنظيــم شــده بــراي كنتــرل خطــرات مربــوط بــه

درماتيــت انگشــتي بــراي كنتــرل نكروباســيلوز

بيــن انگشــتي نيــز كافــي خواهنــد بــود.

طرز برخورد دامداران با لنگش

اســت در حاليكــه در تحقيقــات آزمايشــگاهي

دامدارانــي كــه بــه خوبــي لنگــش را مديريــت

از عوامــل مســتعد كننــده مــي تــوان بــه مــوارد

از آســايش كافــي برخوردارنــد .ايــن گلــه هــا

ويتامينهايــي نظيــر بيوتيــن ،تضعيــف كالژن در

(كاه يــا ماســه) اســتانداردهاي بااليــي از راحتــي

پــدال مــي دهــد و نــازك شــدن بالشــتكهاي

تغذيــه طــوري اســت كــه گاوهــارا در شــرايط

بنــد ســوم قــرار گرفتــه انــد) و همچنيــن اگــر

ســم چينــي مرتــب و بــا كيفيــت و درمــان ســريع

شــاخي و ســاختارهاي داخلــي پــا شــود مــي

گاوهــا در ايــن گلــه هــا معمــوال راضــي هســتند و

اثبــات ايــن قضيــه بســيار مشــكل مــي باشــد.

مــي كننــد در كل معتقدنــد كــه گاوهايشــان

زيــر اشــاره نمــود :عــدم باالنــس غذايــي

بــا كاهــش تراكــم و ايجــاد بســتر تميــز و نــرم

پاهــا كــه اجــازه افزايــش حركــت را بــه اســتخوان

فيزيكــي بــراي گاوهايشــان فراهــم مــي كننــد،

انگشــتي (پدهــاي چربــي كــه در زيــر اســتخوان

بدنــي ( )BCSخوبــي نگــه مــي دارد ،از طرفــي

محيــط فــارم باعــث افزايــش ضربــه بــه كپســول

دامهــاي لنــگ در ايــن واحدهــا انجــام مــي شــود.

توانــد منجــر بــه بيمــاري هــاي بافــت شــاخي

فاصلــه هــاي راهپيمايــي آنهــا كوتــاه مــي باشــد.

انگشــتان گــردد .خونريــزي هــا و زخــم هــاي
كــف ســم نتيجــه اي از كوفتگــي هــا و آســيبهاي

وارده بــه بافــت خوابيــده شــده در زيــر بنــد
ســوم انگشــتان (اليــه زاينــده ســم) مــي باشــند.
خونريــزي هــا و جداشــدگي خــط ســفيد نيــز
مــي توانــد علــت مشــابهي داشــته باشــد،بــا
ايــن وجــود حركــت ديــواره ســم در حيــن وزن

گيــري انگشــتان ممكــن اســت حيــوان را مســتعد

جداشــدگي خــط ســفيد كنــد .بنابرايــن كنتــرل

گلــه اي ايــن جراحــات حــول كنتــرل عواملــي
مــي چرخــد كــه خطــر كوفتگــي بافــت زاينــده

زيــر اســتخوان بنــد ســوم را افزايــش مــي دهنــد.

بــا ايــن وجــود همچنيــن در خيلــي از گلــه هــا

شــيوع و بــروز لنگــش بــاال اســت و مهــم اســت
كــه بدانيــم چــرا ايــن اتفــاق افتــاده اســت .مــا

ميدانيــم كــه خيلــي از گلــه هــا توانايي تشــخيص
لنگــش را ندارنــد ،يــا بــا ســطوحي از لنگــش
در گلــه هــا مــدارا مــي شــود .بعــاوه دامــداران

ممكــن اســت فــرض كننــد كــه ســطوحي از
لنگــش در گلــه هايشــان طبيعــي مــي باشــد .در
ايــن گلــه هــا دامــداران خيلــي گرفتــار هســتند

و رســيدگي بــه گاوهــاي لنــگ در پاييــن ليســت
بلنــدي از كارهايــي اســت كــه بايــد انجــام شــود.

بــه طــور كلــي بــراي خيلــي از دامــداران بــرآورد

درماتيــت انگشــتي توســط باكتريهــا ايجادمــي

صحيــح شــيوع لنگــش در گلــه هايشــان مشــكل

( ).spp Treponemaرا شــامل مــي شــود .انتقــال

از سيســتم اســكورينگ اســتفاده مــي كننــد ،بــه

شــود ،تركيبــي از گونــه هــاي تريپونمــا

مــي باشــد .در مقايســه بــا افــراد متخصصــي كــه

از يــك گاو بــه گاو ديگــر از طريــق محيــط

نظــر نمــي رســد كــه دامــداران بــه طــور صحيــح

بيمــاري ممكــن اســت بدنبــال خريــد گاوهــاي

لنــگ اســت.

احتمــاال مهمتريــن راه انتقــال عفونــت مــي باشــد.
آلــوده وارد گلــه شــود ،بــا ايــن وجــود انتقــال

از طريــق اجســام (از قبيــل ابــزار ســم چينــي)

نيــز ممكــن اســت رخ دهــد .زمانيكــه عفونــت

تشــخيص بدهنــد كــه كداميــك از گاوهايشــان

ارزيابي و مانيتورينگ لنگش

اهميت ثبت صحيح سوابق در گله ها

وارد يــك گلــه مــي شــود بــه ســرعت منتشــر

همــواره در اكثــر گلــه هــا لنگــش در مقايســه بــا

كــه بعــد از اســتقرار درماتيــت انگشــتي در آن

شــده اســت .ايــن ممكــن اســت تــا انــدازه اي

بيمــاري گــردد.

بــه ســاير بيماريهــاي بومــي عقــب تــر اســت.

مــي گــردد .نويســنده گلــه اي را ســراغ نــدارد

ورم پســتان و نابــاروري كمتــر پیگیــری و ثبــت

توانســته باشــد بــه طــور كامــل عــاري از ايــن

نشــان بدهــد كــه چــرا كنتــرل لنگــش نســبت

نكروباســيلوز بيــن انگشــتي توســط فوزوباكتريوم

دســتيابي بــه داده هــاي باكيفيــت اوليــن قــدم

5
G A V D A R A N

لنگــش يــك مشــكل جــدي در اغلــب گلــه هــاي شــيري در دنيــا مــي باشــد .لنگــش آســايش گاو ،توليــد شــير و ســوددهي

مــي شــوند در مقايســه بــا گاوهــاي ســالم در گلــه

G A V D A R A N

اي( )Ciclicityكمتــري هســتند و زمانيكــه فحــل

شــامل خونريــزي هــاي كــف ســم تــا تشــكيل

ديگــر باكتــري هــا نيــز ممكــن اســت در تســهيل
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مقدمه

يــا بعلــت كيســت تخمدانــي داراي حالــت دوره

عمدتــا شــامل زخــم هــاي كــف ســم (دامنــه اي

و در محيــط پراكنــده مــي شــود .گونــه هــاي

تقســيم نمــود .گــروه اول جراحــات بافــت شــاخي

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

كنترل لنگش و مراقبت از سم
در گله هاي شيري

توليــد شــده اســت چــون ايــن گاو لنــگ ممكــن

بيمــاري هــاي انگشــتي را مــي تــوان بــه  2گــروه

نكروفــوروم ()Fusobacteriumnecrophorum

ايجادمــي شــود ،كــه در مدفــوع گاو موجود اســت

حياتــي در پیگیــری و كنتــرل لنگــش مــي باشــد.

جانــب دارانــه اســكور بدهــد .مشــاهده كننــده

در حالــي كــه جداشــدگي خــط ســفيد و درماتيــت

درمــان لنگــش و داده هــاي اســكور حركتــي

جمعــي گاوهــا نباشــد .گاوهــا بايــد از پهلــو و

لنــگ نيــز شــيوع زيــادي داشــته باشــند.

مشــاورين ســامت گلــه نيــاز بــه ركوردهــاي
روتيــن گلــه خواهنــد داشــت .ركوردهــاي درمــان

مــي تواننــد در تخميــن ميــزان بــروز و علــت
يابــي لنگــش و بنابرايــن كمــك در كنتــرل عوامــل
خطــر و موفقيــت در درمــان موثــر باشــند .داده
هــاي حاصــل از اســكور حركتــي گلــه مــي تواننــد
در تخميــن ميــزان شــيوع لنگــش ،شناســايي

حيوانــات نيازمنــد درمــان و در ســنجش ميــزان

موفقيــت برنامــه هــاي كنترلــي موثــر باشــند.

يــك سيســتم ثبــت ســوابق مناســب در فــارم

بايــد شــامل مــوارد زيــر باشــد:

عقــب مشــاهده شــوند .در هنــگام اســكورينگ

کنترل لنگش

و بــدون لغــزش راه برونــد كــه مانعــي بــراي

گاوهــا بايــد بــر روي يــك ســطح صــاف ،ســخت
حركــت گاوهــا نداشــته باشــد و حداقــل بايــد
 4گام متوالــي و پيوســته از گاو مشــاهده شــود.

در اكثــر گلــه هــا مــي تــوان زمانــي كــه گاوهــا
از شيردوشــي خــارج مــي شــوند اســكور داد.

توصيــه مــي شــود كــه گاوهــا در يــك راهــروي

عريــض اســكور داده شــوند چــون مانــع حركــت
گاوهــا نمــي شــود و از حركــت دســته جمعــي و

بــه هــم چســبيدن گاوهــا كــه كار اســكورينگ را

•اســكورينگ حركتــي منظــم گلــه بــا

بــه شــدت ســخت مــي كنــد پيــش گيــري مــي

تكــرار كــه توســط فــردي آمــوزش ديــده انجــام

داده مــي شــود در حاليكــه بايــد گاوهــاي خشــك

•داده هــاي مربــوط بــه درمــان گاوهــاي

لنــگ در حــال بهبــودي هســتند نيــز اســكور

اســتفاده از يــك سيســتم شــناخته شــده و قابــل

شــود .در اغلــب فارمهــا كل گلــه شــيري اســكور

شــود.

و بهاربنــد گاوهــاي بيمــار كــه شــامل گاوهــاي

لنــگ ،كــه حداقــل شــامل مشــخصات گاو ،تاريــخ

معاينــه ،انگشــت آســيب ديــده ،تشــخيص

داده شــود.

داده هــاي اخــذ شــده از هــر گاو بايــد شــامل

جراحــت و درمــان هــاي انجــام شــده مــي باشــد.

اطالعــات منحصــر بــه فــرد آن گاو ،اســكور

شــدت جراحــت از الزامــات ثانويــه مــي باشــند.

نــوع اطالعــات مربوطــه باشــد (بــه عنــوان مثــال

داده هــاي دقيقــي نظيــر محــل زخــم يــا ارزيابــي
•داده هــاي مشــاهده شــده از زخــم

هايــي كــه در طــي ســم چينــي روتيــن گاوهــاي
غيــر لنــگ بدســت آمــده انــد .اينهــا بايــد جــدا

از داده هــاي حاصــل از درمــان گاوهــاي لنــگ

نگهــداري شــوند.

حركتــي ،خصوصيــات اندامهــاي لنــگ و هــر

هــر گونــه نشــانه اي دال بــر اينكــه لنگــش بــه
علــت جراحــات ســم نيســت يــا ســوء ظــن در

مــورد لنگــش دوطرفــه) .همچنيــن مــي تــوان

اطالعــات مفيــد ديگــري نيــز بدســت آورد
(مثــل اســكور بدنــي) كــه بــا هــدف اوليــه يعنــي

اســكورينگ حركتــي هيــچ گونــه تداخلــي ندارند.

برقراري يك سيستم اسكورينگ حركتي در فارم
بــه طــور كلــي در اكثــر فــارم هــا از سيســتم

اســكورينگ حركتــي  5نقطــه اي اســپريچر

داده شــود و ايــده آل آن هــر دوهفتــه اســت ،بــه
خصــوص زمانــي كــه اســكورينگ روش اوليــه

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

بــراي تشــخيص گاو لنــگ بــه منظــور درمــان مــي
باشــد .بســيار مهــم اســت زمانــي كــه يــك گاو

تمــام ارزيابــي هــا در يــك واحــد بايــد توســط

يــك فــرد آمــوزش ديــده انجــام گــردد چــون
در اســكورينگ تفــاوت هــا بيــن افــراد مشــاهده
كننــده رخ مــي دهــد .هــر يــك از پرســنل
دامــداري مــي تواننــد آمــوزش ببيننــد؛ در اغلــب

مــوارد بهتــر اســت كــه فــرد اســكور دهنــده بــه
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ممكــن اســت برخــي از گاوهــا را بشناســد و

و درمــان شــود.

تشــخيص علــت لنگــش گاهــي اوقــات پيچيــده

مــي شــود .تمــام جراحــات باعــث لنگــش نمــي

شــوند و گاوهــاي لنــگ گاهــي اوقــات دچــار

بيــش از يــك نــوع زخــم هســتند .محققــان
گــزارش كردهانــد كــه زخــم كــف ســم و فلگمــون

بيــن انگشــتي معمــوال باعــث لنگــش مــي شــوند

همــان  rate Cureبهتــر مــي شــود) و بــه احتمــال

درمــان ســريع و موثــر گاوهــاي لنــگ يكــي از

كمتــري عــود مــي كننــد .در نتيجــه مداخــات

لنگــش مــي باشــد .در دو مطالعــه در بريتانيــا،

لنگــش مــي شــوند .از طرفــي اگــر ســم چينــي

مديريتــي در رابطــه بــا افزايــش ميــزان لنگــش

زودهنــگام حتــي مــي توانــد اثــر معكــوس و

لنگــش یــک بیمــاری ســاده نیســت ،بلکــه

مراحــل مهــم در همــه برنامــه هــاي كنترلــي

درمانــي منجــر بــه كاهــش شــدت ،دوره و شــيوع

خطــر مــی باشــد .دالیــل زیــادی وجــود دارد

ثابــت شــد كــه تاخيــر در درمــان يــك فاكتــور

و درمــان درســت انجــام نشــوند ايــن مداخــات

در گلــه مــي باشــد و در مطالعــه اي ديگــر ثابــت

مخــرب نيــز داشــته باشــد.

نمایانگــر دســته وســیعی از شــرایط و عوامــل

مبنــی بــر اینکــه چــرا راههــای کنتــرل لنگــش
هنــوز بــه طــور کامــل شــناخته نشــده انــد.

نخســت اینکــه اکثــر ایــن مداخــات پیشــنهاد
شــده بــرای اجــرا بســیار پیچیــده و گــران
هســتند و ایــن باعــث مــی شــود کــه راهــکار
آزمــون و خطــا در عمــل بســیار مشــکل بشــود.

همچنیــن تشــکیل جراحــات بافــت شــاخی چنــد
مــاه زمــان نیــاز دارد (ثابــت شــده اســت کــه

ســم هــا در اولیــن شــیرواری مــی تواننــد دچــار
جراحــات غیــر قابــل درمــان شــوند) و بــه

همیــن دلیــل ارزیابــی علــت جراحــت و تاثیــر
مداخــات مشــکل خواهــد بــود .بنابرایــن حتــی
در صورتــی کــه تغییــرات مدیریتــی مقتضــی

نیــز اعمــال گــردد بــاز هــم ماههــا تــا ســالها
طــول مــی کشــد کــه میــزان لنگــش بــه طــور
معنــی داری کاهــش یابــد .در ایــن جــا شــواهد
زیــادی از تحقیقــات و مشــاهدات درمانگاهــی در

دســت اســت کــه برنامــه هــای کنترلــی لنگــش
در فــارم هــای اقتصــادی نیــز مــی تواننــد بــه

طــور حقیقــی اجــرا شــوند و کاهــش پایــداری را
در ســطح لنگــش گلــه ایجــاد نماینــد.

بــه طــور کلــی اقدامــات کنترلــی در مــورد زخــم

شــد گاوهايــي كــه در اوليــن شــكم زايــش خــود

سم چيني منظم

در شــكمهاي بعــدي نيــز لنــگ مــي شــوند.

ســم چينــي ممكــن اســت پيشــگيرنده ،اصالحي

درگيــر لنگــش مــي شــوند بــه احتمــال بيشــتري

تشــخيص بــه موقــع و صحيــح و درمــان موثــر

مــوارد لنگــش موجــب كاهــش شــيوع لنگــش
مــي شــود از طريــق كاهــش طــول زمــان لنــگ
بــودن يــك گاو و همچنيــن بــا كاهــش تعــداد

مــوارد عــود كننــده موجــب كاهــش بــروز لنگــش
هــاي آينــده مــي شــود.

در جوامعــي كــه صنايــع شــيري پيشــرفته اي

دارنــد معمــوال امــروزه دامپزشــكان كمتــر درگيــر

درمــان هــر روزه دامهــاي لنــگ مــي شــوند .ايــن

نقــش بــه طــور فزاينــده اي بــه عهــده ســم چيــن
هــاي فــوق حرفــه اي و يــا پرســنل آمــوزش

ديــده گاوداري هــا محــول شــده اســت .نقــش
دامپزشــكان در واقــع همــكاري بــا مديريــت
فــارم در سركشــي بــه درمــان صحيــح گاوهــا و

بعــاوه پيشــگيري از ايجــاد لنگــش مــي باشــد.
ايــن نقــش شــامل بندهــاي زيــر مــي شــود :الــف:
آمــوزش و راهنمايــي در مــورد درمــان گاوهــا ،ب:

هــا و خونریــزی هــای کــف ســم و بیماریهــای خط

درمــان مــوارد لنگــش ســخت كــه بــه درمانهــاي

اقدامــات طراحــی شــده بــرای کنتــرل درماتیــت

بــروز جراحــات خــاص بــه منظــور راه انــدازي و

ســفید بــه هــم ربــط دارنــد ،و بــه طــور مشــابه

انگشــتی همچنیــن نکروباســیلوز بیــن انگشــتی
را کنتــرل خواهــد کــرد .بنابرایــن مــا اســتراتژی

هــای کنتــرل گلــه ای لنگــش را بــه دو دســته
کلــی تقســیم مــی نماییــم ،آنهایــی کــه بــرای
کنتــرل بیماریهــای بافــت شــاخی طراحــی شــده

انــد (شــامل خونریــزی و زخــم هــای کــف ســم

و خونریــزی و جداشــدگی خــط ســفید) و انهایــی

کــه بــرای کنتــرل بیمــاری هــای عفونــی طراحــی

شــده انــد (درماتیــت انگشــتی و نکروباســیلوز
بیــن انگشــتی) .اگــر بیماریهــای بافــت شــاخی
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اسكور

توصيف

1

در حالت ايستاده و حركت پشت حيوان صاف است و راه رفتن طبيعي مي باشد

2

در حالت ايستاده پشت صاف و در حالت حركت پشت قوس برمي دارد و راه رفتن طبيعي است

3

در حالت ايستاده و حركت پشت حيوان قوس دارد و راه رفتن طبيعي نيست

4

قوس پشت همواره وجود دارد و راه رقتن حيوان با احتياط و مرحله اي شده است

5

عدم توانايي يا اكراه زياد در وزن گيري بر روي يك يا تعداد بيشتري از اندامها

قبلــي پاســخ نــداده انــد ،ج :مقايســه و آناليــز
پشــتيباني مداخــات گلــه اي صحيــح ،د :توجيــه
پرســنل گاوداري در مــورد مســئوليت آنهــا در
زمينــه لنگــش.

بــه طــور خالصــه مــي تــوان گفــت كــه لنگــش

يــك بحــث پيچيــده و چالــش برانگيــز مــي باشــد
و هنــوز برنامــه هــاي درمانــي و پيشــگيري از آن
فاصلــه زيــادي تــا كامــل شــدن دارنــد .در هــر
صــورت كاري كــه مــي تــوان انجــام داد كاهــش

شــيوع لنگــش مــي باشــد از طريــق توجــه
بيشــتر بــه تشــخيص و درمــان ســريع گاوهــاي
لنــگ .پيشــنهاد مــا ايــن اســت كــه گاوهــاي

شــديدا لنــگ (گاوهــاي داراي اســكور  5در
اســكورينگ حركتــي) را بــه محــض تشــخيص
دادن درمــان كنيــد و گاوهــاي لنــگ را (گاوهــاي
داراي اســكور  4در اســكورينگ حركتــي)

حداكثــر در طــي  2روز .در فــارم هــاي موفــق تــر

اســكورينگ حركتــي بــه طــور روتين (هــر  14روز)
انجــام مــي گيــرد و تمــام گاوهــاي لنــگ بالفاصله

درمــان مــي شــوند .تشــخيص ســريع بــه همــراه

درمــان موثــر مزايــاي زيــادي بــراي گاو ،گلــه و
فــارم دارد .در مراحــل ابتدايــي ،بيماريهــاي ســم

و يــا تركيبــي از هــر دو باشــد (بــا ايــن وجود ســم

چينــي روتيــن را نبايــد جايگزينــي بــراي درمــان
ســريع گاوهــاي لنــگ دانســت) .روش كامــا
فراگيــر و قابــل قبــول در ســم چينــي گاو روش

 5مرحلــه اي هلنــدي مــي باشــد (Toussaint
 ،)1985 ,Ravenبــا برخــي تغييــرات بســيار

جزيــي .در ايــن رونــد  5مرحلــه اي ابتــدا بايــد
ســم بــه شــكل اصلــي خــود بازگــردد و ســپس

اقدامــات اصالحــي انجــام گيــرد .بخــش هــاي

خاصــي از انگشــتان نبايــد برداشــته شــوند تــا

گاوهايــي كــه مشــكلي ندارنــد در نتيجــه ســم
چينــي بيــش از حــد بــه خطــر نيفتنــد .از ايــن

رو ســم چينــي يــك كار تخصصــي اســت و بايــد
توســط پرســنل آمــوزش ديــده فــارم ،جراحــان
دامپزشــك آمــوزش ديــده و يــا ســم چينــي هــاي

فــوق حرفــه اي انجــام پذيــرد.

چــون بــه طــور طبيعــي در اغلــب گاوهــا ســم

خارجــي انــدام خلفــي بــزرگ تــر مــي باشــد

بايــد ضخامــت كــف را در ايــن ســم  2تــا 3

ميلــي متــر بيشــتر در نظــر بگيريــم تــا از ســم
چينــي بيــش از حــد پيشــگيري شــود ،بخصــوص
در گاوهــاي مســن تــر .محــل تيپيــك زخــم كــف

ســم را بايــد مقعــر كــرد (برداشــتن ضخامــت
كــف ســم در ايــن منطقــه بــه منظــور كاهــش
وزن گيــري) و بايــد ايــن كار را بــه صــورت وســيع

تــري در سرتاســر كــف ســم گســترش دهيــم تــا
وزن گيــري را بيشــتر بــر روي ديــواره بيندازيــم.
مقعركــردن كــف ســم در ســم خارجــي انــدام

خلفــي بايــد  2برابــر بيشــتر از ســم داخلــي

باشــد و كــف ســم بايــد مســطح باشــد ،ســطح
وزن گيــري كــف ســم در ســم داخلــي بايــد 80

ميلــي متــر باشــد تــا ثبــات و پايــداري الزم را

ايجــاد بكنــد و در هنــگام راه رفتــن از چرخيــدن

ســم بــر روي پاشــنه پيشــگيري كنــد .اگــر ايــن
كارهــا بــه درســتي انجــام گيــرد روش هلنــدي

ســم چينــي مــي توانــد گام برداشــتن و حركــت
گاوهــا را ارتقــاء دهــد و بــروز و دوره لنگــش را
در گلــه كاهــش دهــد .رژيــم هــاي ســم چينــي

پيشــگيرنده بايــد قبــل از اينكــه بلنــدي ســم
منجــر بــه لنگــش شــود انجــام گيرنــد .چــون
اكثــر جراحــات ســم در هفتــه هــاي آغازيــن

گلــه هــا مــي باشــد .اگــر تليســه هــا ســم بلنــد

شــدند بهتــر اســت ســم چينــي آنهــا  60روز قبــل
از زايمــان انجــام شــود .در سيســتم هــاي بســته،

بايــد در اواســط شــيردهي نيــز ســم گاوهــا
معاينــه گــردد .اغلــب دامــداران زودتــر از ايــن

زمــان (در  60تــا  100روزگــي شــيردهي) اقــدام

بــه ســم چينــي مــي كننــد تــا اضافــه رشــد كــف

و پنجــه حاصــل از كبــودي كــف ســم را كــه در
برخــي از مــوارد بــه زخــم كــف ســم منتهــي مــي
شــود را اصــاح كننــد .از آنجاييكــه در تليســه

هــاي شــكم اول جراحــات نســبت بــه گاوهــاي
چنــد شــكم زا در روزهــاي شــيردهي زودتــري

رخ مــي دهنــد منطقــي اســت كــه تليســه هــا
را زودتــر از  60روز شــيردهي مــورد معاينــه قــرار

دهيــم .ســايش بافــت شــاخي در اوايــل شــيردهي

بيشــتر از رشــد آن اســت .بنابرايــن پيشــنهاد
نمــي شــود كــه ســم چينــي در طــي  60روز

ابتــداي شــيردهي انجــام شــود مگــر نيــاز بــه
درمــان لنگــش داشــته باشــيم.

حمام سم و ضدعفوني
حمــام ســم یکــی از اقدامــات اصلــی در کنتــرل

لنگــش هــای ناشــی از درماتیــت مــی باشــد.
کنتــرل موثــر بــر علیــه درماتیــت انگشــتی

بــه نظــر مــی رســد کــه لنگــش هــای ناشــی از
هایپرپــازی بیــن انگشــتی را نیــز کاهــش مــی

دهــد و حمــام ســم مــداوم و منظــم مــی توانــد در
کنتــرل ایــن بیمــاری نیــز کمــک کننــده باشــد.

بایــد توجــه داشــت کــه اگــر ایــن حمــام ســم
بدرســتی مدیریــت نشــود (مثــا اســتانداردهای

بهداشــتی پایینــی داشــته باشــد یــا محلــول
آن بــه طــور مرتــب تعویــض نشــود) مــی توانــد

منجــر بــه افزایــش شــیوع شــدید درماتیــت

انگشــتی و نکروباســیلوز بیــن انگشــتی گــردد.
مــواد شــيميايي زيــادي بــا خاصيــت هــاي

ضدعفونــي كنندگــي بــه عنــوان محلولهــاي

حمــام ســم بــراي گاوهــاي شــيري بــه صــورت
آزمايشــي ارزيابــي شــده انــد شــامل فرماليــن

( ،%5از  2تــا  ،)%10ســولفات مــس ( ،%5در رنــج

 ،)%6-2اسيدپراســتيك ( 1تــا  )%2و هايپوكلوريــت
( .)%2تحقيقــات نشــان داده انــد كــه تمــام

ايــن مــواد در كنتــرل درماتيــت انگشــتي موثــر
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طــور روزانــه در تمــاس بــا گاوهــا نباشــد چــون

لنــگ تشــخيص داده شــد ســريعا معاينــه شــود

درمان موارد باليني

كامــل درمــان مــي شــوند (ميــزان بهبــودي يــا

خشــكي گاوهــا زمــان مناســبي بــراي اغلــب

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

( )1997اســتفاده مــي شــود.

گلــه بايــد حداقــل ماهــي يكبــار اســكور حركتــي

حیطــه متمرکــز شــوند و بلعکــس.

تــر بــه درمــان پاســخ مــي دهنــد و بــه طــور

پيشــگيرنده دقيقــا قبــل و يــا بالفاصلــه بعــد از

هســتند همچنيــن نتايــج يــك تحقيــق جديــد

7

بهتــر اســت .فرماليــن و ســولفات مــس احتمــاال

G A V D A R A N

6

بايــد جايــي بيســتد كــه مزاحــم حركــت دســته

انگشــتي ممكــن اســت در گاوهــاي ســالم و غيــر

غالــب بودنــد ،اقدامــات کنترلــی بایــد در ایــن

معمــوال راحــت تــر درمــان مــي شــوند ،ســريع

بعــد از زايمــان ايجــاد مــي شــوند ،ســم چينــي

اشــاره مــي كنــد كــه فرماليــن از هايپوكلوريــت

بيشــترين كاربــرد را دارنــد ،ولــي در اســتفاده از

فرماليــن بايــد احتيــاط هــاي ســامتي و امنيتــي

مناســبي را رعايــت كــرد (مثــا بايــد از دســتكش
و ماســك اســتفاده كــرد و فقــط در محيــط

هــاي بــا تهويــه خــوب اســتفاده شــود) و بــراي

حيواناتــي كــه درد و جراحــات بــاز دارنــد توصيــه

نمــي شــود .مانــدگاري طوالنــي مــدت ايــن مــاده

زمــان تعويــض حمــام ســم مســتعمل در دســترس

احتمــاال جراحاتــي را كــه بــه داخــل پيــاز پاشــنه

متناســب بــا آن تغييــر دهنــد .گاوهــا بــا يــك

هســتند .جــدا كــردن گاوهــاي تــازه زا از ســاير

اســت بــا افزايــش تعــداد جراحــات كــف ســم.

از كشــورها غيرقانونــي اســت .اســتفاده طوالنــي

بعــد از عبــور يــك گاو بــه ازاي هــر ليتــر تعويــض

كنــد .بــا ايــن وجــود تجربــه نشــان داده اســت

وارد ســالن شــيردوش مــي شــوند .در نتيجــه

گاوهــاي تــازه زا بــه طــور جداگانــه در حــدود  1تــا

حداكثــر رســاندن زمــان خوابيــدن گاوهــا هــم

مــورد ســئوال اســت و اســتفاده از آن در برخــي
مــدت از ســولفات مــس منجــر بــه تجمــع زيــاد
آن در زميــن مــي شــود (از طريــق كــود منتشــر

مــي شــود) و برخــي از كشــورها اســتفاده از آن
را بــه علــت احتمــال ســميت محيطــي ممنــوع
كــرده انــد .اگــر مجــاز باشــد محلولهــاي مــس را

مــي تــوان بــه منظــور كاهــش غلظــت مــس مورد

نيــاز بــه  %2يــا كمتــر اســيدي نمــود (محصــوالت

تجــاري زيــادي بــا ايــن خاصيــت وجــود دارنــد).
ســطوح مــس در خــاك و علوفــه در گاوداري

هايــي كــه از تركيبــات مــس اســتفاده مــي
كننــد بايــد بطــور منظــم انــدازه گيــري شــود.

محلولهــاي شستشــوي شيردوشــي (محلولهايــي
كــه در پايــان شستشــوي تاسيســات شيردوشــي

باقــي مــي ماننــد) بطــور فزاينــده اي مــورد

اســتفاده قــرار مــي گيرنــد ولــي ميــزان تاثيــر
آنهــا در ســم هــا محــدود اســت و بنابرايــن اگــر
اســتفاده مــي شــوند بايــد بــه صــورت چرخشــي

همــراه بــا عواملــي باشــند كــه تاثيــر زيــادي بــر
ســم دارنــد.

شــود (مثــا حمامــي كــه  250ليتــر محلــول دارد
را بايــد بعــد از عبــور  250راس گاو تعويــض نمود).

حمــام ســم روتيــن بايــد شــامل گاوهــاي خشــك

نيــز بشــود (تــا از زايمــان گاو بــا جراحــات فعــال
بعــد از يــك دوره عــدم درمــان جلوگيــري شــود)
و اگــر تليســه هــا نيــز درگيــر هســتند بايــد

قبــل از اوليــن زايمــان از حمــام ســم اســتفاده
كننــد .اگــر برقــراري حمــام ســم بــراي تليســه

هــا مشــكل اســت مــي تــوان آنهــا را بــه طــور
انفــرادي درمــان نمــود.

بــراي ايجــاد يــك حمــام ســم روتيــن عملــي

بايــد ايــن حمــام بــه راحتــي قابــل پــر شــدن

و قابــل تميــز و خالــي شــدن باشــد .ســاختمان
حمــام ســم معمــوال بايــد فاكتورهــاي زيــادي
را رعايــت كنــد مثــا هزينــه ،مــكان مناســب و

اطمينــان از جريــان راحــت و ســريع دامهــا در
آن تــا باعــث كنــدي خــروع گاوهــا از شيردوشــي

و اختــال در آن نشــود .وجــود يــك حمــام

دامنــه اي از محلولهــاي آنتــي بيوتيكــي نيــز

قــرار مــي گيرنــد .ايــن آنتــي بيوتيــك هــا بــه

ســم گاوهــا را بــا آب شســت) .اضافــه كــردن

مراتــب گــران تــر از مــواد ضدعفونــي كننــده
هســتند .مــا توصيــه مــي كنيــم قبــل از اينكــه

حمــام ســم بــا مــواد ضدعفونــي بــه طــور روتيــن

برقــرار شــود از آنتــي بيوتيــك هــا در فــاز
ابتدايــي برنامــه هــاي كنترلــي لنگــش اســتفاده

شــود ،تــا شــيوع درماتيــت انگشــتي كاهــش

يابــد (بــه خصــوص اگــر ســطح فــرم زخمــي
( )Ulserativeدرماتيــت در گلــه بــاال باشــد).

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

ســم كار كــرده انــد .در گلــه هايــي كــه عفونــت
اندميــك شــده اســت ،آزمايشــات پيشــنهاد مــي
كننــد كــه حمــام ســم بايــد در طــول ســال مــورد
اســتفاده قــرار گيــرد .بــه طــور اوليــه توصيــه

مــي شــود كــه حمــام ســم در هــر هفتــه بعــد از
 4تــا  6شيردوشــي انجــام شــود (در شيردوشــي

هــاي متوالــي يــا روزهــاي متوالــي) كــه بعــدا مي
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كمتــر يــا بيشــتر شــود .اطالعــات كمــي در مــورد

بــراي حمــام ســم در گاوهــاي خشــك و تليســه

هــا كــه معمــوال بــه دور از تاسيســات حمــام ســم

نگهــداري مــي شــوند .حيوانــات را مــي تــوان

توســط اســپري هــاي پشــتي اســتيل يــك يــا دو

بــار در هفتــه در خــال غذادهــي اســپري نمــود.
در حالــت ايســتاده مــي تــوان اســپري را بــه طــور

دقيــق در بيــن انگشــتان هدايــت نمــود .در زيــر
بــه نــكات كليــدي در مــورد طراحــي حمــام ســم
اشــاره مــي شــود:

•حداقــل  3متــر طــول بايــد داشــته

باشــد-گاوها بايــد چنــد قــدم داخــل حمــام
بردارنــد.

•عمــق محلــول بايــد  10ســانتي متــر

باشد-ســم هــا را بايــد تــا نــوار تــاج ســم كامــا

بپوشــاند.

•عرض حمام بايد  1.1متر باشد

تــوان بــه جــاي ايــن كار در محــل شيردوشــي

يــك آفــت كــش هــم در حمــام شستشــو و هــم
در حمــام درمانــي مــي توانــد مناســب باشــد

ولــي هزينــه هــا را افزايــش مــي دهــد .اگــر از
حمــام فرماليــن اســتفاده مــي شــود نبايــد در

حمــام شستشــو هايپوكلريــت بريزيــم بــه منظــور
جلوگيــري از تداخــات شــيميايي .حمــام بايــد
آنقــدر عمــق داشــته باشــد كــه ســم هــا تــا ناحيه

تــاج ســم در آن غوطــه ور شــوند و بايــد آنقــدر

طــول داشــته باشــد كــه گاوهــا نتواننــد از روي
آن بپرنــد .آســايش گاو مهــم تريــن مســئله اســت

بنابرايــن گاوهــا بايــد بــه آرامــي عبــور كننــد بــا
حداقــل چلــپ و چلــوپ.

اســپري كلــي ســم گاوهــا توســط آنتــي بيوتيــك

هــاي مجــاز يــا ضدعفونــي كننــده هــا در حالــت
ايســتاده (در هنــگام غــذا خــوردن يــا در ســالن

شيردوشــي) بــه عنــوان يــك جايگزيــن بــراي
حمــام ســم معرفــي شــده اســت .ايــن روش
تاكنــون مــورد تحقيــق قــرار نگرفتــه اســت و

•راحــت پــر و تخليــه شــود-حدود 10

ســانتي متــر منفــذ خروجــي داشــته باشــد

•موقعيــت حمــام ســم مهــم تريــن

مســئله اســت -بايــد مطمئــن شــويم كــه مــكان
حمــام ســم اجــازه حركــت روان را بــه گاوهــا مــي

دهــد .قبــل از اينكــه حمــام را بــه طــور ثابــت
بســازيم مــي تــوان از حمــام هــاي پالســتيكي و

متحــرك بــراي تســت محــل مناســب اســتفاده
نمــود.

•مطمئــن شــويد كــه گاوهــا نمــي

هســتند مجبورنــد گاهــي اوقــات بــراي چنــد

ســاعت در هــر شيردوشــي بر روي ســيمان ســالن
انتظــار صبــر كننــد و معطــل شــوند .اگــر امــكان

داشــته باشــد بهتريــن راه حــل ايــن اســت كــه

تعــداد گروههــا را در گلــه افزايــش دهيــم .در
ايــن صــورت تعــداد گاوهــا در هــر گــروه كاهــش
پيــدا مــي كنــد و حداكثــر زمــان انتظــار بــه

حــدود يــك ســاعت يــا كمتــر در هــر شيردوشــي

محــدود مــي شــود .متاســفانه توليــد كننــده
هــا در مقابــل ايــن تغييــرات مقــاوت مــي كننــد
چــون پيچيدگــي هــاي سيســتم مديريتــي آنهــا
را افزايــش مــي دهــد .در ايــن مــوارد اســتفاده از

تشــك هــاي الســتيكي در ســالن انتظــار دوشــش
بــه منظــور نــرم كــردن ســطح ايســتادن گاوهــا

يــك راه جايگزيــن عملــي مــي باشــد.

مديريت آخورها ()face Feed
دســتيابي بــه آخــور يــك منبــع ارزشــمند

رســد كــه ايــن گــروه بنــدي بخصــوص در كنتــرل
لنگــش نقــش داشــته باشــد .در ايــن صــورت مــي

تــوان منابــع فــارم را مجــددا تقســيم نمــود و بــه
گاوهــاي تــازه زا بيشــتر رســيدگي كــرد چــون
آنهــا بيشــتر در معــرض خطــر بيمــاري هســتند.

مزيــت ايجــاد گــروه گاوهــاي تــازه زا در كنتــرل

لنگــش مــوارد زيــر هســتند:

•دســتيابي بــه جايــگاه خــواب راحــت

تــر .در تراكــم كمتــر (بايــد حداقــل  10درصــد
تعــداد جايگاههــا نســبت بــه گاوهــا بيشــتر

باشــند و در حالــت ايــده آل  20درصــد بيشــتر)
تــا زمــان خــواب بــه حداكثــر و زمــان ايســتادن

بــه حداقــل برســد .مــي تــوان بــا ورود يــك گاو
تــازه زا يــك گاو ديگــر را خــارج كــرد و بــه ايــن
صــورت گــروه گاوهــاي تــازه زا را مديريــت نمــود

و يــا بــه صــورت هفتگــي تمــام گاوهــا را خــارج
كــرد.

مــي باشــد و گاوهــا تمايــل دارنــد كــه گلــه اي

•بايــد حداقــل  80ســانتي متــر ســر

گلــه هايــي كــه از جيــره كامــا مخلــوط ()TMR

وجــود پيشــنهاد مــا  100ســانتي متــر بــه ازاي

غــذا بخورنــد .ايــن موضــوع بــه خصــوص در

اســتفاده مــي كننــد مصــداق دارد چــون بــراي
بدســت آوردن غــذاي تــازه گاوهــا ترغيــب مــي

شــوند كــه بــا هــم غــذا بخورنــد .در نتيجــه
گاوهــا بــراي دســتيابي بــه غــذا بــا هــم رقابــت

مــي كننــد و اگــر فضــاي غذاخــوري كافــي
نباشــد درگيــري بــر ســر تصاحــب غــذا گاوهــاي
زيردســت و مطيــع را مجبــور بــه صبــر كــردن

مــي كنــد و زمــان ايســتادن آنهــا را افزايــش مــي
دهــد .بــه عنــوان مثــال افزايــش فضــاي غذادهــي

آخــور بــه ازاي هــر گاو فراهــم نمــود (بــا ايــن

هــر گاو بــه همــراه تشــك هــاي الســتيكي مــي
باشــد) تــا دريافــت مــاده خشــك بــه حداكثــر

برســد و بــا كاهــش رقابــت بيــن گاوهــا ميــزان
ايســتادن هــاي بــي مــورد بــه حداقــل برســد.

در روز).

انــد بــدون اينكــه ظرفيــت ســالن شــيردوش را

زمان خواب و راحتي جايگاههاي خواب

گاوهــاي پــر توليــد كاهــش دهــد ( 4تــا  6ســاعت

خــواب (فــري اســتال) هســتند در مقايســه بــا

هــاي بافــت شــاخي ســم پيشــنهاد مــي كننــد
كــه روزهــاي حوالــي زايمــان زمــان هــاي خطــر

در گــروه گاوهــاي تــازه زا خيلــي مهــم اســت

جاييكــه 20درصــد مــازاد توصيــه مــي شــود.
طراحــي و ابعــاد مناســب جايگاههــا بايــد بــه
دام اجــازه دهــد كــه بــه طــور راحــت وارد

جايــگاه شــود و بيســتد ،بخوابــد ،بلنــد شــود و
بــا حداقــل اذيــت و آزار از آن خــارج شــود .در
تمــام مــوارد بــاال گاوهــاي بالــغ نيــاز بــه حــدودا
 1متــر فضــاي خيــز برداشــتن نامحــدود در جلــوي

خــود دارنــد بــه طوريكــه بــدون مانــع بتواننــد

بيســتند .اگــر فضــاي خيــز برداشــتن كافــي براي
دام فراهــم نشــود گاو در هنــگام بلنــد شــدن بــا
تيــرك هــاي اســتال برخــورد خواهــد كــرد و

مجبــور مــي شــود كــه بــر روي ســطح اســتال
بــه ايــن ســو و ان ســو حركــت كنــد كــه منجــر

بــه جراحــت خواهــد شــد (مثــا زخــم هــاي

تواننــد بــه پهلوهــا و بــه طــرف اســتالهاي مجــاور

آنهايــي كــه در حيــاط هــاي بــا بســتر پوشــال

بــه منظــور افزايــش ســودآوري افزايــش داده

بيشــتر باشــد نســبت بــه گاوهــا ،ايــن بخصــوص

قــرار گيرنــد (كاهــش خطــر درماتيــت انگشــتي).

دهــه هــاي متعــدد نشــان داده انــد كــه حيوانــات

يافتــه هــاي جديــد در ســبب شناســي بيمــاري

مــي كنيــم كــه تعــداد جايگاههــا 10درصــد

جــا مانــده از ســاير گلــه در طــي شيردوشــي

غــذا خــوردن طوالنــي مــدت را بــه خصــوص در

خيلــي از فــارم هــاي شــيري تعــداد گاوهــا را

يــك گاو مــورد نيــاز اســت ،ولــي مــا پيشــنهاد

اگــر فضــاي جلــوي دام كافــي نباشــد گاوهــا مــي

بــراي تشــك هــاي الســتيكي اســت تــا اثــرات

گروههاي گاوهاي تازه زا

از لحــاظ تراكــم حداقــل يــك جايــگاه بــه ازاي

نامناســب جايــگاه تغييــر دهــد .بــه عنــوان مثــال

محصــور در سيســتم هايــي كــه بــر اســاس جايگاه

زمان ايستادن در شيردوشي

ولــي در اكثــر مــوارد ايــن طــور نيســتند.

انهــا كاهــش يابــد و كمتــر در معــرض كــود بــه

•ميــزان عامــل مــورد نظــر و حجــم

يــا بنويســيد.

مشــابه مرتــع و يــا حياطهــاي پوشــالي باشــد

زود تــر از بقيــه گلــه دوشــيد تــا زمــان ايســتادن

اســت .پــاي آخــور يكــي از نواحــي مــورد نظــر

حمــام را بــر روي ديــوار بــاالي حمــام بچســبانيد

طراحــي شــده انــد بايــد ميــزان خــواب گاوهــا

رفتارهــاي خــود را بــه منظــور تطبيــق بــا شــرايط

هــم تحقيقــات و هــم يافتــه هــاي فيلــدي در طي

حمــام را انــدازه گيــري كنيد-دســتور العمــل

جايگاههــاي خــواب (فــري اســتال) آن بخوبــي

مفصــل خرگوشــي) .دام قــادر اســت تــا حــدي

تواننــد بــر روي لبــه هــاي يــك يــا هــر دو حمــام

بــه كاهــش  %57در تداخــات تهاجمــي شــده

شــاخي محســوب مــي شــود .در فــارم هايــي كــه

•گــروه گاوهــاي تــازه زا را مــي تــوان

بــه ازاي هــر گاو از نيــم متــر بــه يــك متــر منجــر

راه برونــد.

خطــر لنگــش بــه خصــوص جراحــات بافــت

نگهــداري مــي شــوند بيشــتر درگيــر لنگــش

مــي شــوند و ايــن بــه خصــوص در مــورد زخــم

هــاي بافــت شــاخي صــدق مــي كنــد .افزايــش
زمــان ايســتادن بــه طــور مســتقيم مرتبــط

خيــز بردارنــد ولــي در هــر صــورت طراحــي

نامناســب جايــگاه مــي توانــد منجــر بــه لنگــش
شــود .بــراي مثــال ،در جايگاههايــي بــا ميلــه
گردنــي محــدود كننــده اســكورهاي لنگــش و

تعــداد گاوهــاي لنــگ افزايــش مــي يابنــد.

از بســترهاي مختلفــي مــي تــوان در جايگاههــاي

خــواب اســتفاده نمــود مثــل كاه ،تشــك هــاي

پالســتيكي و ماســه .متاســفانه هيــچ كــدام از
اينهــا بــي عيــب و كامــل نيســتند و تمــام آنهــا
داراي مزايــا و معايبــي مــي باشــند .از نقطــه نظــر
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توانــد بــا توجــه بــه شــيوع جراحــات درماتيتــي

داشــته باشــد بــه خصــوص بــه عنــوان جايگزينــي

گاوهايــي كــه از قــدرت كمتــري برخــوردار

 2مــاه گــروه بنــدي مــي شــوند و بــه نظــر مــي

اكنــون يكــي از كليدهــاي مداخلــه در كاهــش

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

تحقيقــات اندكــي بر روي تعــدد اســتفاده از حمام

كــه ايــن روش مــي توانــد در برخــي مــوارد كاربرد

شستشــو قبــل از حمــام درمــان باعــث كاهــش
آلودگــي در حمــام درمانــي مــي شــود (مــي

بــراي درمــان درماتيــت انگشــتي مــورد اســتفاده

8

اســت ،توصيــه مــا ايــن اســت كــه محلــول بايــد

توســعه يافتــه انــد بــه طــور كامــل نتوانــد درمــان

الگويــه كامــا مشــابه در همــه شيردوشــي هــا

گلــه بــه تازگــي رواج پيــدا كــرده اســت و تمــام

بهينــه كــردن راحتــي جايگاههــاي خــواب و بــه
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ســامت دام كــه شــامل كنتــرل لنگــش هــم مــي

یــا کار گذاشــتن تشــک هــای الســتیکی .مــدارک

ولــي مديريــت آن مشــكل مــي باشــد.

موجــود نیســت ،بــا ایــن وجــود تشــک هــای

شــود بســتر ماســه اي عميــق بهتريــن اســت

زمان ايستادن و سطوح سيماني
زمــان ايســتادن بــر روي ســيمان و كيفيت ســطح

ســيمان مــي توانــد در بــروز زخــم هــاي كف ســم،

كبــودي هــاي كــف ســم و جراحــات خــط ســفيد

موثــر باشــد و بــه طــور غيــر مســتقيم مــي توانــد
مواجهــه بــا رطوبــت و شــرايط غيــر بهداشــتي را

افزايــش دهــد كــه منجــر بــه درماتيــت انگشــتي
و گنديدگــي ســم مــي شــود .مجبــور كــردن گاو

بــه ايســتادن بيــش از  2ســاعت در روز بــه منظــور
انتظــار شيردوشــي ،تلقيــح مصنوعــي ،تشــخيص

آبســتني يــا ســاير فعاليتهــاي مديريتــي مــي

توانــد دام را مســتعد بــه جراحــات ســم كنــد .بــه

طــور مشــابه ،اســتراحت ناكافــي يــا تراكــم نيــز
مــي توانــد منجــر بــه ايســتادن بيــش از حــد دام

شــود.

ايســتادن بيــش از حــد گاوهــا در مــواردي كــه

ســطوح ،زبــر ،خشــن ،ناهمــوار و مرطــوب يــا
آلــوده بــه كــود باشــند مــي توانــد خطرنــاك

تــر باشــد .نواحــي كــه ســيمان كــف دچــار

شكســتگي شــده اســت معمــوال حــاوي كــود
كهنــه مــي باشــد چــون كــود در ايــن نواحــي

قابــل برداشــت نيســت و مــي توانــد بــه انگشــتان
آســيب برســاند .ايــن هــا بايــد تــا جايــي كــه

عملــي اســت ســريعا پــر شــوند و تعميــر شــوند،
بخصــوص اگــر در نواحــي ايــن شكســتگي هــا

رخ داده انــد كــه عبــور و مــرور گاوهــا زيــاد
اســت (مثــا در ســالن انتظــار دوشــش) .ســطوح

آلــوده بــه كــود و مرطــوب يــك عامــل خطــر

جــدي بــراي درماتيــت انگشــتي و گنديدگــي
ســم مــي باشــند ،و همچنيــن گاو را مســتعد

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

خونمردگــي هــاي كــف ســم ،زخــم كــف ســم و

حتــي جراحــات خــط ســفيد مــي كننــد .ســيمان

مرطــوب همچنيــن كمتــر ســاينده اســت ،و اگــر
زيــادي صــاف باشــد ممكــن اســت رشــد بيــش
از حــد ســم بــه يــك مشــكل جــدي تبديــل

شــود .بنابرايــن ســيمان باشــد خشــك باشــد و
چســبندگي كافــي بــراي ســم ايجــاد نمايــد و در
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كــود گــردد .تراكــم جايگاههــا ،برنامــه هــاي

بتــن هــای صیقلــی نیــاز بــه ترمیــم دارنــد

را جبــران كنــد.

تــا خطــر ســر خــوردن گاوهــا کاهــش یابــد و

فعالیتهــای طبیعــی از قبیــل غــذا خــوردن و
رفتارهــای فحلــی افزایــش یابنــد .گزینــه هــای

دیگــری نیــز وجــود دارد ،مثــا ایجــاد شــیار،
نقطــه دار کــردن (ناصــاف کــردن کــف بــه

صــورت مکانیکــی توســط متــه هــای فــوالدی)

مســتندی دارنــد مبنــی بــر اینکــه شــیارها بایــد

بــه صــورت بــرش مــورب باشــند (-Diamond

 )cutو ایــن شــیارها بایــد  6تــا  10میلــی متــر

عمــق 10 ،میلــی متــر عــرض داشــته باشــند و

بیــن آنهــا  40میلــی متــر فاصلــه داشــته باشــد.

بــرش شــیارها معمــوال بایــد بــه صــورت لــوزی یــا

مربــع باشــند تــا در همــه جهــات چســبندگی و
اصطــکاک را تامیــن کنــد.

تشــک هــای الســتیکی در راهروهــای خروجــی

ســالن شیردوشــی و حیــاط انتظــار دوشــش
مزایــای زیــادی بــرای ســامتی ســم و ســرعت
حرکــت گاوهــا دارد (گاوهــا بــر روی تشــک هــای

الســتیکی راحــت تــر راه مــی رونــد) .تشــک
هــای الســتیکی را در مــواردی کــه جایگاههــای
خــواب راحــت هســتند مــی تــوان در اصطبــل
هــا نيــز بــکار بــرد بــه خصــوص در جاهایــی

کــه گاوهــا بیشــتر مــی ایســتند از قبیــل پشــت
آخورهــا .بــا ايــن وجــود اگــر جايگاههــاي خــواب

راحــت نباشــند گاوهــا ترجیــح مــی دهنــد
کــه بــر روی تشــک هــا بخوابنــد تــا بــر روی

جایگاههــای خــواب.

پاكيزگي و مديريت كود
قــرار گرفتــن در معــرض كــود منجــر بــه شــيوع

بــاالي درماتيــت انگشــتي و گنديدگــي ســم مــي
شــود .شــيوع و شــدت بيمــاري فرســايش پاشــنه

نيــز بــه ميــزان زيــادي مرتبــط اســت بــا رطوبــت
و شــرايط غيــر بهداشــتي ،ولــي اهميــت بهداشــت

در رخــداد ســاير جراحــات بافــت شــاخي هنــوز

شــناخته شــده نيســت (بــا اينكــه احتمــاال
بهداشــت ضعيــف باعــث نــرم شــدن كــف ســم

نيــز مــي شــود) .فرســايش پاشــنه معمــوال
بعنــوان شــاخصي بــراي بهداشــت ضعيــف محيــط
اســتفاده مــي شــود و همبســتگي دارد بــا زخــم
هــاي كــف ســم ،درماتيــت انگشــتي و شــكل

نامتقــارن ســم هــا .عوامــل مديريتــي متعــددي
در سيســتم هــاي بســته مــي تواننــد منجــر بــه

تجمــع كــود در محيــط ،كاهــش بهداشــت ســم

هــا و در نتيجــه افزايــش لنگــش شــوند .ايــن هــا

شــامل مــوارد ذيــل مــي باشــند:

1.1اســتفاده از اســكراپر هــاي اتوماتيــك
(دام هــا بايــد از ميــان موجــي از كــود كــه توســط

اســكريپر ايجــاد شــده اســت گام بردارنــد)

2.2اگــر جمــع آوري كــود خيلــي كــم

انجــام شــود

5.5درنــاژ ناكافــي يــا شــيب ناكافــي در

كنتــرل لنگــش بايــد توجــه بيشــتري بــه محــدود

6.6در مناطقــي كــه بتــن شكســته اســت

داشــته باشــيم .گاوهايــي كــه در هنــگام زايمــان

ســطوح

و كــود در انجــا مــي مانــد و كهنــه مــي شــود

7.7حمام سم هاي كثيف
8.8جايگاههاي خواب نامناسب
9.9جمــع آوري ناكافــي كــود در ســالن
انتظــار دوشــش و يــا معطــل شــدن بيــش از حــد

دام هــا در انتظــار دوشــش قبــل از شيردوشــي
مسيرها و راهروها

كيفيــت مناســب مســيرها ،راهروهــا و حركــت

گاوهــا در پيشــگيري از بيمــاري خــط ســفيد،
كــف هــاي نــازك و جســم خارجــي در كــف (sole

و در اوايــل شــيرواري داراي اســكور بدنــي پاييــن

هســتند بــه احتمــال بيشــتري درگيــر لنگــش
خواهنــد شــد .اســكور بدنــي بــه طــور مثبتــي
در ارتبــاط اســت بــا ضخامــت بالشــتك هــاي

انگشــتي و از طرفــي شــيوع زخــم هــاي كــف

ســم و بيماريهــاي خــط ســفيد بــه طــور قابــل
توجهــي وابســته بــه ضخامــت بالشــتك هــاي
انگشــتي اســت .پــس بنابرايــن احتمــاال مديريــت

تغذيــه در كاهــش تعــداد گاوهــاي الغــر در
هنــگام زايمــان و محــدود كــردن كاهــش شــرايط

بدنــي در گاوهــاي تــازه زا بايــد جزيــي از برنامــه
كنتــرل جراحــات بافــت شــاخي باشــد.

 )penetrationsمهــم اســت .مســيرهاي ســنگي

نتايــج برخــي از تحقيقــات نشــان مــي دهــد

كمــك كننــده باشــند بــه طــوري كــه اثــر نفــوذ

تخميــر شــده بــا مــاده خشــك كمتــر پــرورش

ســريع تــر تشــخيص داده مــي شــود .مســيرهاي

بيشــتري بعــد از زايمــان درگيــر جراحــات بافــت

عفونــي انگشــتان هســتند مثــل درماتيــت

پايــه تغذيــه آنهــا خشــك تــر اســت و علوفــه

در تشــخيص زودهنــگام جراحــات مــي تواننــد

تليســه هايــي كــه بــا جيــره داراي علوفــه هــاي

جســم خارجــي را تشــديد مــي كننــد و بيمــاري

مــي يابنــد (مثــل ســيلوي گرامينــه) بــه احتمــال

آلــوده و مرطــوب از عوامــل خطــر بيماريهــاي

شــاخي مــي شــوند نســبت بــه تليســه هايــي كــه

انگشــتي.

تخميــر شــده نــدارد مثــل يونجــه خشــك يــا

ســرعت جريــان گاوهــا را مــي تــوان نشــانه

اي از راحتــي در گام برداشــتن آنهــا دانســت،

ولــي عوامــل ديگــري نيــز دخيــل هســتند از

جملــه پيــچ هــاي تنــد در مســير ،باريــك بــودن
مســيرها و شــيب زميــن .در كل مســيرها بايــد از
عــرض كافــي برخــوردار باشــند تــا بــه گاوهــاي

مغلــوب اجــازه دهدكــه در پشــت و حوالــي
گاوهــاي غالــب حركــت كننــد .عرضــي در حــدود
 3تــا  4متــر بــه طــور كلــي كافــي مــي باشــد ،بــا
در نظــر گرفتــن گاوهايــي كــه بــه كنــدي حركــت

مــي كننــد .ثابــت شــده اســت كــه واداركــردن
گلــه بــه حركــت ســريع تــر خطــر ابتــا بــه

لنگــش را افزايــش مــي دهــد ،در حاليكــه تاثيــر

كمــي در از بيــن بــردن حركــت كنــد گاوهــا دارد
و حتــي در طوالنــي مــدت بــا لنــگ شــدن گاوهــا
بــه طــور خــودكار حركــت آنهــا را كندتــر مــي
كنــد.

تغذيه
درك نقــش مديريــت تغذيــه در كنتــرل لنگــش

اساســا در طــي چنــد ســال گذشــته تغييــر كــرده

اســت .در قديــم اكثــر توجهــات معطــوف بــه
كنتــرل اســيدوز تحــت حــاد شــكمبه()SARA

مــي شــد ،بخاطــر تاثيــر آن بــر المينايتيــس و در

3.3اگــر جمــع آوري كــود كامــل انجــام

نتيجــه جراحــات بافــت شــاخي .بــا ايــن وجــود

مــي كننــد و تراكتــور نمــي توانــد دسترســي

مــدرك ثابــت نشــده اســت .تاثيــرات SARA

نشــود (بــه خصــوص در نواحــي كــه گاوهــا تجمــع

كــردن كاهــش اســكور بدنــي در گاوهــاي تــازه زا

ايــن اتيولــوژي توســط تحقيقــات بــا دليــل و

كاه .نتايــج ايــن تحقيقــات پيشــنهاد مــي كنــد
كــه در جيــره تليســه هــاي در حــال پــرورش

بايــد از علوفــه هايــي اســتفاده شــود كــه داراي
حداقــل  %25مــاده خشــك باشــند (بعنــوان

مثــال ســيلوي خشــك گرامينــه ،يونجــه خشــك

و يــا كاه) .مدفــوع مرطــوب توليــد شــده توســط

حيواناتــي كــه از جيــره هــاي مرطــوب اســتفاده

گــردد (بيوتيــن قابــل حــل در آب اســت).

تعــدادي از تحقيقــات اثــرات مكمــل دهــي بــا

متيونيــن ،روي ،منگنــز ،مــس و كبالــت را بررســي
كــرده اند در ســطوح مختلــف و در اشــكال مختلف
(غيــر آلــي در مقابــل تركيبــي ،پايــه ســولفاته يــا

غيــر ســولفاته) .مــدرك و شــواهدي چنــد در

دســت اســت كــه ثابــت مــي كنــد جيــره هــاي

امنيت زيستي ()Biosecurity
حضــور و شــيوع درماتيــت انگشــتي در گلــه

مرتبــط اســت بــا عــدم رعايــت و نقــص در امنيــت

زيســتي .باكتــري عامــل درماتيــت انگشــتي يــك
ارگانيســم بــي هــوازي اجبــاري ()Fastidious

مــي باشــد ،پــس بنابرايــن محتمــل تريــن راه
بــراي ورود آن بــه گلــه از طريــق گاوهــاي آلــوده

مــي باشــد .تمــاس گاوهــاي ســالم بــا وســايل
آلــوده يــا كــود و گل والي آلــوده بــه ايــن باكتــري

نيــز يكــي از راههــاي احتمالــي بــراي انتقــال مــي

باشــد .بعنــوان يــك بيمــاري عفونــي هــر راهــي
كــه باعــث كاهــش گســترش عامــل بيمــاري از

طريــق وســايل آلــوده در گلــه بشــود همچنيــن
مــي توانــد منجــر بــه ارتقــاء كلــي كنتــرل گلــه
اي درماتيــت در گلــه هايــي كــه درگيــري بومــي

دارنــد بشــود.

كاهــش لنگــش بالينــي بعــد از زايمــان مــي شــود.

شــوند ايــن مهــم اســت كــه بــه چنــد نكتــه توجه

قابــل توجهــي در بــروز بيماريهــاي خــط ســفيد
مــي شــوند و تقريبــا خطــر را بــه نصــف كاهــش
مــي دهنــد .ســطوح باالتــر بيوتيــن را مــي تــوان

مســتقيما بــه جيــره هــاي مخلــوط اضافــه نمــود
يــا كنســانتره هــا را در صــورت درخواســت مــي

تــوان بــا ايــن ويتاميــن تقويــت كــرد .در فارمهايي
كــه بيمــاري خــط ســفيد مشــكل بزرگي محســوب

مــي شــود ،مــا مكمــل دهــي بــا بيوتيــن را در
ايــن ســطوح پيشــنهاد مــي كنيــم .بهتــر اســت

يــك شــيوع گســترده جلوگيــري كنــد.

بهتــري خواهيــم گرفــت.

باشــد .تغذيــه بــا جيــره هــاي داراي ماده خشــك

ميلــي گــرم بــه ازاي گاو در روز) منجــر بــه كاهــش

رخنــه هــاي كوچــك در امينيــت زيســتي بــه

دســترس بــه حيــوان بدهيــم مســلما نتايــج

هســتند نيــز مــي توانــد ارزشــمند باشــد .زمانــي

كنــد جيــره هــاي داراي مكمــل بيوتيــن (20

يــك ضدعفونــي كننــده مــي توانــد از تبديــل

دهنــد .اگــر مــواد معدنــي را در اشــكال قابــل

شــرايط بهداشــتي محيــط پــرورش تليســه هــا

مــدارك خوبــي موجــود اســت كــه ثابــت مــي

پاييــن اســت حمــام ســم منظــم و متوالــي بــا

و جراحــات بافــت شــاخي انگشــتان را كاهــش

فارمهايــي كــه عــاري از بيمــاري هســتند ضــروري

بــاال در تليســه هــاي نزديــك زايمــان منجــر بــه

هســتند و يــا حــدت درماتيــت انگشــتي در آنهــا

ممكــن اســت ســامت ســم هــا را افزايــش دهنــد

مــي كننــد نيــز مــي توانــد يكــي از فاكتورهــاي

نيــز احتمــاال در لنگــش تليســه هــا مهــم مــي

داشــت .در گلــه هايــي كــه عــاري از عفونــت

تكميــل شــده توســط ايــن مــواد معدنــي كميــاب

بنابرايــن جلوگيــري از ورود درماتيــت انگشــتي

دخيــل در ايجــاد لنگــش باشــد و بنابرايــن

مــدت  3هفتــه در شــرايط قرنطينــه اي نگــه

بــه گلــه از طريــق امنيــت زيســتي موثــر بــراي

مــي باشــد و همچنيــن در گلــه هايــي كــه درگيــر
كــه پروتــوكل هــاي امنيــت زيســتي تعريــف مــي
كنيــم؛  :1خــط مشــي هايــي بــراي پرســنل شــامل

دامپزشــكان ،ســم چينــان ،پرســنل جانشــين

و مهمانــان؛  :2سياســتهايي بــراي جابجايــي
حيوانــات در بيــن گروههــا در تمــام ســنين؛

 :3اســتفاده از وســايل و ابــزار آالت مشــترك.
اگــر عملــي باشــد بهتــر اســت كــه بــه عوامــل

خارجــي كــه بــه گلــه وارد مــي شــوند (مثــل ســم
چينــان و دامپزشــكان) از وســايل خــود فــارم داده
شــود (اعــم از روپــوش محافــظ ،چكمــه ،وســايل

ســم چينــي) تــا اينكــه آنهــا وســايل خــود را بــه

واحــد بياورنــد يــا حداقــل هرگونــه ابــزاري كــه

بــه فــارم وارد مــي شــود بايــد قبــل از مصــرف
بــه دقــت ضدعفونــي گــردد .در مــورد درماتيــت
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تــا حــدي خطــرات ناشــي از ضعيــف بــودن كــف
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حمــام ســم و تنــاوب ســم چينــي هــا مــي توانــد

انــد .مشــاوران در بریتانیــا توصیــه هــای غیــر

كنتــرل لنگــش مــي باشــد .ترجيحــا بــه منظــور

بــه طــور مــدام انجــام شــود تــا اثــرات آن حفــظ

هــاي موضعــي و سيســتميك درمــان كــرد و بــه
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عيــن حــال نبايــد تيــز باشــد يــا موجــب تجمــع

الســتیکی بیشــتر از ســایر مــوارد توصیــه شــده

4.4بهاربندهاي دچار تراكم

داراي اهميتــي انــدك بعنــوان بخشــي از برنامــه

در كاهــش بيمــاري ببينيــم .مكمــل دهــي بايــد

را آزمايــش نمــود و آنهــا را بــا آنتــي بيوتيــك

هســتند و مــا اكنــون مــي دانيــم كــه SARA

انجــام شــود تــا اينكــه اثــرات قابــل توجهــي را

بررســي كــرد و پاهــاي حيوانــات خريــداري شــده

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

تخريــش پاشــنه ،نــرم شــدن بافــت شــاخي ســم،

مســتندی در مــورد اینکــه کــدام راه بهتــر اســت

داشــته باشــد مثــل اطــراف آبشــخور و بايــد كــود

بــرداري در ايــن نواحــي بــا دســت انجــام شــود.

همچنــان از نقطــه نظــر ســامت و توليــد مهــم

بدانيــم كــه بايــد مكمــل دهــي  6مــاه يــا بيشــتر

انگشــتي بايــد شــرايط ســامت گلــه منشــاء را

داد کــه ترکیبــات فیزیکــی شــیمیایی گوشــت

پــرورش و نگهــداری شــتر درنظــر گرفتــه می شــود

اتــر انــدازه گیــری شــد .خاکســتر توســط کــوره

خشــک گوشــت ناحیــه قلــوهگاه بمیــزان 48/02

در کشــورهای عربــی و شــمال آفریقــا تقاضــای
مصــرف گوشــت شــتر نســبت ًا بــاال مــی باشــد .در

معدنــی بــه کمــک دســتگاه اســپکتروفتومتر بــه

روش ( AOAC )1995انــدازه گیــری شــد .انــرژی

چربــی بــاالی آن بیشــترین حــد را دربرداشــت

ای بــرای امــر تحقیقــات ،پرواربنــدی و صــادرات

بــا روش اختصاصــی دســتگاه مــورد ارزیابــی قــرار

نواحــی مختلــف ،بجــز درصــد خاکســتر ،تفــاوت
معنــی دار داشــتند ( .)P < 0 /05میــزان مــاده

درصــد بــر اســاس مــاده خشــک بــوده و بخاطــر
( .)P>0/05مقــدار پروتئیــن گوشــت شــتر بومــی

در نواحــی ران و گــردن بترتیــب  64/75و 67/54
درصــد مــاده خشــک بدســت آمــد و در مقایســه بــا

میــزان پروتئیــن ســایر نواحــی تفــاوت معنــی دار
داشــت( .)P>0/05میانگیــن کل پروتئیــن گوشــت

 54/53درصــد بــر اســاس مــاده خشــک بــود.

مقــدار ازت غیــر پروتئینــی و  pHگوشــت نواحــی

مختلــف متأثــر از جنــس بــوده اســت بطوریکــه
مقــدار آن در جنــس نــر بیشــتر از مــاده و ایــن
تفــاوت معنــی دار بــود ( .)P>0/05اثــر جنــس و

نواحــی بــدن بــر میــزان مــواد معدنــی گوشــت،
معنــی دار نبــود(.)P>0/05

در خبرنامــه شــتر ( )5میــزان چربــی گوشــت شــتر
( )%1/8در مقایســه بــا گوشــت گاو ( )%12بســیار

کــم و میــزان پروتئیــن آنهــا را مشــابه (گاو ،%21

(پروتئیــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( ،)NPNچربــی

و انــرژی خــام ،بجزخاکســتر ،تفــاوت معنــی دار
داشــتند (.)P>0/05

شــتر  )%20/7گــزارش گردیــد .زمیــل و همــکاران

مقایســه میانگیــن نتایــج بررســی خصوصیــات

(قســمتهای ران ،دســت ،دنــده و گــردن) را مــورد

الشــه (جــدول )1نشــان مــی دهــد کــه میــزان

نواحــی مختلــف گوشــت شــتر بومــی ایــران ،مــورد

بیشــترین حــد را داشــته اســت ( .)P>0/05ایــن

رویکــرد جدیــدی را در زمینــه دســتیابی بــه ســایر

ولــی میــزان چربــی آنــرا بطــور معنــی دار کمتــر از

مــاده خشــک گوشــت ناحیــه قلــوهگاه بخاطــر

کردنــد .در مطالعــه حاضــر خصوصیــات و ویژگیهــای

بمیــزان  48/02درصــد بــر اســاس مــاده خشــک،

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

نتایــج بــا گــزارش ســایر محققیــن مطابقــت دارد.

کادیــم ( )2006محــدوده رطوبــت گوشــت شــتر

مواد و روشها

عمانــی (تــک کوهــان) را  64/4 -76/7درصــد

محدودیتهــای جــدی روبــرو اســت .در ایــن شــرایط

تعــداد  12نفــر شــتر بومی (تــک کوهانــه) نــر و ماده

جهــت تأمیــن نیازهــای پروتئینــی مــردم اقــدام

موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور بــه شــیوه

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

نمــود.

رایــج کشــتار شــده و بالفاصلــه بــه ســردخانه (4

از شــتر بعنــوان منبــع دامــی بــا ارزش در مناطــق

خشــک و بیابانــی میتــوان نــام بــرد .ایــن
حیــوان دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی از
نظــر فیزیولوژیکــی و مورفولوژیکــی اســت کــه او
را قــادر ســاخته تــا در شــرایط ســخت محیطــی

پاییز 96

دامهــای اهلــی دیگــر شــانس بقــا ندارنــد مشــاهده

G A V D A R A N

نمــود .جمعیــت شــتر در ایــران حــدود  150هــزار

نفــر بــرآورد مــی گــردد .بیــش از  140هــزار نفــر از
آنهــا شــتر یــک کوهانــه و حــدود  100نفــر شــتر دو
کوهانــه خالــص اســت .میــزان تولیــد گوشــت قرمــز

کشــور در ســال  ،1385بالــغ بــر  840هــزار تــن

بــوده اســت کــه ســهم شــتر در ایــن تولیــد 0/52
درصــد اعــام شــده ،کــه  4/360هــزار تــن از کل
تولیــد گوشــت قرمــز را شــامل میشــود(.)1

بــا افزایــش چشــمگیر تقاضــای مصــرف گوشــت و

شــیر شــتر ،مشــاهده مــی شــود مراکــزی بــرای

درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت  24ســاعت) انتقــال

داده شــد .الشــه هــا بــه شــش ناحیــه سردســت،
ران ،راســته ،سرســینه ،قلــوه گاه و گــردن تفکیــک

شــدند .خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی نواحــی

مختلــف از نظــر میــزان مــاده خشــک ،pH ،ازت کل
(پروتئیــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( ،)NPNچربــی

خــام ،خاکســتر ،مــواد معدنــی (کلســیم ،فســفر،

منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهن)،انــرژی
خــام گوشــت تعییــن شــد .میــزان مــاده خشــک

شــتر و المــا را در حــدود  71-74درصــد و میــزان
تفــاوت بیــن انــواع دام را در ایــن زمینــه کــم
اعــام نمــود .وی ایــن حــدود رطوبــت را بیشــتر از
رطوبــت گوشــت ســایر انــواع حیوانــات مزرع ـهای

گــزارش کــرد .او در مجمــوع گوشــت شــترهای

جــوان (زیــر  5ســال) را دارای رطوبــت بیشــتری
نســبت بــه گوشــت شــترهای مســن ،اعــام نمــود.
داوود ( )1995رطوبــت گوشــت شــتر نجــدی (یــک

کوهانــه عربــی) را  68/8-76درصــد گــزارش

نمــود .مقادیــر بدســت آمــده از طــرح حاضــر نیــز
در دامنــه گزارشــات فــوق اســت .الفئــر ()1991

مقــدار رطوبــت گوشــت شــتر را در حــدود 78

بــه مــدت  3روز از آون معمولــی بــا دمــای -C65°

درصــد اعــام و آن را در حــدود  5-8درصــد بیشــتر

ثابــت انــدازه گیــری شــد .میــزان نیتــروژن و NPN

گوشــت ســرد (تــازه) مــی توانــد بــر وضعیــت

 60اســتفاده شــد pH .توســط دســتگاه  pHمتــر

توســط دســتگاه تکاتــور بــه روش میکروکجــدال

1

بــا اســتفاده از هضــم نمونــه در داخــل اســید
ســولفوریک غلیــظ و تیتراســیون توســط اســید
کلریدریــک  0/1نرمــال بدســت آمــد .مقــدار چربــی

توســط دســتگاه تکاتــور( 2ســاخت کشــور ســوئد)
بــه روش سوکســله بــا اســتفاده از حــال پترولیــوم

-Micro Kjeldal
-Tecator

1
2

از گوشــت گاو تعییــن نمــود .درصــد بــاالی رطوبــت

ظاهــری و خصوصیــات گوشــت اثــر مطلــوب ولــی

بــر مــدت زمــان نگهــداری آن تأثیــر نامطلــوب
داشــته باشــد.

همانطــور کــه نتایــج بررســی نشــان مــی دهــد،
مقــدار پروتئیــن گوشــت نواحــی ران و گــردن

بترتیــب  64/75و  67/54درصــد مــاده خشــک

-Parr

3

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

مــی تــوان بــا اتــکا بــه منابــع دامــی موجــود در

در شــرایط ســنی یکســان (حــدود 20ماهــه) ،در

گــزارش کــرد .کادیــم ( )a2008مقــدار آب گوشــت
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فســفر ،منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( pH ،)NPNو انــرژی خــام انــدازه گیــری شــد .نتایــج نشــان

خاکســتر و  NPNتفــاوت معنــی دار مشــاهده کــرد.

مختلــف از نظــر مــاده خشــک ،pH ،ازت کل

13
G A V D A R A N

شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف از نظــر میــزان مــاده خشــک ،پروتئیــن خــام ،چربــی خــام ،خاکســتر ،مــواد معدنــی (کلســیم،

دار گــزارش نشــده ولــی در ســایر ترکیبــات ،چــون

ترکیبــات فیزیکــی شــیمیایی گوشــت نواحــی

چربــی بــاالی آن (45/65درصــد مــاده خشــک)

نیــاز بــه خودکفایــی در تأمیــن گوشــت کشــور،

در بیشــتر نقــاط گرمســیر و سردســیر جهــان کــه

الشــه شــترهای بومــی بــه ش ناحیــه ران ،سردســت ،سرســینه ،راســته ،قلــوه گاه و گــردن تجزیــه شــدند .خصوصیــات فیزیکــی و

پروتئیــن و چربــی یکســان بــوده و اختــاف معنــی

نتایــج تجزیــه واریانــس نشــان مــی دهــد کــه

گوشــت گاو ( %1/2-1/8در مقابــل  )%4-8گــزارش

غذایــی ســازگار ســازد .بطوریکــه میتــوان آنهــا را

12

مــورد بررســی قــرار داده و از نظــر میــزان رطوبــت،

مقدمه:

مثــل ســرما ،گرمــا ،گــرد و خــاک و کمبــود مــواد

مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .پــس از کشــتار و طــی مرحلــه ســردخانه گــذاری ( 4درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت  24ســاعت)،

کیفیــت گوشــت شــتر را در ســه نــوع ماهیچــه دام

نتایج و بحث

( 38/19درصــد مــاده خشــک) میباشــد .مقــدار

ســاالنه آن کاســته مــی شــود و مراتــع کشــور بــا

در ایــن تحقیــق در قالــب طــرح کامـ ً
ا تصادفــی  12نفــر شــتر تــک کوهانــه نــر و مــاده بــا شــرایط ســنی یکســان (حــدود  20ماهــه)

وجــود دارد .بابیکــر ( )1990ترکیبــات شــیمیائی و

مطالعــه قــرار دادنــد ،مقــدار مــواد معدنــی ،پروتئین
و خاکســتر را تقریب ـ ًا بــا گوشــت گاو مشــابهت داده

مــی باشــد و بطــور محسوســی از میــزان بارندگــی

چکیده

غذایــی گوشــت شــتر ،از نظــر کمــی و کیفــی

گرفــت.

رطوبــت گوشــت در کل الشــه  61/81درصــد

شــرایط آب و هوایــی خشــک و نیمــه خشــک

اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

گــزارش هــای معــدودی در زمینــه تعییــن ارزش

بــه روش  GLMمــورد تجزیــه و تحلیــل آمــای قــرار

واژه هــای کلیــدی :گوشــت شــتر -تــک کوهــان-

را ایجــاد نمــوده اســت .از آنجائیکــه ایــران دارای

نویسنده :دکتر زهرا عبادی

گوشــت شــتر درنظــر گرفتــه شــده اســت(.)2

گرفــت .داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SAS

( )16ترکیبــات مدنــی گوشــت شــتر یــک کوهانــه

منابــع پروتئینــی بــه غیــر از گاو ،گوســفند و طیــور

ارزیابی ترکیبات فیزیکی و شیمیایی گوشت
نواحی مختلف الشه شتر یک کوهانه

کشــورهایی مثــل اســترالیا ،عربســان مراکــز ویــژه

خــام توســط دســتگاه بمبکالریمترپــر 3مــدل 1261

فیزیکــی و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف

ترکیبــات فیزیکــی -ترکیبــات شــیمیایی

Camel meat

و اقــدام بــه پــروار آن مــی نماینــد .در حــال حاضــر

الکتریکــی در حــرارت  C550°تعییــن شــد .مــواد

بدســت آمــد و در مقایســه با میــزان پروتئین ســایر

 0/283و  5/79درصــد مــاده خشــک بدســت آمــد.

ســطح  5درصــد معنــی دار بــود .میانگیــن پروتئیــن

بــر روی ســه نــوع ماهیچــه گوشــت شــتر ،مطابقــت

نواحــی تفــاوت معنــی دار داشــتند و ایــن تفــاوت در
گوشــت الشــه نواحــی مختلــف  5354درصــد بــر
اســاس مــاده خشــک بدســت آمد(جــدول .)1ایــن

نتایــج هماهنــگ بــا گــزارش کادیــم ( )a2008در
رابطــه بــا رونــد تغییــر درصــد پروتئیــن در نواحــی
ارزشــمند الشــه مــی باشــد .در آن گــزارش گوشــت

نواحــی ران و دســت شــتر بیشــترین مقــدار (-78
 .)%7عبــدا )2008( ...و داود ( )1995حــدود متوســط
پروتئیــن گوشــت شــتر را بــه ترتیــب 19/82 -22/2

مقــدار  NPNبدســت آمــده بــا نتایــج بابیکــر ()7

ect
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داشــته اســت.

درصــد خاکســتر گوشــت نواحــی مــورد بررســی

تفــاوت معنــی دار نداشــتند .مــواد معدنــی کلســیم،

فســفر ،منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهــن
در جنــس و نواحــی مختلــف اختــاف معنــی دار
نداشــتند ( )P≤0/05و فقــط پتــاس در نواحــی
مختلــف کمــی متفــاوت بــود (.)P>0/05

و  19/4 -20/5درصــد (برحســب نمونــه تــر) گــزارش

نمودنــد .الفئــر و همــکاران ( )1991و همچنیــن

جدول تخصصی شماره 49

خبرنامــه شــتر (بــی نــام  )1997میــزان پروتئیــن
گوشــت شــتر را مشــابه گوشــت گاو (حــدود 20

تــا  )%21گــزارش نمودنــد .ولــی بیــاال ()1998
مقــدار پروتئیــن نمونــه گوشــت شــتر را ()%25/25

بیشــتر از گوشــت گاو ( )%23/05اعــام نمــود.

مقــدار ازت غیــر پروتئینــی و  pHگوشــت نواحــی
مختلــف متأثــر از جنــس بــوده بطوریکــه مقــدار آن

در جنــس نربیشــتر از مــاده اســت و ایــن تفــاوت

منابع
 .1خالصــه گــزارش عملکــرد معاونــت امــور

دام در ســال  ،1384پیــش بینــی ســال .1385

دفتــر هماهنگــی نظــام دامپــروری .وزارت جهــاد
کشــاورزی .معاونــت امــور دام.

معنــی دار مــی باشــد( .)P>0/05مقــدار میانگیــن

 .2ســرحدی ،ف .1383 ،تعییــن ســن مناســب پــروار

 6/05و ایــن حــدود در گوشــت شــتر مــاده بترتیــب

دانشــکده کشــاورزی .دانشــگاه تهــران.

 NPNو  pHدر گوشــت شــتر نــر بترتیــب  0/767و

شــترهای آمیختــه ،اولیــن کنگــره علــوم دامــی.

جدول  -1میانگین ویژگی های گوشت نواحی مختلف الشه شتر بومی (درصد ماده خشک)

		
.1انگل

.9آمیزش

 .16منی

		
.2بافت مردگی

.10دندانهای شیری

.a .4انرژی خالص نگهداری

.b .11اسیدهای آمینه قابل سوخت و ساز

 .c .17حرارت تخمیر

a .5پروتئین تجزیه ناپذیر

.b .12دکتر دامپزشک

پاک کننده خنثی

		
.6شیردهی

 .13شتر

 .a .19صفرا

.3جیره پایه
فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

			
 .b .5آخور
.7گاو تازه زا

.8پودر استخوان

 .a .12زیر جلدی

.c .12وازن مصنوعی
.14بالل ذرت

 .15پرورار کردن

 .b .17سازمان سالمت جهانی
 .a.18فیبر نامحلول در محلول
B .18شاخص تولید ماده گاو
 .b .19جایگاه گاو

 .20نسبت جسمی

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

		
.b .4مو

.a .11انرژی خالص تولید

 .a .17تعادل انرژی
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و  24درصــد کــود مرغــی کمتــر بــود .بــر اســاس

 )2008 ( & Ahmedمصــرف کــود مرغــی تــا ســطح

فــرم هــا و باکتــری هــای بیمــاری زا ،بــه ویــژه

از  16و  24درصــد در جیــرة گوســاله هــای پــرواری

پــرواری بــر افزایــش وزن روزانــه تأثیــری نداشــت

آوری شــده بــا اطمینــان در جیــره هــای آزمایشــی

باالتــر از  20درصــد در کل جیــره توصیــه نمــی

درصــد در کنســانتره ،بــر افزایــش وزن روزانــه اثــر

یافتــه هــای پژوهــش حاضــر ،مصــرف کــود مرغــی

 40درصــد از کنســانترة جیــرة غذایــی گوســالة

قابــل اســتفاده اســت امــا در شــرایط مزرعــه ســطح

امــا بــا افزایــش ســطح مصــرف بــه میــزان60

اســتفاده شــد.

شــود.

محدودکننــده نشــان داد.

دام و مدیریت آن

واژه هــای کلیــدی :جیــرة پــرواری ،کــود مرغــی

بــر اســاس آمــار نامــة کشــاورزی (،)2011 ,ABS

فــرآوری شــده ،گوســالة نــر هلشــتاین.

مقدمه:
کمبــود خــوراک دام ،بــه خصــوص بــا توســعة روش

هــای متمرکــز پــرورش دام ،در بســیاری مناطــق

جهــان دامــداران و پژوهشــگران را بــر آن داشــت

تــا بــه فکــر شناســایی و اســتفاده از پســماندهای
کشــاورزی و دامپــروری و منابــع جدیــد خوراکــی

در تغذیــة دام باشــند .در ایــن راســتا دســتاوردهای
درخــور توجهــی نیــز حاصــل شــد کــه از آن جملــه

مــی تــوان بــه مصــرف کــود مرغــی در تغذیــة
نشــخوار کننــدگان اشــاره کــرد (Negesse et

 .) 1993 ,.Van Ryssen et al ;2007 ,.alبــا توجــه

بــه اینکــه پروتئیــن گــران قیمــت تریــن مــادة
مغــذی در تغذیــة دام اســت ،بنابرایــن اســتفاده
از کــود مرغــی بــه عنــوان یــک منبــع پروتئینــی

در تغذیــة نشــخوارکنندگان ،نــه تنهــا مشــکالت

زیســت محیطــی را کاهــش مــی دهــد ،بلکــه مــی

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

دانشیار ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
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و عــاوه بــر بازرســی الشــه و ارگان هــا ،وزن الشــه و آالیــش هــای خوراکــی و غیرخوراکــی تعییــن شــد .نتایــج نشــان داد کــه

و پروتئیــن یکســان ،بــر عملکــرد پــرواری  60رأس گوســالة نــر هلشــتاین بــا میانگیــن وزن زنــدة  309±9کیلوگــرم و ســن حــدود
 8-9مــاه ،در قالــب طــرح کامـ ً
ا تصادفــی بــه مــدت  200روز بررســی شــد .در پایــان دورة آزمایــش همــة گوســاله هــا کشــتار شــدند

G A V D A R A N

آزمایــش بــه ترتیــب  9/97 ،10/28 ،10/17و  10/26کیلوگــرم ،میانگیــن افزایــش وزن روزانــة آن هــا بــه ترتیــب  1362 ،1305 ،1339و

 1311گــرم در روز و ضریــب تبدیــل غذایــی بــه ترتیــب  7/4 ،7/9 ،7/7و  7/6بــود کــه هیــچ یــک از متغیرهــای مزبــور تحــت تأثیــر
ســطوح مختلــف کــود مرغــی فــرآوری شــده در جیــرة غذایــی قــرار نگرفــت ( .)P > 0/05همچنیــن پارامتــر هــای مربــوط بــه وزن

الشــه ،راندمــان الشــه ،وزن آالیــش هــای خوراکــی و غیرخوراکــی تحــت تأثیــر جیــره هــای غذایــی قــرار نگرفــت نگرفــت (0/05
>  .)Pبراســاس مشــاهدات و بازرســی کشــتارگاهی ،رنــگ و بــوی الشــه و ارگان هــا در همــة دام هــا طبیعــی بــود و تفاوتــی بیــن
دام هــای گــروه هــای آزمایشــی مشــاهده نشــد .هزینــة تمــام شــده نیــز در گــروه هــای دریافــت کننــدة جیــره هــای حــاوی 16

بســتر) تولیــد کنــد ،مقــدار بســتر خشــک جوجــة
گوشــتی در ایــران حــدود  500هــزار تن در هــر دوره
پــرورش بــرآورد مــی شــود .بنابرایــن عمــل آوری

و مصــرف کــود مرغــی در جیــرة دام پــرواری مــی

توانــد دارای اهمیــت باشــد .در عیــن حــال پژوهــش
هــای انجــام شــده در کشــور در زمینــة فــرآوری
کــود مرغــی بــا هــدف مصــرف در تغذیــة دام

محــدود اســت .بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف

بررســی اثــر کاربــرد ســطوح مختلــف کــود مرغــی

فــرآوری شــده بــا روش حرارتــی در جیــرة غذایــی
گوســاله هــای نــر هلشــتاین بــر عملکــرد پــرواری
آن هــا طراحــی و اجــرا شــد.

گوســالة نــر هلشــتاین بــا میانگیــن وزن 309±9
کیلوگــرم و ســن  8تــا  9مــاه اســتفاده شــد.

جایــگاه هــای مــورد نظــر جهــت نگهــداری
گوســاله هــا ،از نظــر آخــور ،آبشــخور ،فضــای

مســقف و بهاربنــد ،میــزان روشــنایی و ســایر
عوامــل محیطــی مشــابه بــود .در ابتــدای آزمایــش

جایــگاه هــا سمپاشــی شــد و اقدامــات بهداشــتی
از قبیــل تزریــق واکســن هــای الزم و خورانــدن
داروهــای ضــد انــگل بــه دام هــا صــورت گرفــت.

در  14روز اول ،گوســاله هــا بــه شــرایط آزمایــش و

جیــره هــای غذایــی عــادت داده شــدند .بر اســاس

برنامــة مجتمــع پرواربنــدی شــرکت مزبــور ،دورة
اصلــی آزمایــش  200روز بــود کــه در ایــن مــدت

گوســاله هــا هــر  28روز یــک بــار پــس از اعمــال

جایگزیــن بخشــی از منابــع پروتئینــی شــود و

تهیه و فرآوری کود جوجة گوشتی

و در ســاعت هــای  11 ،7و  16در اختیــار گوســاله

 .)2008 ,& Ahmedفــرآوری بســتر طیــور موجــب

کــود جوجــة گوشــتی مــورد نیــاز در کارگاه پایلــوت

خــوراک دادن ،پســماندة خــوراک روز قبــل بــرای

عمــل آوری و بــه محــل آزمایــش منتقــل شــد.

جمــع آوری و توزیــن مــی شــد.

(بــا اســتفاده از فشــار گرمــای روغــن)  40دقیقــه

جیره های آزمایشی و ترکیب مغذی آن ها

قیمــت تمــام شــدة جیــره را کاهــش دهــد (Talib
از بیــن بــردن پتانســیل بیمــاری زایــی ،بهبــود

ویژگــی هــای نگهــداری و خــوش خوراکــی آن در

تغذیــة دام مــی شــود . )2000 ,Fontenot( .بــا توجــه
بــه اینکــه کــود مرغــی حــاوی  15تــا  35درصــد
پروتئیــن خــام در هــر کیلوگــرم مــادة خشــک

( )2011 ,.Obeidat et alو غنــی از مــواد معدنــی

اســت ( ،)2001 ,Hopkins & Pooreمنبــع بالقــوه

مناســبی بــرای مصــرف در جیــرة نشــخوارکنندگان
محســوب مــی شــود .اســتفاده از کــود طیــور در

مصــرف مــادة خشــک ،بهبــود قابلیــت هضــم و
افزایــش وزن گوســاله هــای گوشــتی شــده اســت

( .)2008 ,.Yashim et alبــر اســاس مطالعــة Talib

عمــل آوری کــود مرغــی (واقــع در حومــة ســمنان)
بســتر جوجــة گوشــتی در دیــگ هــای دوجــداره

در معــرض دمــای  70درجــة ســانتی گــراد تحــت

فراینــد قــرار گرفــت .خــط تولیــد دارای ســه دیــگ

بــود کــه در هــر کــدام  10بــچ کــود فــرآوری شــد.
از هــر بــچ محصــول فــرآوری شــده یــک نمونــه

برداشــت شــد و بــا ادغــام نمونــه هــا در ایــان
از هــر دیــگ دو نمونــه و در جمــع شــش نمونــه

مــورد بررســی بهداشــتی و تجزیــة شــیمیایی

قــرار گرفــت .فــرآوری باعــث کاهــش معــن ادار
کل جمعیــت باکتــری هــا و حــذف تمامــی کولــی

شــدند .خــوراک مصرفــی روزانــه در ســه نوبــت

هــا قــرار مــی گرفــت .در ابتــدای هــر روز قبــل از

بــه دســت آوردن مــادة خشــک مصرفــی روزانــه

جیــره هــای غذایــی بــر اســاس جــدول هــای نیــاز
غذایــی ( )2001 ,NRCدر دو مرحلــه تنظیــم شــد.
ترکیــب مغــذی خــوراک هــای مــورد اســتفاده بــر
اســاس انــدازه گیــری آزمایشــگاهی نمونــه هــای

کــود مرغــی فــرآوری شــده و نیــز اســتفاده از
جــدول هــای ترکیبــات منابــع خــوراک دام کشــور

( )2008,.Abbasi et alتعییــن شــد (جــدول .)1
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میانگیــن مــادة خشــک مصرفــی روزانــة گوســاله هــای تغذیــه شــده بــا جیــره هــای حــاوی چهــار ســطح کــود مرغــی در کل دورة

فضــوالت ،پــر ،ریخــت وپــاش خــوراک و مــواد

 1390بــه انجــام رســید .در ایــن آزمایــش  60رأس
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در ایــن پژوهــش ،اثــر جیــره هــای غذایــی حــاوی چهــار ســطح (صفــر 16 ،8 ،و  24درصــد) کــود مرغــی فــرآوری شــده ،بــا انــرژی

 1/5کیلوگــرم کــود بســتر خشــک (متشــکل از

در شهرســتان ســمنان از دی مــاه  1389تــا تیرمــاه

مواد و روش

جیــرة حــاوی علوفــة ســورگوم ســبب افزایــش

چکیده:

قطعــه جوجــة گوشــتی در پایــان هــر دورة ژرورش،

پرواربنــدی کشــت و صنعــت شــرکت دیمــه واقــع

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

نویسنده :دکتر یوسف روزبهان

میلیــون قطعــه اســت .بــا فــرض اینکــه هــر

آزمایــش هــای مزرعــه ای ایــن تحقیــق در مجتمــع

 12-14ســاعت محرومیــت از غــذا ،توزیــن انفــرادی

توانــد بــه عنــوان یــک مــادة خوراکــی بــاارزش

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری
شده در جیرة غذایی بر عملکرد پرواری
گوساله های نر هلشتاین

جمعیــت جوجــة گوشــتی در کشــور حــدود 265

اشرشــیاکلی و ســالمونال شــد .بنابرایــن کــود عمــل

جیرههــای آزمایشــی طــی دو مرحلــه در طــول
آزمایــش تنظیــم شــد (جدولهــای  2و .)3

رونــد رشــد گوســاله هــا و افزایــش وزن روزانــه،

خــوراک ،محاســبة افزایــش وزن زنــده و افزایــش

گــرم ،قلــب ،کلیــه ،جگــر ،شــش هــا ،پوســت و

آمــاری انــدازه گیــری مکــرر در زمــان (Repeated

ضریــب تبدیــل غذایــی و صفــات الشــه (وزن الشــة

کشتار و بررسی الشه و آالیش ها

شــکمبة خالی)بــود ( .جــدول 1و )2

پــس از پایــان آزمایــش ،گوســاله هــای هــر گــروه

آزمایــش در قالــب طــرح کامــ ً
ا تصادفــی ،بــا

شــهریار کشــتار شــدند .ســپس اکیــپ دامپزشــکی

دورة آزمایشــی ،بــا چهــار جیــرة آزمایشــی و

بــدن را مــورد بازرســی ظاهــری (شــامل رنــگ،

بــا توجــه بــه اینکــه میانگیــن وزن زنــدة دام

ظاهــری و غیرمعمول)قــرار داد.

گــروه هــای آزمایشــی تفــاوت معنــاداری داشــتند،

آزمایشــی در کشــتارگاه دام پــاک شهرســتان

انــدازه گیــری هــای مکــرر در مــاه هــای مختلــف

وضعیــت ســامتی الشــه هــا و انــدام هــای مختلــف

پانــزده گوســالة نــر بــرای هــر جیــره اجــرا شــد.

بافــت ظاهــری ،بــو ،عالیــم احتمالــی اختــال

هــای مــورد اســتفاده ،در شــروع آزمایــش در

متغیرهای مورد بررسی و طرح آزمایشی
متغیرهــای مــورد مطالعــه مــادة خشــک مصرفــی،

جهــت تصحیــح آن از تجزیــه کوواریانــس اســتفاده

شــد .از طرفــی بــه دلیــل انــدازه گیــری هــای
مکــرر متغیرهــای مــورد نظــر )وزن زنــده ،مصــرف

وزن روزانه)بــرای تجزیــة آمــاری داده هــا از مــدل

 )Measurementsاســتفاده شــد .مــدل آمــاری

طــرح بــه شــرح زیــر بــود:

اثــر متغیــر کمکــی (کواریــت( و  eijk:اثــر خطاســت.

داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SAS
و رویــة  GLMتجزیــة آمــاری شــد (.)2002 ,SAS

مقایســة میانگیــن داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون

چنددامنــه ای دانکــن در ســطح معنــاداری  5درصــد

انجــام گرفــت ( .جــدول ) 3
که در آن:
 yijk:هــر مشــاهده  μ:میانگیــن کل Ti: ،اثرثابــت I
اُمیــن تیمــار δij:اشــتباه تصادفــی بــا میانگیــن

صفــر و واریانــس ) δ2δواریانــس حیوانــات مــورد
آزمایــش) tk: ،اثــر ثابــت  kاُمیــن دوره τ×t)ik(: ،اثــر

متقابــل  Iاُمیــن تیمــار kاُمیــن دوره-b(xijk ،

):

ارقــام مربــوط بــه مقــدار مــادة خشــک مصرفــی

روزانــه ،بیــن گوســاله هــای گــروه هــای مختلــف
آزمایــش نســبت ًا مشــابه بــود )جــدول  )4بــه نحــوی
کــه میانگیــن کل مصــرف مــادة خشــک روزانــه

در طــول دورة آزمایــش اختــاف معنــاداری نشــان
نــداد ( .)p <0/05بنــا برایــن بــر اســاس شــرایط
آزمایــش حاضــر ،مصــرف ســطوح مختلــف کــود

نتایج و بحث

مرغــی فــرآوری شــده (صفــر 16 ،8 ،و  24درصــد)

عملکرد دام ها

مصرفــی روزانــة گوســاله هــای پــرواری اثــری

در جیــرة غذایــی ،بــر میــزان مــادة خشــک

مادة خشک مصرفی

نخواهــد داشــت ( .جــدول ) 4

مقــدار مــادة خشــک مصرفــی تحــت تأثیــر

وزن و ســن حیــوان ،نــوع و کیفیــت خــوراک

و اســتعداد رشــد دام ( )2001 ,Noshriترکیــب

شــیمیایی و فیزیکــی ،قابلیــت هضــم و عوامــل

محیطــی (دمــا و رطوبــت نســبی) قــرار مــی گیــرد
( .)1991 ,Gharebashدر آزمایشــی کــه گوســاله

هــای نــر هلشــتاین ( 6-7ماهــه بــا وزن اولیــة
188کیلوگــرم( 160روز بــا جیــره هــای حــاوی 40

درصــد علوفــه ( 40درصــد ســیالژ ذرت و  10درصــد

یونجــه) و  50درصــد کنســانتره (براســاس مــادة

خشــک) تغذیــه شــدند ()2007 ,.Rowghani et al

میانگیــن خــوراک مصرفــی روزانــه در کل دوره 7/21
تــا  7/32کیلوگــرم بــود کــه نســبت ًا کمتــر از یافتــه

جدول  .3جیره های آزمایشی مرحلة دوم

جدول  .1ترکیبات مغذی عمده و انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی مورد استفاده در جیره های آزمایشی

جدول  .2جیره های آزمایشی مرحلة اول

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه
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جدول  .4اثر جیره بر مادة خشک مصرفی (کیلوگرم در روز /رأس دام)در ماه های مختلف آزمایش
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هــای آزمایــش حاضــر ( 9/97تــا  10/27کیلوگــرم

 8/18کیلوگــرم بــود کــه کمتــر از یافتــه هــای ایــن

بــه طــور یکســان بــرای جیــره هــای آزمایشــی

دریافــت کننــدة جیــرة شــاهد و جیــره حــاوی 2

مشــابه یافتــه هــای پژوهــش حاضــر بــود .ایشــان

انــرژی اســت ( .)1992, Orskovتطبیــق پذیــری

در وزن زنــدة دام هــا مربــوط دانســت؛ چــرا کــه

اســتفاده از کــود جوجــة گوشــتی در جیــرة گوســالة

مقادیــر مشــابهی از جیــره هــای آزمایشــی نیــاز

نداشــته انــد (.جــدول ) 5

نســبت هــای ذکرشــده ،در مقایســه بــا جیــرة

اســتفاده در شــکمبه بازدهــی اســتفاده از نیتــروژن

در روز) اســت .علــت آن را مــی تــوان بــه تفــاوت

وزن شــروع دام هــای مــورد اســتفاده در آزمایــش

حاضــر بیشــتر از  300کیلوگــرم و وزن پایانــی آن هــا

نزدیــک بــه  550کیلوگــرم بــود .همچنیــن مصــرف
خــوراک بــا وزن زنــده رابطــه دارد ،بــه نحــوی کــه
گوســاله هــای ســنگین وزن خــوراک بیشــتری

مصــرف مــی کننــد .ایــن موضــوع در رونــد

افزایشــی مصــرف خــوراک بــه تناســب افزایــش
وزن زنــدة دام هــا ،در مــاه هــای متوالــی دورة

آزمایــش مشــاهده شــد .در تأییــد ایــن موضــوع،

در آزمایشــی کــه گوســاله هــای نــر هلشــتاین بــا
جیــرة کامــ ً
ا مخلــوط تغذیــه شــدند (& Fazaeli

 )2008 ,Safaieمیانگیــن خــوراک مصرفــی روزانــه
در مــاه هــای اول ،دوم ،ســوم و چهــارم بــه ترتیــب
 7/7 ،70/32 ،6/56و  841کیلوگــرم و درکل دوره 7/5

کیلوگــرم در روز گــزارش شــد کــه هماهنــگ بــا

رونــد افزایــش وزن دام هــا ،میــزان مــادة خشــک

مصرفــی روزانــه نیــز رونــد افزایشــی داشــته
اســت .همچنیــن در پژوهشــی دیگــر کــه گوســاله

هــای نــر هلشــتاین )بــا وزن اولیــة  276کیلوگــرم
( 110روز بــا جیــرة کامــ ً
ا مخلــوط (حــاوی 25
درصدعلوفــه و  75درصدکنســانتره(تغذیه شــدند،

میانگیــن مــادة خشــک مصرفــی  9/72تــا 10/21
کیلوگــرم در روز گــزارش شــده اســت (Fatehi et
 .)2010 ,.alبــا توجــه بــه اینکــه وزن اولیــة گوســاله

هــا در آزمایــش مزبــور تــا حــدودی بــه وزن اولیــة

پژوهــش اســت .همچنیــن گــزارش شــده اســت کــه
هلشــتاین در مقایســه بــا جیــرة شــاهد ،از نظــر

مصــرف مــادة آلــی و افزایــش وزن نتایــج مشــابهی

را در بــر داشــته اســت ( .)1996 ,.Rossi et alایــن
در حالــی اســت کــه وقتــی کــود مرغــی بــه مقــدار
 3/65 ،0/91و  6/35کیلوگــرم بــه جــای علــف

چمنــی در جیــرة گوســاله هــا مصــرف شــد ،مقادیــر

مــادة خشــک ،مــادة آلــی و پروتئیــن خــام مصرفــی

افزایــش معنــاداری نشــان داد ( .)2000 ,.Muia et al
البتــه بــر اســاس مقایســة میانگیــن هــا ،در مــاه

هــای ســوم ،چهــارم و پنجــم تفــاوت هایــی
در میــزان مــادة خشــک مصرفــی روزانــه بیــن

تیمارهــا مشــاهده شــد (جــدول  )4امــا رونــد ایــن

تفــاوت هــا بــر میانگیــن کل مــادة خشــک مصرفــی
روزانــه در کل دورة آزمایــش اثــری نداشــت.

رونــد مصــرف خــوراک در فاصلــة زمانــی بیــن

مــاه اول و دوم حالــت کاهشــی نشــان داد کــه آن
را احتمــاالً مــی تــوان بــه تنــش هــای محیطــی
مربــوط دانســت .بیشــترین نوســان هــای دمایــی

بیــن مــاه هــای بهمــن و اســفند رخ داد کــه بــا
دومیــن مــاه آزمایــش حاضــر همزمــان بــود .در
دومیــن مــاه آزمایــش ،خــوراک مصرفــی در اغلــب

تیمارهــا رونــد کاهشــی داشــت کــه متناســب
بــا آن ،ســرعت افزایــش وزن تحــت تأثیــر قــرار

تأمیــن شــده باشــد .گوســاله هــا بــا مصــرف
غذایــی خــود را تأمیــن کــرده و بــرای تأمیــن نیــاز

غذایــی بــه مصــرف مقادیــر متفــاوت خــوراک نیــاز

درصــد کــود مرغــی ،تأخیــر یــا کاهــش رشــدی

نداشــت ،درصورتــی کــه بــا مصــرف  60درصــد

بــه وزن زنــدة دام هــا )حــدود  500کیلوگــرم) ایــن

وزن گوســاله هــا درکل دوره و نیــز افزایــش وزن

پدیــده طبیعــی بــه نظــر مــی رســد .آنچــه شــایان
توجــه بــه نظــر مــی رســد رونــد نســبت ًا یکنواخــت

روزانــه ،در مقایســه بــا جیــرة حــاوی کنســاتره

مطابقــت داشــت .همچنیــن یافتــه هــای مربــوط بــه

ســرعت رشــد در گوســاله هــای دریافــت کننــدة

 40درصــد کــود مرغــی ،رونــد کاهشــی نشــان داد.

شــکمبه ای آن در مقایســه بــا اوره کندتــر اســت.

جیــرة  24( 4درصــد کــود مرغــی) اســت .ایــن

پژوهشــگران مزبــور علــت ایــن امــر را کــم بــودن

بــا نتایج گــزارش شــده توســط)2008( .Khan et al

پدیــده را نیــز مــی تــوان بــه پاییــن بــودن نســبی

قابلیــت هضــم پروتئیــن خــام جیــرة محتــوی

هــای کمتــری از باکتــر ی هــای شــکمبه اســید

ســرعت رشــد دام هــای ایــن گــروه در مــاه هــای

بیشــترین مقــدار جایگزینــی کــود طیــور دانســتند

اولیــة آزمایــش مربــوط دانســت کــه خــود مــی
توانــد بــه دلیــل عــادت پذیــری نســبت ًا طوالنــی

کــه ممکــن اســت ناشــی از هدررفتــن وســیع

پروتئیــن خــام بــه فــرم آمونیــاک در شــکمبه بــوده

باشــد .در مطالعــة دیگــری ()1995 ,.Khalil et al

ایــن آزمایــش باشــد .بــر اســاس گــزارش دیگــران

کنســانترة جیــرة غذایــی گوســاله هــای هلشــتاین

محدودکننــدة رشــد میکروبــی در شــکمبه انــرژی

وزن شــروع و پایــان و افزایــش وزن روزانــه در طــول

ازنظــر انــرژی کمبــود دارد (.)2000 ,Van Ryssen

نداشــته انــد .بنابرایــن تغییــر معنــاداری در خــوراک

مصرفــی دام هــا در تیمارهــای آزمایشــی مشــاهده
نشــد کــه بــا یافتــه هــای آزمایــش هــای دیگــران

()2011 ,.Obeidat et al ;2008 ,.Tamir et al

میــزان مصــرف مــادة خشــک در آزمایــش حاضــر

و  )2008( Talib & Ahmedهــم خوانــی دارد.

افزایش وزن روزانه
نتایــج تجزیــة کواریانــس افزایــش وزن روزانــه در
مــاه هــای مختلــف آزمایــش (جــدول  )5نشــان داد
کــه بیــن میانگیــن حداقــل مربعــات افزایــش وزن

بــه جیــرة حــاوی باالتریــن درصــد کــود مرغــی در

کــه ســطوح صفــر 25 ،و  50درصــد کــود مرغــی در

()1991 ,.Arieli et al ;2006 ,.Lanyasunia et al
وقتــی از درصــد نســبت ًا زیــادی کــود مرغــی در

مصــرف شــد ،نتایــج نشــان داد کــه اختــاف میــان

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

خــوراک هــای معمــول طوالنــی تــر خواهــد بــود.

ضریب تبدیل غذایی

دریافــت کننــدة جیــرة شــاهد و جیــرة حــاوی 8

افزایــش وزن روزانــة گوســاله هــا در پژوهــش

اطالعــات تصحیــح شــده (بــر اســاس تجزیــة

وزن بیشــتری در مقایســه بــا مــاه هــای بعــدی

توســط ( )1976 ,Cullisonکــه در آزمایشــی مشــابه

مربــوط بــه ضریــب تبدیــل غذایــی (کیلوگــرم

جبرانــی مربــوط باشــد (.)2008 ,.Garcia et al

حــاوی ســطوح  13تــا  20درصــد کــود طیــور (بــا

ســوم کــه بــه ترتیــب جیــره هــای حــاوی  16و

گــزارش شــده اســت ،بیشــتر اســت کــه دلیــل آن

نشــد کــه علــت آن را شــاید بتــوان بــه تأخیــر در

هــای مــورد اســتفاده در دو آزمایــش از یــک طــرف

کــود مرغــی مربــوط دانســت (.)1991 ,.Arieli et al

اســتفاده از طــرف دیگــر مربــوط دانســت.

هــا نتوانســته انــد از جیــره هــای حــاوی مقادیــر

تأثیــر مصــرف ســطوح مختلــف صفــر 40 ،20 ،و 60

تبدیــل غذایــی ،بــا وجــود جایگزینــی ســطوح

گوســاله هــای نــژاد زیبــو بــر افزایــش وزن روزانــة

افزایــش ظرفیــت اســتفادة جمعیــت میکروبــی

روزانــة گوســاله هــا در مــاه هــای مختلــف آزمایــش

در جیــره هــای مختلــف اختــاف معنــاداری وجــود

نــدارد ( .)p< 0/05در عیــن حــال گوســاله هــای

مــی شــود ،دورة عــادت پذیــری در مقایســه بــا

درصــد کــود مرغــی ،در مــاه اول آزمایــش افزایــش

حاضــر در مقایســه بــا یافتــه هــای گــزارش شــده

نشــان دادنــد .ایــن پدیــده مــی توانــد بــه رشــد

روی گوســاله هــای نــر بــا اســتفاده از جیــرة

اســت ،مــادة خشــک مصرفــی نیــز بــا یافتــه هــای

افزایــش خــوراک مصرفــی در نشــخوارکنندگان،

دلیــل دیگــری بــر وجــود رابطــه بیــن وزن زنــده و

هــای شــکمبه ،در نتیجــة فراهــم شــدن مــواد

عــادت پذیــری دام هــا بــه جیــره هــای حــاوی

و تفــاوت در ارزش غذایــی کــود مرغــی مــورد

مصــرف خــوراک محســوب مــی شــود.

نیتــروژن دار قابــل هضــم مــورد نیــاز ایــن باکتــری

در مطالعــه ای ( )1995,.Khalil et alکــه اثــر کصرف

کــود جوجــه هــای گوشــتی (در ســطوح صفــر 25 ،و
 50درصــد در کنســانتره) در جیــرة غذایــی گوســاله

هــای نــر هلشــتاین بررســی شــد ،متوســط مــادة

خشــک مصرفــی روزانــه بــه ترتیــب  8/11 ،7/85و

هــا هــم زمــان بــا فراهمــی منابــع انــرژی قابــل

تخمیــر و دیگــر ریزمغــذی هــای مــورد نیــاز باشــد
( .)2002 ,.Bohnert et al ;2002 ,.Araba et alبــه

طــور کلــی در ایــن تحقیــق جیــره هــای غذایــی

بــه نحــوی تنظیــم شــد کــه تصــور مــی رفــت
کل نیازهــای نیتروژنــی میکــروب هــای شــکمبه

جدول  .5میانگین حداقل مربعات افزایش وزن (گرم) روزانة گوساله ها در ماه های مختلف آزمایش

در ایــن صــورت مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه دام

بیشــتر کــود مرغــی بــه حــدی مصــرف کننــد کــه
رشــد جبرانــی داشــته باشــند ،هــر چنــد کــه رونــد
افزایــش وزن آن هــا در مــاه هــای بعــدی بــه گونــه

ای بــوده اســت کــه در کل ،در مقایســه بــا دام هــای

درصــد کــود مرغــی در کنســانترة جیــرة غذایــی

گوســاله هــا در بررســی )2008( Talib & Ahmed

کوواریانــس و انــدازه گیــری هــای مکــرر در زمــان)

خــوراک مصرفــی بــه ازای هــر کیلوگــرم افزایــش
وزن زنــده) گوســاله هــای تغذیــه شــده بــا جیــره

هــای مختلــف در مــاه هــای مختلــف آزمایــش
(جــدول  )6نشــان داد کــه مصــرف ســطوح مختلــف

کــود مرغــی فــرآوری شــده در جیــرة غذایــی اثــر
معنــاداری بــر ضریــب تبدیــل خــوراک نداشــت
( ( .)P< 0/05جــدول )6

از جملــه دالیــل احتمالــی یکســان بــودن ضریــب

مختلــف کــود مرغــی فــرآوری شــده در جیــره،

شــکمبه از آمونیــاک بــا حضــور مقــدار کافــی

مقایســه بــا پروتئیــن طبیعــی خــوراک ســریع تــر

تجزیــه مــی شــود ،ولــی رونــد تجزیــه پذیــری
در بیــن ترکیبــات نیتــروژن غیرپروتئینــی ،گونــه
اوریــک را بــه عنــوان سوبســترای اســتفاده و

تجزیــه میکننــد ( )1988 ,.Jakhmola et alایــن
امــر ممکــن اســت بــازده اســتفاده از آمونیــاک را

بــرای تولیــد پروتئیــن میکروبــی در مقایســه بــا

ســایر منابــع نیتــروژن غیرپروتئینــی افزایــش

دهــد ( .)2002 ,.McDonald et alاولیــن فاکتــور
اســت ( .)1974,.Satter et alاز طرفــی کــود مرغــی
بنابرایــن در زمــان تغذیــه بــا ســطوح بــاالی کــود
مرغــی در جیــره ،توصیــه مــی شــود از منابــع
انــرژی آســان دســترس ماننــد مــاس ،ذرت و جــو

بــه عنــوان مکمــل انــرژی زا در جیــرة غذایــی
اســتفاده شــود تــا میکــرو ب هــای شــکمبه

بتواننــد از محتــوای نیتــروژن محلــول کــود
مرغــی حداکثــر بازدهــی را بــرای تولیــد پروتئیــن

میکروبــی داشــته باشــند (Mavimbela & Van
 .)2001 ,ryssenنتیجــة ایــن تحقیــق بــا یافتــه
هــای دیگــران (Talib & ;2008 ,.Obeidat et al

Jacksona et ;2008 ,.Tamir et al ;2008 Ahmed

 )2006 ,.Khan et al ;2011 ,.alمطابقــت دارد .ایــن

محققــان بــا افزایــش ســطوح کــود مرغــی فــرآوری

شــده در جیــره تأثیــر معنــاداری بــر ضریــب تبدیل
غذایــی دام هــای مــورد آزمایــش مشــاهده نکردنــد.
همچنیــن در گــزارش هــای دیگــری میانگیــن ضریب

تبدیــل غذایــی در گوســاله هــای هلشــتاین بــا
مصــرف جیــرة کام ـ ً
ا مخلــوط بیــن  7/09تــا 7/36
( )1976 ,.Levie et alو  6/53تــا ,.Nori et al( 7/36

جدول  .6میانگین حداقل مربعات ضریب تبدیل غذایی در ماه های مختلف آزمایش

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

جیــرة غذایــی دام هــای نشــخوارکننده اســتفاده

دورة آزمایشــی بیــن جیــره هــا معنــادار نبــود.

 24درصــد کــود مرغــی دریافــت کردنــد ،مشــاهده

پژوهــش حاضــر هــم خوانــی دارد کــه ایــن نیــز

محتــوای نیتــروژن غیرپروتئینــی کــود مرغــی در

هــا رونــد کاهشــی نشــان داده اســت کــه بــا توجــه

را ممکــن اســت بتــوان بــه تفــاوت در اســتعداد دام

مــی توانــد انعکاســی از بهبــود عملکــرد باکتــری

را بهبــود مــی بخشــد (.)1974 ,.Satter et al

کــود مرغــی در کنســانتره ،ســرعت افزایــش

چنیــن وضعیتــی در گوســاله هــای گــروه دوم و

گوســاله هــا در آزمایــش حاضــر نزدیــک بــوده

شــاهد اثــر معنــاداری بــر افزایــش وزن روزانــه

از پایــان مــاه پنجــم بــه بعــد افزایــش وزن گوســاله

بســتر تراشــة چــوب) بیــن  1050تــا  1212گــرم

گرفــت.

گــزارش دادنــد کــه اســتفاده از کــود طیــور بــه

آزادســازی نیتــروژن آمونیاکــی و انــرژی قابــل
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جدول  .8اثر جیره بر صفات الشه و امعا و احشای گوساله های تحت آزمایش
 )2010گــزارش شــده اســت کــه بــا نتایــج آزمایــش حاضــر مطابقــت دارد.
از طرفــی )2009( .Eleman et al ،تأثیــر معنــاداری درنتیجــة جایگزینــی کــود مرغــی فــرآوری شــده در جیــره (در ســطح  30و  45درصــد) بــر ضریــب تبدیــل
غذایــی مشــاهده کردنــد کــه احتمــاالً بــه دلیــل کاهــش تراکــم انــرژی کــود مرغــی )در زمانــی کــه مقــدار یــا نســبت مصــرف آن در جیــرة غذایــی نســبت ًا زیــاد

باشــد( ،مربــوط اســت .همچنیــن بــر اســاس گــزارش  )2008( Talib & Ahmedدر اثــر جایگزینــی ســطوح  60درصــد کــود مرغــی (عمــل آوری شــده بــه روش

ســیلو) در کنســانترة جیــرة غذایــی ،ضریــب تبدیــل خــوراک کاهــش معنــاداری یافتــه بــود .بــه هــر صــورت تفــاوت در ســن و نــژاد حیوانــات ،ترکیبــات جیــره،
مدیریــت و محیــط هــای متغیــر مــی توانــد ســبب ایــن تفــاوت هــا در بیــن مطالعــات انجــام گرفتــه باشــد.

جدول  .7اثر سطوح مختلف کود مرغی در جیره بر عملکرد کلی گوساله های پرواری در کل دورة آزمایش

کردنــد ،اثــر معنــاداری بــر وزن و درصــد الشــة

نتایج کشتار و آالیش الشه
بــر اســاس اطالعــات جــدول ( 8میانگیــن هــای

مربــوط بــه وزن و درصــد الشــة گــرم ،وزن و
درصــد آالیــش خوراکــی و غیرخوراکــی نســبت

بــه وزن زنــده قبــل از کشــتار) مشــاهده مــی

شــود کــه وزن و درصــد الشــة گــرم گوســاله هــا
تحــت تأثیــر جیــره هــای مختلــف آزمایشــی قــرار
نگرفتــه اســت .همچنیــن وزن و درصــد آالیــش

هــای خوراکــی و غیرخوراکــی تحــت تأثیــر جیــره

هــای آزمایشــی قــرار نگرفــت ( .)P< 0/05در
بررســی هــای گــروه دامپزشــکی ،وضعیــت ظاهــری
و ســامتی ارگان هــا (جگــر ،کلیــه هــا ،شــش هــا و

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

ســالم تشــخیص داده شــد .همچنیــن رنــگ و بــوی
الشــه هــا بــه صــورت ظاهــری بازرســی شــد کــه

همگــی وضعیــت طبیعــی داشــتند و تفاوتــی بیــن
تیمارهــا مشــاهده نشــد.

بنابرایــن اســتفاده از کــود مرغــی فــرآور یشــده در
جیــرة غذایــی گوســاله هــای پــرواری تــا ســطح

 85درصــد ،در پژوهــش حاضــر ،اثــر ســوئی روی
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کلیــه هــا ،جگــر ،شــکمبه و قلــب نداشــته اســت و

)2011 ,.Obidat et al ;1978 ,.Koeing et al ;1979

نتایــج بــا یافتههــای دیگــران (,.Croos et al
مطابقــت دارد.

بــه طــور مشــابه  )2008( Talib & Ahmedدر
آزمایشــی کــه از ســطوح صفــر 40 ،20 ،و  60درصــد
کــود مرغــی فــرآوری شــده در کنســانترة جیــرة

گوســاله هــای در حــال رشــد زیبــو اســتفاده

یــک مــادة خوراکــی غنــی از پروتئیــن خــام

گوشــت ،تفاوتــی بیــن تیمارهــا وجــود نداشــت.

نتیجه گیری

اســتفاده شــد و جیــره هــای غذایــی بــه نحــوی

بــر اســاس ایــن پژوهــش مــی تــوان نتیجــه گیــری

باشــد ،انتظــار مــی رفــت کــه راندمــان الشــه و

شــده در ایــن آزمایــش ،اثــر معنــاداری بــر افزایــش

نداشــته باشــند کــه چنیــن انتظــاری تحقــق یافــت.

تبدیــل غذایــی و خصوصیــات الشــه نداشــته اســت.

غلظــت انــرژی و پروتئیــن و نســبت ایــن دو در

نیــز رونــد طبیعــی قابــل قبولــی داشــتند؛ هــر

دام هــای در حــال رشــد و پــرواری مــی توانــد بــر

طــول مناســب مــدت زمــان پــروار از پنــج مــاه

داخــل حفــرة شــکمی و چربــی الشــه مؤثــر باشــد.

ســرعت افزایــش وزن رونــد کاهشــی خواهــد

تنظیــم شــدند کــه ترکیبــات مغــذی آن هــا مشــابه

کــرد کــه ســطوح مختلــف کــود مرغــی فــرآوری

آالیــش هــای انــدازه گیــر یشــده تفــاوت معنــاداری

وزن روزانــه ،مــادة خشــک مصرفــی ،ضریــب

در عیــن حــال کیفیــت جیــرة غذایــی ،بــه ویــژه

افزایــش وزن روزانــة گوســاله هــای تحــت آزمایــش

جیــره بــر اســاس وضعیــت فیزیولوژیکــی و رشــد

چنــد کــه بــر اســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش

راندمــان الشــه و بــه ویــژه مقــدار و درصــد چربــی

بیشــتر توصیــه نمــی شــود ،چــرا کــه از آن پــس

در تحقیقــی )2010( Suppadit & Poungsuk

دریافتنــد کــه مصــرف بســتر پلــت شــدة جوجــة
گوشــتی تــا ســطوح  50درصــد کنســانترة جیــرة
غذایــی گاوهــای نــر پــرواری ســبب ایجــاد تغییــر

در کیفیــت گوشــت نشــد.

در آزمایشــی ( ،)1971 ,.Fontenot et alکیفیــت
الشــة گاو هایــی کــه بــا جیــره هــای حــاوی ســطوح
صفــر 25 ،و  50درصــد بســتر جوجــة گوشــتی

تغذیــه شــده بودنــد ،بررســی شــد .افزایــش وزن
دام هــای تغذیــه شــده بــا جیــرة حــاوی  50درصــد
کــود مرغــی در مقایســه بــا دام هــای تغذیــه شــده

بــا ســایر جیــره هــا کمتــر بــود .درصــد چربــی

الشــه بــرای گاوهــای تغذیــه شــده بــا ســطح 50
درصــد بســتر کــود مرغــی نیــز کمتــر از ســایر

تیمارهــا بــود کــه آن را بــه کمتربــودن رشــد و

پاییــن تربــودن وزن آن هــا مربــوط دانســتند.
افــت الشــه بــرای حیوانــات مصــرف کننــدة کــود

داشــت .تغذیــه بــا کــود مرغــی فــرآوری شــده
تــا  24درصــد جیــره ،بــر ســامتی گوســاله هــای
تحــت آزمایــش اثــر نامطلوبــی نداشــت .همچنیــن

مصــرف ایــن فــرآوردة فرعــی اثــر نامطلوبــی بــر
کیفیــت الشــه و وضعیــت ارگان هــا و آالیــش هــا

نداشــت.

23
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آزمایشــی قــرار نگرفتــه اســت ( .)P< 0/05ایــن

G A V D A R A N

راندمــان الشــه تحــت تأثیــر جیــره هــای مختلــف

بــا توجــه بــه اینکــه از کــود مرغــی بــه عنــوان

ارگانولپتیکــی (بویایــی -چشــایی)روی نمونــه هــای
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وزن ،ســامتی الشــه و انــدام هــای بــدن بــه ویــژه

مشــاهده نکردنــد ( .جــدول ) 8

کمتــر الشــه بــوده اســت .بــر اســاس آزمایــش های

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

قلــب) و نیــز پرزهــای شــکمبه در تمامــی گــروه هــا

گــرم ،وزن و درصــد آالیــش خوراکــی و غیرخوراکــی

مرغــی نیــز کمتــر بــود کــه احتمــاالً ناشــی از چربی

بخشــی از شــبکه هــا و مســیرهای تنظیمــی
هســتند حاصــل شــده اســت.

در میــان RNAهــای غیرکــد کننــدهmiRNA ،

هــا تعدیــل کنندههــای مهمــی هســتند کــه

تنظیــم آنهــا بوســیله ترانسکریپشــن ،بــا نواحــی

پروموتــوری یــا تغییــرات ســطوح پروتئیــن در

طــول یــا در طــی مرحلهــی پــس از رونویســی
صــورت میگیــرد.

هــدف اصلــی ایــن نوشــتار پرداختــن بــه آنالیــز

ترانســکریپتومی  RNA-seqو تنــوع ژنومــی دســته
دادههــا جهــت ســاخت شــبکههــای ژنــی درگیــر

بیماریهــای پیچیــده و صفــات پیچیــده میباشــد.

در شــکل ( )1زیــر نمایــی از شــبک ه هــای ژنــی و

سیســتم ژنتیکــی نشــان داده شــده اســت:

کشــف و بررســی پــس زمینــه ی صفــات پیچیــده

و بیماریهــا یــک وطیفــه پیچیــده و خطیــر اســت

بخاطــر اینکــه چندفاکتــوری هســتند.

GENOMICS

معرفــی" زمینهــی سیســتم ژنتیکــی" جهــت

( )lncRNAشــامل داد ه هــای ترانســکریپتومی

آنالیــز هیســتولوژیک جهــت پردهبــرداری از پــس

پیــدا اکــردن پتانســیل الگــوی اصلــی  lncRNAکه

هســتند.

دادههــای ژنوتیپی–فنوتیپــی از آنهــا میتوانــد

تلفیــق نتایــج دادههــای اومیکــس و مدلهــای

بــکار گرفتــه شــده انــد.

زمینــ ه ی بیولوژیکــی صفــات پیچیــده و بیماریهــا

در ژنوتیــپ بیمــاری درگیــر هســتند و اســتخراج

سیســتم ژنتیکــی بــر اســاس تلفیــق دادههــای

بخــش جالبــی از مطالعــات  RNA-seqباشــد.

یــک روش مؤثــر در ایــن بخــش تلفیــق ژنومیــک و

برخــی ســئواالت در زمینــ ه ی وجــودncRNAs

ســطوح مختلــف اومیکــس میباشــد.
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جایگزینــی تکنولــوژی  RNA-seqموجــب شناســایی ترانســکریپتهای جدیــد ،مکانیس ـمهای تنظیمــی جدیــد ،بیــان آللــی خــاص و شناســایی RNA

هــای غیــر کــد کنندهــی جدیــد میشــود.

انتخــاب ژنومیــک ژنتیکــی هــم در  QTLو هــم در
شــهای اصالحــی ژن مربوطــه
 eQTLبــر اســاس ارز 

انجــا مــی شــود کــه " ارزیابــی بــه کمــک بیــان"
نامیــده مــی شــود.

یــک  eQTLیــک ناحیــه ژنومــی اســت کــه مرتبــط

را در بیمــاری کشــف کنیــم و بنابرایــن lncRNAهــا

تــوان گفــت خواهــر اصــاح نباتــات اســت کــه

داد ه هــای  RNA-seqدر نظــر گرفتــه شــوند.

بهتــر بهبــود مــی بخشــند .در قــرن بیســتم هنــر

باشــند مــا میتوانیــم نقــش احتمالــی lncRNAهــا

اصــاح دام در واقــع تکنولــوژی اســت کــه مــی

بــا ســطوح ترانســکریپتومی اســت و بــر فنوتیــپ

را قــادر مــی ســازد کــه بــه عنــوان یــک اســتعاره از

گون ـ ه هــا و حیوانــات کشــاورزی را بــرای اســتفاده

eQTLهــا میتواننــد وراثــت پذیــری باالیــی

در ادامــه ،تــا حــدودی بــه تلفیــق

اهلــی کــردن حیوانــات بیشــتر بــه طــور علمــی

کنتــرل بیــان ژن فراهــم میکننــد .امــا دانــش

متابولومیکــس) ،آنالیــز ژنتیکــی و پتانســیل آن و

اصــاح یــا بــه کمــک صفــات فنوتیپــی خود فــرد و

بوســیلهی  GWASفراهــم شــده اســت.

کمــی پرداختــه شــده اســت.

تأثیــر میگــذارد.

داشــته باشــند و اطالعــات فراوانــی را بــرای

ترانســکریپتومیکس

(پروتئومیکــس،

درآمــد و از بــه عنــوان اصــاح دام یــاد شــد .ابتــدا

بیشــتر بــرای بــرای اســاس و پایــه تنــوع ژنتیکــی

اســتفاده ی در اصــاح نــژاد و مــدل ســازی صفــات

خویشــاوندانش انجــام میشــود یــا بــه انتخــاب بــه

eQTLهــا میتواننــد بصــورت ســیس و ترانــس

ترانســکریپت قــرار گرفتــه اســت در حالیکــه

اجــازه تلفیــق ســطوح مختلــف اومیکــس و مکانیســم پــس زمینهــی فهــم بیماریهــای پیچیــده یــا صفــات را میدهنــد.

کــه انتخــاب بــه کمــک بیــان ژن نامیــده میشــود.

پاســخ دهنــد ،اگــر دادههــا  lncRNAداشــته

باشــند :ســیس در موقعیــت نزدیــک ژن کــد کننــده

تکنولوژیهــای اومیکــس در ســطوح مختلــف قــادر بــه تولیــد داده هــای فراوانــی هســتند .سیســتم هــای ژنتیکــی روش قدرتمنــدی هســتند کــه

انتخــاب مســتقیم مقادیــر بیــان ژن قابــل تــوارث

ترانــس در موقعیــت دورتــری نســبت بــه ژن کــد
کننــده ترانســکریپت قــرار گرفتــه اســت.

در ســالهای اخیــر RNAهــای غیرکــد کننــده

هــدف اصلــی سیســتم ژنتیکــی شــامل :شناســایی
 ،QTLشناســایی ژن کاندیــدا ،کشــف  ،SNPفهــم
اثــرات متقابــل ژن و محیــط ،شناســایی ژنهــای

کاندیــدای تنظیــم کننــده ،شناســایی eQTLهــا،

شناســایی eQTLهــا و QTLهــای پلیوتروپیــک

کمــک مارکــر انجــام مــی شــود( .انتخــاب براســاس

چندشــکلی ژنهایــی کــه بــر صفــات مهــم و
اقتصــادی مؤثرنــد) انجــام میشــود .ســومین مــورد
کــه کمتــر شــناخته شــده اســت شــامل حــذف و
اضافــه شــدن ژنهاســت .در نهایــت ،چهارمیــن:
تکنولوژیهــای اومیکــس و بررســی اســتفاده از انهــا

در اصــاح نــژاد دام اســت.

تکنولوژیهــای اومیکــس جایگزیــن ســایر روشــهای

ادغــام دادههــای ترانســکریپتومی و دادههــای ژنومیــک در یــک سیســتم ژنتیکــی موجــب شناســایی شــبکههــای تنظیمــی مفیــد و فهــم پیچیدگــی

انتخــاب نمــی شــوند بلکــه انهــا را کاملتــر مــی

سیســتم ژنتیکــی زیــر شــاخهای از سیســتم بیولــوژی اســت کــه اولیــن بــار توســط پروفســور حاجــا کادارمیدیــن ( )2006پیشــنهاد شــد و هــدف آن

کننــد.

مکانیســم هــای بیماریهــای پیچیــده و دیگــر صفــات میشــود.
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در واقــع سیســتم ژنتیکــی یــک مــدل تلفیقــی هیســتولوژیکی بــرای پیــدا کــردن ژنهــای تنظیمــی و تنــوع آنهــا بــرای پیــش بینــی بیومارکرهاســت.

در تحقیقــات اخیــر سیســتمهای ژنتیکــی بــا اســتفاده از دادههــای بیوانفورماتیکــی ســطوحی را بــرای فهــم پدیــد ه هــای زیســتی فراهــم کردهانــد.

بــا اســتفاده از دادههــای حاصــل از تکنولوژیهــای توالــی یابــی نســل آینــده ،نقشـ ه هــای ژن و ژنتیکــی بــرای بررســی تنــوع بیــان ژن فراهــم شــده
انــد کــه فهــم و درک بیشــتری از دادههــای اومیکــس در اختیــار قــرار میدهنــد.

اخیر پشیرفتهای زیادی بوسیلهی )long,)micro-RNAs (miRNA ،non-codingRNAsequences (ncRNA

) endogenous RNAs (ceRNA) ،long intergenic ncRNAs (lincRNAs) ،non coding RNA (lncRNAو ) enhancer RNAs (eRNAکــه

در اینجــا هــدف بررســی تکنولــوژی ادغــام شــده از
آنالیــز ژنومــی و ترانســکریپتومی کــه یــک رویکــرد

(روش تلفیقــی) را پیشــنهاد میکنــد کــه رویکــرد

سیســتم بیولــوژی یــا رویکــرد سیســتم ژنتیکــی
گفتــه مــی شــود.

در روش سیســتم ژنتیکــی (کــه نــام قدیمــی

25
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تلفیــق دادههــا و اندازهگیــری هــای حاصــل از ژنــوم بــه متابولــوم بــه ترانســکریپتوم و پروتئــوم اســت.

کننــد و مــوارد جدیــدی را بــه آنهــا اضافــه مــی
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محمد قادرزاده ،دانشجوی دکتری ژنتیک و اصالح نژاد دام ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بایــد توجــه داشــت اگــر دادههــای  RNA-seqبــه

و اســتفاده ی آنهــا در شــبکههای تنظیمــی ژن

ترانســکریپتومیکس بوســیلهی آشکارســازی QTL
هــای بیانــی ( )eQTLهاســت.

سیستم ژنتیکی و پتانسیلهای بالقوه آن در اصالح
نژاد دام

شکل ( )1زیر نمایی از شبک ه های ژنی و سیستم ژنتیکی

آن ژنومیــک ژنتیکــی اســت) مــا بــه دنبــال

ترکیــب دادههــای حاصــل از ژنتیــک ،ژنومیکــس،

پروتئومیکــس ،متابولومیکــس ،انتخــاب بــر اســاس

فنوتیــپ و انتخــاب براســاس چندشــکلی هــای
 DNAو ترکیــب آنهــا هســتیم.

نقشــه یابــی بیــان  QTLبوســیله ی ژنومیــک
ژنتیکــی

آزمایشات کلیدی در نقشه یابی eQTL

احتمــال وجــود نواحــی ژنومــی مســئول تنــوع

در الگوهــای بیــان ژن در افــراد بــا اســتفاده از

تکنولــوژی میکــروآری (ریزآرایــه) کــه بــر روی
ژنــوم پســتانداران متمرکــز مــی شــد .کــه در حــال

حاضــر بــا نــام جدیــد " سیســتم ژنتیکــی" خوانــده
میشــود بــا کمــک تکنولــوژی جایگزیــن ریزآرایــه

یعنــی  RNA-seqمــورد مطالعــه قــرار میگیــرد.
اصــل اساســی ژنومیــک ژنتیکــی اســتفاده از

شــجره یــا منابــع جمعیتــی بــرای شناســایی QTL
(ماننــد نســل  ، F2الینــه ای نوترکیــب همخــون،

بــک کــراس ،ناتنیهــا ،خانــواد ه هــای تنــی) بــرای
بررســی پروفایــل بیــان کل یــا بخشــی از ژنــوم

بــکار مــی رونــد .ژنومیــک ژنتیکــی بیــان ســطوح
هــر ژن را در میکــروآری بــه عنــوان یــک صفــت
کمــی مــورد بررســی قــرار میدهــد و مارکرهــای

بــه بیمــاری مــارک وجــود دارنــد Evas .و همــکاران

میشــو د ؟

بررســی ژنهــای کاندیــدا در دیابــت در مــدل

در مطالعــات  GWASاثــرات هــر  SNPبــرای

کننــده ژنــی اســت کــه نتایــج چنیــن تحقیقاتــی

نیســت مــی توانــد بــا مطالعــات  eQTLتلفیــق

صفــات مــورد مطالعــه بررســی میشــوند.

انــد .سیســتم ژنتیکــی تلفیــق داده هــای ژنومیکــی

مطالعــات سیســتم ژنتیکــی مــورد اســتفاده قــرار

توالــی یابــی نســل آینــده ( )NGSنیســت.

 RNA-seqقــادر بــه بررســی نواحــی غیــر کــد

فوایــد اصلــی  RNA-seqکــه هنــوز شــناخته شــده

در رویکردهــای سیســتم ژنومیکــی قابــل اســتفاده

گــردد امــا نتایــج مطالعــات  eQTLمــی تواننــد در

و داده هــای ترانســکریپتومیکی بــا اســتفاده رویکرد

بگیرنــد.

حرکت از سیستم ژنتیکی به سیستم ژنومیکی

موجــود در حیوانــات مقیــاس کوچکتــری دارنــدK :

ژن ،نواحــی مرتبــط بــا ســطوح مختلــف بیــان ژن را

کاربــرد آنالیــز داده هــای ســطوح مختلــف در

در آینــده نزدیــک ،میکــروآری (ریزآرایــه) در دام و

 777بــرای گاو شناســایی شــده انــد .در ژنومیــک
دام و طیــور ،مطالعــات  GWASاکثــرا ً بــر روی صفات

 :Cis –eQTLنواحــی هســتند کــه نزدیــک بــه ژن

علــت اینکــه ایــن شــبک ه هــا خیلــی گســترده

مفهــوم مهــم در اصــاح دام انتخــاب ژنومیک اســت،

ایــن اســت کــه بیاییــم کلیــه مســیرهای شناســایی

اســت کــه شــامل تمــام  SNPهــای پراکنــده

هــای بیــن ایــن گون ـ ه هــا بــه گاو و خــوک تعمیــم

ترکیــب شــجره و ارزشــهای اصالحــی در جمعیــت

مختلــف در بیــان ژنهــای حســاس و مقــاوم نســبت
( )2002ژنومیــک ژنتیکــی را جهــت مطالعــه و

بــرای یــک ژن عمــده مقاومــت بــه بیمــاری دیابــت

طیــور اهمیــت زیــاد نخواهــد داشــت ،چــون نمــی

شــده در انســان و مــوش را بــه بــا توجــه همولــوگ
دهیــم .بــه عنــوان یــک ســورپرایز مــا مــی توانیــم

انجــام میشــود .تعییــن ژنوتیــپ بــه کمــک توالــی

را بــا هــم ترکیــب و تلفیــق کنیــم تــا  eQTLرا

کــرده و توســعه یافتــه امــا در حیوانــات بــه علــت

دادههــای بیوانفورماتیکــی و دادههــای بیــان ژن

شناســایی کنیــم

ژنومیــک تلفیــق شــده :تلفیــق ژنتیــک و داده هــای
اومیکــس مــی توانــد در شناســایی ژنهــای علــی
درگیــر در مناطــق  QTLمناســب باشــد.

مؤثــر بیــان ژن یــک فنوتیــپ اســت ،بــکار مــی

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

بوجــود آمــده اســت .بکارگیــری ایــن تکنولــوژی
هــا و آنالیــز دادههــای اومیکــس هنــوز بــه عنــوان

یــک چالــش مطــرح اســت .ادغــام داد های ســطوح
مختلــف اومیکــس و ادغــام آنهــا بــا مــدل ســازی
ابــزار قدرتمنــدی را بــرای صحــت و فهــم سیســتم

بیولــوژی حیوانــات فراهــم مــی آورنــد.

مطالعــات  GWASبینــش خوبــی را بــرای مطالعــه

هزینــه هــا چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه

 :Trans- eQTLکــه در فاصلــه ای دورتــر یــا بــر
روی کرومــوزوم دیگــری نســبت بــه ژن مربوطــه

قــرار گفتــه انــد.

eQTLهــا چارچوبــی را بــرای فهــم اثــرات

فنوتیپــی و ارتبــاط تنــوع ژنتیکــی آنهــا بــا بیمــاری
هــا فراهــم مــی کننــد.

امــروزه بــا توجه بــه شناســایی سیســتم CRISPR/

اســت .اخیــراً تکنولوژیهــای بــا تــوان عملیاتــی

 Casنقــش کلیــدی در بهبــود صفــات مقاومــت بــه

سیســتم بیولــوژی آنهــا فراهــم نمــوده انــد .هنــوز

تواننــد حیوانــات ترانــس ژنتیــک خلــق نماینــد.
اخیــرا ً بــا اســتفاده از خوکهــا آلبومیــن انســانی

بــاال فرصتهــای خوبــی را فهــم صفــات پیچیــده و
هــم مشــکالت و چالــش هــای متعــددی از قبیــل
کشــف و شناســایی ورایتــههــا و ژنهــای علــی،

داروهــای مؤثــر ،واکســنها و بیومارکرهــای مؤثــر

بیمــاری خواهــد داشــت و طراحــان حیوانــات مــی

تولیــد شــده اســت .اســتفاده از ترانســکریپتوم

ژنومیکــی ،اســتفاده بنیــادی ،شناســایی واریتــه

هــای تنظیمــی و علــی ،در بهبــود صحــت جلوگیری
از بیمــاری هــا و بهبــود تشــخیص هیســتولوژی
صفــات مفیــد اســت.

سیســتم هــای ژنتیکــی در انــواع مختلــف :ارتبــاط

بیــن شــبکه هــای مختلــف ،SNP-SNP ،ژن بــه
ژن ،پروتئیــن بــه پروتئیــن ،شــبکههای متابولیــت

بــه متابولیــت و خصوصیــات آنهــا بــرای بیمــاری

هــای مختلــف و یــا عملکــرد حیوانــات در ســطوح

مختلــف بررســی مــی شــود.

در پایــان اهــداف اصلــی سیســتم ژنتیکــی در واقــع

شناســایی  QTN, QTLژنهــای تنظیــم کننــده،
بیومارکرهــا و شــبکه هــای ژنــی مهــم و مؤثــر
در انتخــاب ژنومــی و اصــاح دام بــوده کــه مــی

بایســت مــورد توجــه بیشــتر و شــدیدتر مــورد

توجــه قــرار گیرنــد.

در بیماریهــای بســیار پیچیــده و صفــات مــورد

نظــر در گونــه هــای دامــی و گیاهــی وجــود دارنــد.

بوســیله ی  RNA-seqاحتمــال شناســایی کیفــی
و کمــی ایزوفرمهــا ،بیــان خــاص اگزونهــا ،بیــان
خــاص آللــی و بیــان خــاص هاپلوتیپهــا فراهــم مــی

شــود .مطالعــات بیــان ژن در زمینــه ی سیســتم
بیولــوژی نشــان داده اســت کــه  Leeو همــکاران
نتایــج بیــان ژن بافــت هــای مختلــف را تلفیــق
کردنــد .چندیــن مطالعــه جهــت بررســی همزمــان

شــبکه ی ژنــی هــم بیــان بــا اســتفاده از داده هــای
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معمــاری ژنتیکــی صفــات کمــی و پیچیــده و

یابــی ) (GBSدر اصــاح نباتــات بســیار پیشــرفت

کــد کننــده مــرود نظــر هســتند.

مــواردی ماننــد :پیــش بینــی ژنومیکــی /انتخــاب

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

بــرد.

و متابولومیکــس در طــی رخدادهــای بیولوژیکــی

شناســایی شــوند.

آشــکار مــی کنــد.

در ژنــوم موجــود میباشــد ،کــه بــا اســتفاده از

ژنومیکــس ،ترانســکریپتومیکس ،پروتئومیکــس

و باعــث بــروز فنوتیپهــای مجــزا مــی شــوند،

 60بــرای خــوک و طیــور50 K ،بــرای گوســفند و K

انــد .یــک ســناریوی جایگزیــن در ایــن رابطــه

بــرای شناســایی نواحــی کــه شــامل یــک QTL

نیــز کــه مســئول تفــاوت در بیــان ژن هســتند

شناســایی جایــگاه هــای کمــی کنتــرل کننــده بیان

کــه خــود شــکلی از انتخــاب بــه کمــک مارکــر

در عرصــه تکنولــوژی هــای اومیکــس ماننــد:

میشــوند بلکــه SNPمارکرهایــی ســیس و ترانــس

در مقایســه SNP-chipهــای انســانیSNP ،هــای

توانــد سیســتمهای تنظیمــی را پیــدا کنــد بــه

ژنتیکــی را بــر اســاس نقشــ ه هــای پیوســتگی

نــه تنهــا ســیس و ترانــس eQTLهــا شناســایی

آزمــون معنیــداری آن بــا صفــات فنوتیپــی و

تولیــدی و صفــات ســامتی متمرکــز شــده انــد .یک

در چنــد ســال گذشــته پیشــرفتهای زیــادی

در موقعیتهایــی کــه بــه دنبــال  eQTLهســتیم

موجــب بهبــود تولیــد در سیســتم هــای حیوانــات

آللــی خــاص اســت.

در حــال حاضــر قــادر بــه توضیــح کامــل قــدرت

نقشــه یابــی ترانســکریپتوم نیــز گفتــه میشــود و

ژنومیــک ژنتیکــی در واقــع بــه شناســایی

بایــد خاطــر نشــان کــرد هــدف نهایــی ایــن

یــک چالــش دیگــر کیفیــت ســنجی بلــو کهــای

خواهــد نمــود .سیســتم ژنتیکــی حیوانــی هنــوز

 Liuو همــکاران ( )2001نشــان دادنــد کــه  15ژن

پیــدا کردنــد.

شــد.

در تکنولــوژی هــای پیشــرفته در اینــده مشــخص

نوشــتار ایــن اســت کــه ،چگونــه سیســتم ژنتیکــی

مفهــوم ژنومیــک ژنتیکــی ( )GGیــا آنالیــز ژنومــی،

اولیــن بــار توســط جانســن و نــپ ( )2001پیشــنهاد

نوکلئوتیــدی فراهــم مــی آورنــد.

 RNA-seqقابــل شناســایی اســت.

خوبــی اســتنتاج مــی کنــد و نقــش اساســی آنــرا

 ، G/Cنواحــی پارالــوگ ،نواحــی  5UTRو بیــان

حیوانــی مــوش بــکار بردنــد و هشــت ژن کاندیــدا را

مربــوط بــه عمــده داد ه هــای بیــان ژن بــوده کــه
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شناســایی پتانســیل چندشــکلی هــای تــک

گســترده ای از ژنهــای کاندیــدا بــا اســتفاده از متــد

 RNA-seqنتایــج را از سیســتم  CRISPR/Casبــه

مقدمه
هزینــه هــای خــوراک در گاو شــیری بــزرگ تریــن
هزینــه مرتبــط بــا تولیــد شــیر هســتند بــه طــوری

کــه حــدود  55درصــد یــا بیشــتر هزینــه تمــام

شــده تولیــد شــیر مربــوط بــه آن اســت ( Buzeو
همــکاران2014 ،؛  .)2010 ،Wolfبنابرایــن ،در بیــن
تولیدکننــدگان عالقمنــدی زیــادی وجــود دارد کــه

ضریــب تبدیــل را بهبــود داده و شــیر تولیــدی بــه
ازای خــوراک مصرفــی را افزایــش دهنــد .تفــاوت

کاتیــون -آنیــون جیــره ای ( )DCADیــک موضــوع
تحقیــق قابــل توجــه در تغذیــه گاوهــای شــیری

در دو دهــه ی اخیــر بــوده اســت (Nieaber ،2007
و )Hahnحیوانــات نشــخوار کننــده نســبت بــه
دیگــر حیوانــات دارای ســامانه اســید و بــاز پیچیــده
ای هســتند و در ایــن میــان ســدیم ،پتاســیم و

کلــر نقــش کلیــدی در حفــظ فشــار اســمزی و

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی تأثیــر ســطوح مختلــف تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره ( )DCADبــر عملکــرد شــیردهی ،پروفیــل اســیدهای چــرب

شــیرین ،و مقادیــر ترکیبــات پتاســیم دار (ماننــد
کربنــات پتاســیم بــه دلیــل دارا بــودن  50تــا 60

درصــد پتاســیم) قابــل حصــول اســت ( Westو
همــکاران1999 ،؛  Collierو همــکاران .)2012 ،ســطح

پتاســیم در شــیر بیشــتر از ســطح کلســیم اســت

در نتیجــه گاوهــای پــر تولیــد بــه طــور معمــول از
نظــر ایــن عنصــر دارای کمبــود هســتند .پتاســیم

همچنیــن در تولیــد انســولین ،ســوخت و ســاز
پروتئیــن و در کنتــرل پمــپ ســلولی در گاو دارای

نقــش اســت و و از آنجایــی کــه گاو روزانــه بــه

اســیدهای چــرب شــیر ،ســطح گازهــای خونــی

و غلظــت مــواد معدنــی پالســما و ادرار گاوهــای
شــیرده هلشــتاین طــی تنــش حرارتــی بــود.

مواد و روش ها

طــی اوایــل دوره شــیردهی ،گاوهــای شــیری پــر

 .)2007در شــرایط تنــش حرارتــی ،ســطح پاییــن

کیلوگــرم و میانگیــن تولیــد شــیر روزانــه ±1/5

تولیــد شــیر از طریــق خــوراک بــه تــوازن منفــی

منفــی بــر مــاده خشــک مصرفــی و تشــدید تــوازن

ســه گــروه آزمایشــی و شــش تکــرار در هــر گــروه

از ذخایــر بدنــی خــود مــی شــوند ،دســتکاری

متابولیــک شــده و تأثیــر منفــی بــر راندمــان

 +200میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک

کربنــات خــون ،تعــادل اســید و بــاز در خنثــی

حرارتــی بــا افزایــش  DCADاز طریــق افزایــش

مــاده خشــک مصرفــی و ( +550 )3میلــی اکــی

مغــذی و افزایــش مــاده خشــک مصرفــی ،تولیــد

و پتاســیم ،مــی تــوان دفــع زیــاد مــواد معدنــی

گاوهــا از روز زایــش و بعــد از  14روز عــادت

منفــی تنــش حرارتــی بــر تولیــد شــیر و تولیــد

تغذیــه شــدند (در مجمــوع  35روز) .جیــره هــای

 Iwaniukو همــکاران.)2015 ،

تنظیــم شــدند (جــدول  .)1مقــدار  DCADگــروه

وتــا  20شــهریور مــاه در شــرایط تــش حرارتــی

تولیــد بــه دلیــل عــدم تأمیــن انــرژی کافــی بــرای

 DCADدر اوایــل دوره پــس از زایــش بــا تأثیــر

 43/5لیتــر در قالــب طــرح کامــا تصادفــی بــا

انــرژی دچــار شــده در نتیجــه مجبــور بــه اســتفاده

منفــی انــرژی ســبب بــروز ناهنجــاری هــای

تغذیــه شــدند .گــروه هــای آزمایــش شــامل)1( :

تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره ،بــا تقویــت بــی

تولیــد مثلــی مــی گــذارد .در شــرایط تنــش

مصرفــی ( +330 )2میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم

نمــودن اســید حاصــل از ســوخت و ســاز مــواد

مقــدار الکترولیــت هــای جیــره بخصــوص ســدیم

واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی بــود.

شــیر را افزایــش مــی دهــد (Huو همــکاران )2007

و کاهــش مصــرف خــوراک را جبــران کــرد و آثــار

دهــی ،ســه هفتــه بــا گــروه هــای آزمایشــی بــاال

مثــل را کاهــش داد ( Wildmanو همــکاران2007 ،؛

مــورد اســتفاده توســط نــرم افــزار )6/1( CNCPS

حرارتــی -رطوبتــی بیشــتر از  ،)72دام جهت کاهش

کاتیونیــک کــردن جیــره در ایــن فصــل هــم

هــای آزمایشــی توســط نمــک هــای خوراکــی بــی

مقــدار مــاده خشــک مصرفــی را کاهــش مــی دهــد

افزایــش قــدرت بافــری شــکمبه و بهبــود  pHشــده

کــه دام در شــرایط تــوازن منفــی انــرژی اســت و

بــزاق نیــز مــی باشــد و در نهایــت ســبب بهبــود

تنــش حرارتــی از جملــه عواملــی اســت کــه تأثیــر

منفــی زیــادی بــر عملکــرد تولیــدی و تولیــد مثلــی

گاو شــیری دارد .در شــرایط تنــش حرارتی(شــاخص
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مصــرف مــاده خشــک کمتــری دارد ســبب تشــدید

تعــادل الکترولیتــی بــدن مــی شــود (Schneider

احتیاجــات خــود ،مقــدار بیشــتری از ذخایــر بدنــی

 Erdmanو همــکاران .)2011 ،داشــتن DCAD

مقاومــت بــه انســولین ،افزایــش اســیدهای چــرب

بــرای حفــظ ســامتی و بــه بیشــینه رســاندن

غیــر اســتریفیه ( )NEFAدر خــون و بــه دنبــال

تولیــد و تولیــد مثــل اســت (St- )194 ،Block

اســت کــه در نهایــت ســبب افزایــش درصــد وقــوع

ضــرر اقتصــادی ســالیانه تنــش حرارتــی در گلــه

اســیدوز و  )...شــده و تأثیــر منفــی بــر عملکــرد

گاوداری هــای شــیری بیــش از یــک میلیــون دالر در

G A V D A R A N

در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی بــود .همــراه بــا افزایــش  ،DCADفشــار نســبی دی اکســید کربــن و مقــدار بــی کربنــات خــون بــه صــورت معنــی

آن افزایــش بتاهیدروکســی بوتیــرات ()BHBA

طــور کلــی نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــره ای در ســطح  +550میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی

ناهنجــاری هــای متابولیــک (کبــد چــرب ،کتــوز،

هــای گاو شــیری آمریــکا  897میلیــون دالر بــود و

اکــی واالن در کیلوگــرم عملکــرد تولیــدی و تولیــد مثلــی گاوهــای شــیری را طــی تنــش حرارتــی بهبــود داد.

تولیــدی و تولیــد مثلــی دام دارد (  Harrisonو

تولیــد شــیر و گوســاله ضــرر کردنــد.

همــکاران2012 ،؛  Sanchezو 1994 ،Beede؛ West

و همــکاران.)1992 ،

 Pierreو همــکاران ( )2003گــزارش کردنــد کــه

بــا توجــه بــه ایــن کــه افزایــش تفــاوت کاتیــون

– آنیــون جیــره باعــث افزایــش ظرفیــت بافــری

بــا  +550 DCADمیلــی اکــی واالن در کیلوگــرم
مــاده خشــک مصرفــی و نمــک کلریــد کلســیم

بــرای جیــره بــا  +200 DCADمیلــی اکــی واالن در

کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی مصرفــی تنظیــم
شــد گاوهــای مــورد آزمایــش بــا جیــره هــای کامـ ً
ا
مخلــوط در حــد اشــتها بــا محاســبه ی تقریبــ ًا 10
درصــد باقــی مانــده ی خــوراک اضافــی ( )8هــر
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کــه ایــن امــر بــه ویــژه در اوایــل دوره شــیردهی

و عــاوه بــر ایــن هــا محــرک نشــخوار و ترشــح

کربنــات ســدیم و کربنــات پتاســیم بــرای جیــره

روز در ســاعت  8صبــح و  15بعــد از ظهــر تغذیــه

شــدند .تفــاوت آنیــون – کاتیــون جیــره هــا بــر

29

+ %35 /% c1( -)%K / %39 + DCAD= (%Na/ %23
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گرمــای داخلــی بــدن (ناشــی از ســوخت و ســاز)،

ســبب افزایــش ســرعت عبــور و مصــرف خــوراک،

( +200)1میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی ( +330 )2میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی و ( +550 )3میلــی

واژه های کلیدی :تفاوت کاتیون -آنیون ،تنش حرارتی ،عملکرد شیردهی pH ،خون.

کاتیــون -آنیــون بــر عملکــرد شــیردهی ،الگــوی

بســیار ضــروری اســت ( Wildmanو همــکاران،

خــود اســتفاده مــی کنــد .نتیجــه ایــن امــر تشــدید

بــا افزایــش مصــرف خــوراک ،بهبــود  pHو افزایــش قــدرت بافــری شــکمبه ســبب بهبــود تعــادل الکترئلیتــی بــدن ش .همچنیــن ســطح  +550میلــی

حاضــر بررســی تأثیــر ســه ســطح مختلــف تفــاوت

نوبــت زایــش ســوم ،بــا میانگیــن وزنــی 570±60

مثبــت در دوره ی شــیردهی راهــکاری مناســب

داری کاهــش یافــت .افزایــش ســطح  DCADتفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره اســیدهای چــرب کوتــاه زنجیــر ( )C10-C4را کاهــش داد ( .)P < 0/05بــه

حرارتــی بــه ویــژه در ایــران ،هــدف از پژوهــش

و بــاز و جلوگیــری از ناهنجــاری هــای متابولیــک

تــوازن منفــی انــرژی شــده و دام بــرای تأمیــن

28

تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــره در شــرایط تنــش

شــود ،تأمیــن  DCADمناســب بــرای تعــادل اســید

و همــکاران1998 ،؛  Harrisonو همــکاران2012 ،؛

نشــان دادنــد ســطوح مختلــف  DCADبــر مقــدار مصــرف خــوراک ،تولیــد شــیر ،چربــی شــیر و  pHخــون و ادرار در ســطح  +550میلــی اکــی واالن

رو ،بــا توجــه بــه کمبــود اطالعــات در مــورد تأثیــر

ســاری انجــام شــد .هجــده راس گاو هلشــتاین

بــزاق مقــدار زیــادی پتاســیم از دســت مــی دهــد و

شــیر ،غلظــت مــواد معدنــی پالســما و ادرار طــی تنــش حرارتــی انجــام شــد .در ایــن پژوهــش  18راس گاو هلشــتاین نوبــت زایــش ســوم بــا میانگیــن
تولیــد شــیر  43/5 ±1/5لیتــر در قالــب طــرح کامـ ً
ا تصادفــی بــه صــورت تصادفــی بــه گــروه هــای آزمایشــی:
اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی اختصــاص یافتنــد .گاوهــا از روز زایــش و بــه مــدت  35روز بــا جیــره هــای بــاال تغذیــه شــدند .نتایــج

تولیــد شــیر و تولیــد مثــل افزایــش یابــد .از ایــن

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

چکیده

برســانید .ایــن هــدف بــا افزایــش نمــک ،جــوش

را افزایــش داد تــا در نهایــت ســامت دام بهبــود و

 76تــا  79در شــرکت شــیر و گوشــت مهدشــت

)1996 ،1994 ،Beede

Email: ychashnidel 2002@yahoo.com

 +400میلــی اکــی واالن در هــر کیلوگــرم خشــک

هایــی مثــل اســیدوز را کاهــش و مصــرف خــوراک

ایــن امــر در شــرایط تنــش حرارتــی شــدیدتر مــی

حیــوان نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد Sanchez ( .و

گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و شیالت  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

گــرم ســال افزایــش داده و آن را بــه باالتــر از

افزایــش  pHشــکمبه و خــون ،ابتــا بــه بیمــاری

بــا میانگیــن شــاخص حرارتــی -رطوبتــی ()THI

و همــکاران2012 ،؛  Chanو همــکاران )2005 ،تنظیــم

نویسنده مسئول :دکتریداهلل چاشنی دل

مــی شــود تفــاوت آنیــون -کاتیــون را در فصــول

تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره ای از طریــق

دلیــل تولیــد شــیر و فعالیــت جویــدن و ترشــح

تعــادل کاتیــون – آنیــون جیــره در بهبــود عملکــرد

بررســی تغییرات آنیونی -کاتیونی جیره بر عملکرد
شیردهی ،اســیدهای چرب شیر و مواد معدنی سرم در
گاوهای شــیرده هلشتاین در تنش حرارتی

حرارتــی افزایــش ســطح  DCADاســت .توصیــه

ایــن پژوهــش طــی فاصلــه زمانــی  20تیرمــاه

هومئوســتازی اســید -بــاز بــدن داردن (Harrison

DCAD

یکــی از راهکارهــای کاهــش تأثیــرات منفــی تنــش

شــکمبه و خــون مــی شــود ،مــی تــوان بــا افزایــش

اســاس فرمــول زیــر محاســبه شــد:
)%S/ %166

تعیین ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی
بــه منظــور نمونــه گیــری از خــوراک دام هــا هــر
هفتــه از جیــره هــای خوراکــی کامــ ً
ا مخلــوط

شــده بــه طــور تصادفــی از قســمت هــای مختلــف

ســانتریفیوژ یخچــال دار بــا  g1000در مــدت 15

آنالیز آماری

کلــر تفاوتــی بیــن گــروه هــای آزمایشــی نداشــت

نمونــه هــای خــوراک بــه منظــور تعییــن مقادیــر

شــده درون میکروتیــوب هــای  1/5میلــی لیتــری

آنالیــز داده هــا توســط نــرم افــزار SAS(version
 ،)2000 ,8.0در قالــب طــرح کامـ ً
ا تصادفــی همــراه

نشــان دادنــد مقــدار  pHخــون و ادرار در ســطح

خــوراک  ،نمونــه هــای مشــخصی گرفتــه شــد.
پروتئیــن خــام و چربــی خــام بــر اســاس روش
 )2002( AOACو دیــواره ســلولی ( )DFNو ADF

بــا اســتفاده از دســتگاه  ATBINو بــر اســاس
روش  Van Soestو همــکاران ( )1991مــورد تجزیــه

قــرار گرفتنــد .بــرای انــدازه گیــری چربــی خــام
از دســتگاه سوکســله (شــرکت بهــر آلمــانBehr ،
 )Labor- Technikو بــرای انــدازه گیــری پروتئیــن
خــام از روش کلــدال بــا دســتگاه هضــم (مــدل
 )1015و دســتگاه تقطیــر (مــدل  1030شــرکت

 Tecatorکشــور ســوئد) اســتفاده شــد.
مصرف خوراک ،تولید و ترکیب شیر

مصــرف خــوراک گاوهــا بــه طــور روزانــه انــدازه
گیــری شــد .گاوهــا ســه نوبــت در روز (ســاعت 9

صبــح 15:30 ،بعــد از ظهــر و  22:30شــب بــه طــور
کامــل دوشــیده شــدند و مجمــوع شــیر تولیــدی به

عنــوان رکــورد آن روز ثبــت شــد .جهــت تعییــن

ترکیــب شــیر نمونــه هــای شــیر از هــر ســه نوبــت

شــیردهی بــه نســبت تولیــد هــر وعــده بــا هــم
مخلــوط شــدند و بالفاصلــه بــا اســتفاده از دســتگاه

شــیر ســنج ()Dairy scan ,Milk Analyzer jet2
ســاخت کشــور بلغارســتان ترکیــب شــیر شــامل
چربــی ،پروتئیــن و الکتــوز شــیر تعییــن شــد.
اندازه گیری پروفیل اسیدهای چرب شیر

دقیقــه انجــام گرفــت .ســپس ســرم خــون جــدا
بــه آرامــی ریختــه شــده و تــا زمــان انــدازه گیــری

فراســنجه هــای خونــی و مــواد معدنــی خــون در
دمــای  -20 ocدر فریــزر نگــه داری شــد .ســدیم و

پتاســیم ادرار و خــون ،بــا دســتگاه فلیــم فتومتــر
( )Jenway PFP Clinical Jenway essexســاخت

کشــور انگلیــس و کلســیم ،منیزیــم ،کلــر و فســفر

بــا دســتگاه اتوآناالیــزر (Auto analyzer BT
 )Biotectica ,3000 Targaســاخت کشــور ایتالیــا

بــا اســتفاده از کیــت هــای دســتگاهی (شــیم
آنزیــم ،ایــران) انــدازه گیــری شــدند .گازهــای
خونــی توســط دســتگاه  ABG compact3ســاخت

کشــور آلمــان ،میــزان  pHخــون توســط دســتگاه
 pHمتــر (مــدل  ، )JENMAY PH Meter ،350بــی
کربنــات pCO2 ،و  pO2انــدازه گیــری شــدند.

نمونــه گیــری از ادرار دام و انــدازه گیــری مــواد
معدنــی و فراســنجه هــای آن

نمونــه گیــری از ادرار در دو مرحلــه :قبــل از اعمــال
گــروه هــای آزمایشــی و دو هفتــه بعــد از آن انجــام

شــد .بــه منظــور نمونــه گیــری از ادرار دام ،یــک

ظــرف نیــم لیتــری تهیــه شــد و دام هــای مــورد
آزمایــش در باکــس هــای گاوداری قــرار داده شــدند.
در زمــان  15تــا  16بعــد از ظهــر کمتــر از نیــم لیتــر

از ادرار دام بــا تحریــک دســتی گرفتــه و بــه صــورت

کامــل مخلــوط شــد 50 .میلــی لیتــر ادرار در ظــرف

وعــده ی شیردوشــی بــه نســبت تولیــد شــیر در

کراتیــن و اوره در دمــای  -20در فریــزر نگــه داری

ظــرف نمونــه گیــری  50میلــی لیتــر ریختــه شــدند

پتاســیم و کلــر بــه روش الکتــرود آناالیــزری بــه

در زمــان مناســب ذخیــره شــدند .انــدزاه گیــری

کشــور چیــن و میــزان کلســیم ،کراتیــن و اوره بــه

گاز کروماتوگرافــی ( )PHILIPSمــدل ( )PU4410بــا

انــدازه گیــری شــدند.

چــرب ،نمونــه گیــری شــیر طــی دو روز از هــر ســه

گیــری مقــدار ســدیم ،پتاســیم ،کلــر ،کلســیم،
oc

هــر وعــده انجــام و نمونــه هــای شــیر مخلــوط و در

شــدند .ســپس در زمــان مناســب مقــدار ســدیم،

و در دمــای  -20 ocدر فریــزر بــرای انــدازه گیــری

وســیله دســتگاه  Shenzhen Ceratiumســاخت

نــوع ســتون( 10PEG ،طــول  2متــر ،قطــر  45میلــی
متــر) انــدازه گیــری و تعییــن شــد.

شاخص های تولید مثلی

شــاهد را دریافــت کردنــد در برابــر ســایر داده هــا
بــه عنــوان کوواریــت اســتفاده شــد.
Y = μ+ Ti + (Xij- X.= εij
. ij

 = Tiاثر تیمار
 .εij =.خطای آزمایش
داده هــای  0و  1توســط رویــه  GLIMMIXنــرم

افــزار  )2000 8.0 SAS (versionآنالیــز شــد.
نتایج

تأثیــر  DCADبــر مــاده خشــک مصرفــی و تولیــد

کربــن و مقــدار بــی کربنــات خــون بــه صــورت

مثلــی

ســطوح مختلــف تفــاوت کاتیــون آنیــون جیــره ای

بــر درصــد وقــوع عفونــت هــای رحمــی و کیســت

هــای تخمدانــی تأثیــری نداشــت ولــی درصــد
آبســتنی ،روزهــای بــاز و فاصلــه زایــش تــا اولیــن

تلقیــح در گاوهایــی کــه بــا ســطح  +550میلــی
اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی

تغذیــه شــدند در مقایســه بــا ســطوح  +200و
 +330میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک
مصرفــی بهبــود داشــت ( ،P < 0/005جــدول .)7

و ترکیبــات شــیر

بحث

نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد ،مصــرف

افزایــش ســطح تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره

معنــی داری افزایــش یافــت ( )P < 0/003بــه طــوری

تاییــد نتایــج پژوهــش حاضــر  Huو همــکاران

خــوراک بــا افزایــش ســطح  DCADبــه صــورت

ســبب افزایــش مــاده خشــک مصرفــی شــد .در

کــه بیشــترین مقــدار مــاده ی خشــک مصرفــی

( )2007گــزارش کردنــد کــه بــا بــاال بــردن ســطح

مــاده خشــک مصرفــی بــود (جــدول  .)2تفــات

میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک

وضعیــت بافــری شــکمبه ،منجــر بــه افزایــش

کربنــه بــا یــک بانــد مضاعــف پیــش مــی بــرد.

 Rocheو همــکاران ( )2005گــزارش کردنــد بــا
افزایــش  DCADبــازده اســیدهای چــرب کوتــاه

زنجیــره ( )4-1:15و متوســط زنجیــر ()16-16 :1
افزایــش مــی یابــد .آن هــا بیــان کردنــد افزایــش

عملکــرد اســیدهای چــرب از سیســتم گــردش
خــون ،احتمــاالً بــه علــت افزایــش ســاخت

شــود .عــاوه بــر ایــن ،بــا افزایــش پروپیونــات
کــه عمدتـ ًا در کبــد بــه گلوکــز تبدیــل مــی شــود،

اســیدهای چــرب در ســلول هــای اصلــی پســتان

همــکاران.)2002 ،

ی ســانتی گــراد نســبت بــه اســیدهای چــرب

افزایــش تولیــد نیــز رخ مــی دهــد ( Bernabucciو

افزایــش درصــد چربــی شــیر در پژوهــش حاضــر بــا
نتایــج ( Huو 2004 ،Murphy؛  Rocheو همــکاران،
 )2003 ،2005مطابقــت داشــت Roche .و همــکاران

( ،)2003یــک افزایــش خطــی معنــی دار در درصــد

چربــی شــیر از  3/96بــه  4/22درصــد و  11درصــد

افزایــش بــازده تولیــد چربــی شــیر بــا افزایــش
 DCADافزایــش یافــت .هــم چنیــن بــازده شــیر

تصحیــح شــده بــر اســاس چهــار درصــد چربــی
شــیر نیــز بــه صــورت خطــی افزایــش یافــت.
افزایــش ســطح تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــره

باعــث حفــظ الگــوی تخمیــر در جهــت تولیــد

متعــادل اســتات و بوتیــرات مــی شــود کــه خــود
افزایــش ســاخت اســیدهای چــرب بــا منشــأ

داخلــی را کــه تــا  60درصــد چربــی شــیر از ایــن

راه تأمیــن مــی شــود در پــی دارد ( Shahzadو
همــکاران.)2008 ،

مــی باشــد .افزایــش دمــا از  15بــه  30درجــه
کوتــاه زنجیــره ( )C14 -C4را کاهــش و نســبت
اســیدهای چــرب بلنــد زنجیــر  C18:0را افزایــش

مــی دهــد و ترکیــب اســیدهای C18:1 , C18:2 , C18:3
 C18 ,را در گاوهــا جــرزی افزایــش مــی دهــد (

 Bandaranayakaو  O’brien .)1976 ،Holmesو
همــکاران ( ،)2007بــا انجــام آزمایشــی گــزارش

کردنــد تنــش حرارتــی باعــث کاهــش بیــش از 10
درصــد محتــوای اســیدهای چــرب بــا یــک پیونــد

دوگانــه و اســیدهای چــرب بــا چنــد پیونــد دوگانــه

مــی شــود و محتــوای اســیدهای چــرب اشــباع
شــیر را افزایــش مــی دهــد .افــزودن پتاســیم بــه
جیــره ســبب افزایــش بیوهیدروژناســیون و تبدیــل
 18:2 Cبــه  18:0 Cشــد.

تأثیــر  DACDبــر غلظــت مــواد معدنــی خــون

طــی تنــش حرارتــی

در ســطح  +550میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم

تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره از +290بــه +470

کاتیــون –انیــون جیــره در ســطح  +550میلــی

مصرفــی  0/4کیلوگــرم در روز افزایــش یافــت.

 DCADقــرار نگرفــت .نتایــج پژوهــش حاضــر

در مقایســه بــا ســطوح  +200و  +330میلــی اکــی

 +200تــا  +400میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده

 Bossardو همــکاران )2010 ،مطابقــت داشــت .در

مطابقــت داشــت .در تضــاد بــا نتایــج پژوهــش

درصــد چربــی شــیر بــه را بــه صــورت معنــی داری

خــوراک مصرفــی و شــیر تولیــدی در گاوهــای

همــکاران ( )2007گــزارش کردنــد  ،DCADدرصــد

بــا افزایــش  DCADغلظــت ســدیم خــون افزایــش

الکتــوز شــیر تحــت تأثیــر ســطح مختلــف تفــاوت

افزایــش میــزان  DCADباعــث افزایــش  pHو

بیشــترین درصــد پروتئیــن شــیر در +500 DCAD

بــه افزایــش غلظــت اســیدهای چــرب آزاد تولیــدی

جیــره ای بــا پروتئیــن حقیقــی  15درصــد مشــاهده

عبــور باالتــر مــواد هضمــی مــی شــود کــه ایــن

 )1991 ,.West et al ;1995 ,Blockeمشــابه بــود و

خــوراک مــی شــود ( Harrisonو همــکاران2012 ،؛

شــد .امــا درصــد پروتئیــن شــیر در جیــره ای بــا

تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــره در ســطح +550

 +500میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک

درصــد الکتــوز و پروتئیــن شــیر تحــت تأثیر ســطح

دامنــه تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــره ای بیــن

واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک ،تولیــد شــیر و

خشــک مصرفــی بــرای دســتیابی بــه حداکثــر

افزایــش داد (جــدول  .)2درصــد پروتئیــن شــیر و

شــیرده ضــروری اســت ( Shalitو همــکاران.)1991 ،

کاتیــون – آنیــون قــرار نگرفــت (جــدول .)2

ظرفیــت بافــری شــکمبه شــده کــه خــود منجــر

میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک و

در شــکمبه و بهبــود عملکــرد شــکمبه و ســرعت

شــد کــه بــا مطالعــات پیشــین (Delaquis and

خالــی شــدن شــکمبه منجــر بــه افزایــش مصــرف

یــک پاســخ مثبــت در درصــد پروتئیــن شــیر دیــده

 Erdmanو همــکاران.)2011 ،

پروتئیــن حقیقــی  17درصــد بــرای  +250 DCADو

افزایــش تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــوه ،غلظــت

گلوکــز خــون در دو مرحلــه :قبــل از اعمــال گــروه

ای بیــش از  4ســانتی گــراد و کاهــش خــوراک

مــاده خشــک مصرفــی بــه ترتیــب 19/663 ،14/49

ایــن کار بــا اســتفاده از ســرنگ  5میلــی لیتــر

پــس از زایــش ،بــه وســیله تغییــر در رنــگ و بــوی

معدنــی خــون و  4ســاعت بعــد از مصــرف خــوراک

کیســت هــای تخمدانــی در روز  21و  31پــس از

صــورت پذیرفــت .پــس از انجــام خــون گیــری،

مجهــز بــه پــروب  7/5مگاهتــز تخمــدان ها بررســی

آرامــی وارد لولــه ی آزمایــش کــرده ،ســپس لولــه ی

میلــی متــر طــی هــر دو روز در ســطح تخمــدان

کیســه هــای یــخ خشــک (در دمــای  )-4 0Cمنتقــل

گرفتــه شــد.

هــای آزمایشــی و دو هفتــه بعــد از آن انجــام شــد.

مصرفــی مشــخص شــدند .اندومتریــت در روز 21

و  15/877درصــد بــود (جــدول .)3

30

بــدون مــاده ی ضــد انعقــاد بــرای بررســی مــواد

ترشــحات واژنــی مشــخص شــد .بــرای تشــخیص

صبحگاهــی دام هــا از محــل ســیاهرگ زیردمــی

زایــش و بــا دســتگاه ســونوگرافی (،BCFاســترالیا)

ســر ســوزنی را از ســرنگ برداشــته ،خــون را بــه

شــدند و در صورتــی کــه ســاختاری بــا حداقــل 20

آزمایــش را بــه ســرعت بــه فالســک ســیار حــاوی

دیــده شــد گاو بــه عنــوان گاو کیســتی در نظــر
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کاســیم ،منیزیــم  ،فســفر و فراســنجه هــای اوره و

لمــس راســت روده ،درجــه حــرارت راســت روده

 +330 ، +200و  +550میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم

تأثیــر  DCADبــر  pHو غلظــت مــواد معدنــی

خــون و ادرار و ســطح گازهــای خونــی طــی تنــش

حرارتــی

غلظــت ســدیم پتاســیم ،کلــر و فســفر تحــت

تأثیــر ســطوح مختلــف تفــاوت کاتیــون آنیــون
جیــره ای قــرار نگرفــت (جــدول  .)4غلظت ســدیم،

پتاســیم ،کلســیم ،اوره و کراتیــن ادرار تحــت
تأثیــر ســطوح مختلــف تفــاوت کاتیــون – آنیــون
جیــره قــرار گرفــت ( )P < 0/005ولــی غلظــت

میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک

مصرفــی در مقایســه بــا ســطوح  +200و  +330میلــی

اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی

تولیــد شــیر و درصــد چربــی شــیر را بــه صــورت

معنــی داری افزایــش داد .ایــن یافتــه هــا ،موافــق
بــا نتایــج  Huو همــکاران ( )2007و  Wuو همــکاران
( )2008بــود .افزایــش تفــاوت کاتیــون – آنیــون

جیــره ای توانســت بــا افزایــش مــاده ی خشــک
مصرفــی تولیــد شــیر را نیــز افزایــش دهــد.

تضــاد بــا نتایــج پژوهــش حاضــر Wildman ،و
و بــازده پروتئیــن شــیر را تحــت تأثیــر قــرار داد و

مشــابه بــوده اســت.

تأثیر  DCADبر پروفایل اسیدهای چرب شیر
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد افزایــش

تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره غلظــت اســیدهای
چــرب کوتــاه زنجیــر ( )C10-C4و زنجیــره  18کربنــی

را بــه صــورت معنــی داری تغییــر داد .در تطابــق

بــا نتایــج پژوهــش حاضــرApper- Bossard ،

و همــکاران ( )2006گــزارش کردنــد کــه تفــاوت
کاتیــون -آنیــون جیــره تولیــد چنــد اســید چــرب

ســطوح مختلــف تفــاوت کاتیــون آنیــون جیــره ای

قــرار نگرفتنــد (جــدول  )4کــه بــا نتایــج Apper-

 Bossardو همــکاران ( )2010و  Huو همکاران ()2007

حاضــر Roche ،و همــکاران ( )2005گــزارش کردنــد
و غلظــت پتاســم خــون کاهــش یافــت West .و
همــکاران ( )1991و  Escobosaو همــکاران ()1984

گــزارش کردنــد بــا افزایــش  DCADمیــزان کلــر

پالســما کاهــش مــی یابــد .عــدم تغییــر ســطح
عناصــر بــاال مــی توانــد بــه دلیــل نقــش سیســتم

هموســتازی بــدن در حفــظ ســطح پالســمایی ثابــت
ایــن عناصــر از طریــق دفــع کلیــوی آن هــا باشــد
( Huو  .)2004 ،Murphyهمــان طــور کــه نتایــج

آزمایــش حاضــر نشــان دادنــد تأثیــر تیمارهــای

آزمایشــی بــر میــزان فســفر خــون معنــی دار نبــود
کــه نتایــج تحقیقــات قبلــی ( Jacksonو همــکاران،
 )2001را تاییــد مــی کنــد اســتفاده از گروههــای

آزمایشــی در ایــن آزمایــش اثــر معنــی داری بــر

میــزان ســدیم پالســمای خــون نداشــت .در عیــن

حــال  Delaquisو  )1995( Blockگــزارش کردنــد
کــه کاهــش اختــاف کاتیــون – آنیــون جیــره،
میــزان ســدیم پالســما را افزایــش مــی دهــد.

نتایــج آزمایــش حاضــر نشــان دادنــد کــه تأثیــر
تیمارهــای آزمایشــی بــر میــزان پتاســیم پالســما
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بــه منظــور بررســی میــزان ســدیم ،پتاســیم ،کلــر،

(وجــود چــرک) و بــوی ترشــحات واژنــی ،بوســله

تغییــر داد غلظــت اســید چــرب  C18در DCAD

اســاس هــر گونــه عالمــت غیــر طبیعــی در رنــگ

زنجیــره  18کربنــی را بــه صــورت معنــی داری

بــا مطالعــه ( Chanو همــکاران2005 ،؛ Apper-

غلظــت ســدیم ،پتاســیم ،کلــر و فســفر تحــت تأثیر
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اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی

گاوهــای متریتــی در  7روز اول پــس از زایــش بــر

کــرده و جداســازی ســرم خــون بــا اســتفاده از

بــا افزایــش  DCADفشــار نســبی دی اکســید

صــورت معنــی داری بیشــتر بــود .همچنیــن همــراه

 =μمیانگین کل مشاهدات اجتماع
ســایر زمــان هــا)

خشــک مصرفــی و بــازده تولیــد شــیر بــاال را

تولیــد اســیدهای چــرب فــرار در شــکمبه مــی

تأثیــر  DCADبــر برخــی از شــاخص هــای تولیــد

 =βضریــب تابعیــت کوواریــت (روز اول در برابــر

کــه یــک رابطــه مثبــت بیــن افزایــش مــاده ی

اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی بــه

 -Yijفاکتورهای اندازه گیری شده

اســیدهای چــرب کوتــاه زنجیــر ( )C10-C4و

خون گیری و جداسازی سرم خون

مصرفــی در مقایســه بــا ســطوح  +200و  +330میلــی

 )2004( Murphyو  Sanchezو همــکاران (،)1994

پیــدا کــرده بودنــد ،مــی باشــد .همچنیــن بهبــود

معنــی داری کاهــش یافــت (جــدول .)6
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فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

پروفایــل اســیدهای چــرب شــیر توســط دســتگاه

روش الکتــرو فتومتــری توســط دســتگاه کوبــاس

کــه داده هــای روز اول آزمایــش کــه دام هــا تیمــار

 +550میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک

مطابــق بــا نتایــج آنالیــز  12تحقیــق توســط  Huو

شــکمبه را در جهــت تولیــد بیشــتر  11ترانــس 18

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

بــه منظــور انــدازه گیــری پروفیــل اســیدهای

نمونــه گیــری ریختــه شــد .نمونــه هــا بــرای انــدازه

بــا آنالیــز کواریانــس انجــام شــد بــه ایــن گونــه

( ، P < 0/005جــدول  .)5نتایــج پژوهــش حاضــر

همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش

در شــیر را تغییــر داده و مســیر بیوهیدروژناســیون

معنــی دار نبــود کــه موافــق بــا نتایــج Delaquis
و  )1995( Blockبــود.

تأثیــر  DCADبــر غلظــت مــواد معدنــی ادرار طــی

تنــش حرارتــی

کــه ناشــی از تولیــد بیشــتر یــون بــی کربنــات

در اوایــل دوره پــس از زایــش بــا عملکــرد تولیــد

گاوهــای شــیرده ســبب افزایــش  pHخــون شــده
( Tuckerو همــکاران )1991 ،اســت .همــراه بــا

 )2003(Butlerگــزارش کــرد تــوازن منفــی انــرژی

مثالــی ارتبــاط مثبتــی دارد .عواملــی کــه در ایــن

افزایــش  DCADو افزایــش  pHخــون ســیاهرگ

دوره ســبب کاهــش مــاده خشــک مصرفــی شــوند

ادرار تحــت تأثیــر ســطوح مختلــف تفــاوت

بــی کربنــات خــون بــه صــورت معنــی دار کاهــش

 NEFAو  BHBAســبب کاهــش نــرخ آبســتنی

غلظــت کلــر تفاوتــی بیــن گــروه هــای آزمایشــی

کــه ســایر روش هــا نتواننــد دمــای بــدن را کاهــش

داری باعــث افزایــش میــزان پتاســیم ادراری شــد

اضافــی را از طریــق افزایــش نــرخ تنفــس دفــع ی

 Wildmanو همــکاران ( )2007بــود .آن هــا گــزارش

اســت ،بنابرایــن در محیطــی بــا رطوبــت پاییــن،

بــه خصــوص هنگامــی کــه میــزان پتاســیم جیــره

و  )2007 ،Hahnدر تنــش حرارتــی مالیــم کــه

همــکاران ( )1980بیــان کردنــد کاهــش در غلظــت

( ،)2005 ،Bermanحجــم جــاری کاهــش امــا حجــم

تنــش بــه علــت جابــه جایــی پتاســیم بــا یــون

تنفــس افزایــش مــی یابــد ( Wuو همــکاران،)2008 ،

عــرق مــی باشــد ،کــه منجــر بــه کاهــش پتاســیم

اســت ،تغییــرات در دی اکســید کربــن و  pHخــون

 Jacksonو همــکاران ( )2001گــزارش کردنــد کــه

تنفســی جلوگیــری مــی شــود (.)2005 ،Berman

غلظــت ســدیم ،پتاســیم ،کلســیم ،اوره و کراتیــن

زیردمــی ،فشــار نســبی دی اکســید کربــن و مقــدار

کاتیــون – آنیــون جیــره قــرار گرفــت ولــی

یافــت .گاوهــای شــیری در تنــش حرارتــی هنگامــی

نداشــت .افزایــش  DCADبــه صــورت معنــی

دهنــد بــرای حفــظ دمــای ثابــت بــدن حــرارت

کــه در توافــق بــا نتایــج  Huو  )2004( Murphyو

کننــد .هــوای بــازدم از  90درصــدا رطوبــت اشــباع

کردنــد افزایــش پتاســیم ادراری در  DCADبــاال

دفــع تنفســی بیشــتری انجام مــی شــود (Nieaber

ای بــاال باشــد ،افزایــش مــی یابــد El-nouty .و

تنفــس بــه صــرت کــم عمــق و ســریع مــی باشــد

کــه همیــن امــر مــی توانــد ســبب بهبــود تــوازن

پالســمای پتاســیم در گاوهــای شــیری در حــال

تنفســی در دقیقــه بــه دلیــل افزایــش در تعــداد

پژوهــش حاضــر نیــز ســطح  +550میلــی اکــی واالن

هیــدروژن در لولــه هــای کلیــه بــه همــراه دفــع

فضــای مــرده تنفســی بیشــتر از تهویــه آلوئولــی

ادراری مــی شــود.

کــم اســت بنابرایــن از تهویــه بیشــتر و آلکالــوز

بــا کاهــش اختــاف کاتیــون – آنیــون جیــره ،دفــع
کلــر در ادرار بیشــتر مــی شــود و بــا افزایــش آن،
کلــر ادرار کمتــر مــی شــود .در آزمایــش حاضــر

تغییــر معنــی داری در کلــر ادرار مشــاهده نشــد
کــه  Vagnoniو  )1988( Oetzelدر تأییــد آن بیــان
داشــتند احتمــاالً بــه دلیــل افزایــش ســدیم در

جیــره و همچنیــن جابــه جایــی یــون کلــر ،خــروج
آن هــا در ادرار زیــاد مــی شــود.

افزایــش  DCADبــه صــورت هزلولــی باعــث
کاهــش ســدیم ادراری مــی شــود ،کــه بــا نتایــج

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

کــرده بودنــد بــا افزایــش  DCADمیــزان ســدیم
ادرار بــه صــورت هزلولــی تغییــر پیــدا مــی کنــد.

هــم چنیــن  Apper-Bossardو همــکاران ()2010
گــزارش کردنــد افزایــش  DCADغلظــت ســدیم و
کلــر ادراری را افزایــش مــی دهــد .در طــول تنــش

حرارتــی تقاضــا بــرای کاتیــون هــا توســط کلیــه
هــا افزایــش مــی یابــد ( Sanchezو ،)1996 ،Beede
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آلکانــور تنفســی باعــث مــی شــود تــا ترشــح
کلیــه ای یــون هیــدروژن کاهــش و ترشــح ادراری

یــون بــی کربنــات افزایــش یابــد ،امــا ترشــح بــی
کربنــات بایــد بــا یــک کاتیــون همــراه باشــد
( Sanchezو .)1996 ،Beede
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گازهــای خونــی طــی تنــش حرارتــی

نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد ،میــزان pH
خــون و ادرار در ســطح  +550میلــی اکــی واالن
در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی در مقایســه

بــا ســطوح  +200و  +350میلــی اکــی واالن در

کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی بیشــتر بــود.

 pHباالتــر تنفــس را کاهــش مــی دهــد و همچنیــن

 pCO2بیشــتر از  mm40جیــوه باعــث تحریــک

تنفــس و کمتــر آن تنفــس را کاهــش مــی دهــد
در ایــن پژوهــش  pCO2خــون ســرخرگ زیردمــی
گاوهــای شــیری طــی تنــش حرارتــی باالتــر از 40

میلــی متــر جیــوه بــوده اســت .بــه طــوری کــه
بــرای  +55 DCADمیلــی اکــی واالن در کیلوگــرم

مــاده خشــک مصرفــی کمتــر از ســایر گــروه هــا

بــود .ایــن افزایــش در  pCO2خــون باعــث افزایــش
تنفــس شــده اســت و همچنیــن کاهــش  pHخــون

ســرخرگ در گاوهــای شــیری تحــت آزمایــش و
رســیدن آن بــه زیــر  7/4باعــث تشــدید افزایــش

زایــش ســطح  NEFAکمتــر از  0/7میلــی مــول

بــر لیتــر داشــتند نــرخ آبســتنی باالتــری داشــتند
( Ribeiroو همــکاران .)2011 ،همچنیــن گــزارش

شــده اســت افزایــش ســطح پتاســیم در اوایــل دوره
پــس از زایــش ســبب افزایــش غلظــت اســیدهای

عنــوان منبــع انــرژی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

منفــی انــرژی شــود ( Austicو  .)1981 ،Calvertدر
در کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی بــا برقــراری

تعــادل الکترولیتــی ســبب افزایــش مــاده خشــک

مصرفــی نســبت بــه دو ســطح دیگــر ســبب کاهــش

to a high ambient temperature

 +550میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک
مصرفــی بــا افزایــش ممصــرف خــوراک ،بهبــود
 pHو افزایــش قــدرت بافــری شــکمبه ســبب

بهبــود تعــادل الکترولیتــی بــدن در گاو شــیری

شــد .همچنیــن ســطح  +550میلــی اکــی واالن در
کیلوگــرم مــاده خشــک مصرفــی ،عملکــرد تولیــدی

و تولیــد مثلــی گاوهــای شــیری را طــی تنــش
حرارتــی بهبــود داد.

تشــکر و قدردانــی مــی نماینــد.

 +550میلــی اکــی واالن در کیلوگــرم مــاده خشــک

rumen contents in cows exposed

دادنــد تفــاوت کاتیــون -آنیــون جیــره ای در ســطح

باشــد و نشــان مــی دهــد کــه بــار اســیدی حیــوان

نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد ،ســطح

In the composition of milk and

بــه طــور کلــی نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان

و تأمیــن مــواد خوراکــی در طــول ایــن تحقیــق

بــه حداقــل مــی رســاند ( Rocheو همــکاران)2003 ،

Holmes, W. C. (1976). Changes

نتیجه گیری

باالتــر و دفــع اســید خالــص پاییــن تــر ادرار مــی

دفــع بیشــتر یــون هیــدروژن و ذخیــره بــی کربنات

and

D.

D.

•	 Bandaranayaka,

آبســتنی در ایــن گــروه شــد.

مهدشــت ســاری بــرای در اختیــار قــرار دادن دام

ذخیــره یــون هیــدروژن و در شــرایط اســیدی بــا

amino acids. Fed Proc. 67-40:63.

بهتــری داشــتند کــه منجــر بــه بــه افزایــش درصــد

کاتیــون – آنیــون مربــوط بــه بــی کربنــات خــون

قلیایــی توســط رونــد دفــع بیشــتر بــی کربنــات و

relationships of electrolytes and

کاهــش داد در نتیجــه دام کمتــر از ذخایــر بدنــی
خــود اســتفاده کــرده و احتمــاالً دام هــا ســامتی

نویســندگان از همــکاری شــرکت شــیر و گوشــت

خــون اســت و کلیــه ایــن تغییــرات را در شــرایط

inter

Nutritional

(1981).

C.

مصرفــی شــد و شــدت تــوازن منفــی انــرژی را

افزایــش  pHادرار بــا باالرفتــن ســطح تفــاوت

 .)2007تغییــر  pHادرار بازتــای از تغییــر در pH

•	 Austic, R. E. and Calvert, C.

آمینــه آزاد در ماهیچــه شــده کــه مــی توانــد بــه

تنفــس شــد.

آنیــون جیــره کاهــش مــی یابــد ( Huو همــکاران،

of concentrate in diets. Journal of
Dairy Science. 760-89:749.

مــی شــوند .گاوهایــی کــه در اوایــل دوره پــس از

تشکر و قدردانی

بــه ســرعت بــا افزایــش ســطح تفــاوت کاتیــون –

fed with two contrasting levels

جدول  -2تأثیر سطوح مختلف اختالف کاتیون -آنیون جیره بر ماده خشک مصرفی و تولید و ترکیب شیر طی تنش حرارتی
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تأثیــر  DCADبــر  Phخــون و ادرار و ســطح

 pHبــه زیــر  7/4کاهــش یابــد تنفــس تحریــک و

anion difference for dairy cows

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

 Huو  )2004( Murphyمطابقــت داشــت کــه بیــان

 Kadzereو همــکاران ( )2002گــزارش دادنــد اگــر

بــا تشــدید تــوازن منفــی انــرژی و افزایــش ســطح

(2006). Changing dietary cation-
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بــاال بــردن ســطح تفــاوت کاتیــون – آنیــون جیــره

روزهــای بــاز و افزایــش درصــد آبســتنی شــد.

•	 ،+200
Apper-Bossard,
Es Peyraud,
J.
 +330و  +550میلی اکی واالن در کیلوگرم ماده خشک
اختالف کاتیون -آنیون
آزمایشی با سطوح
جدول  -1ترکیب شیمیایی جیره های
L, Faverdin, P. and Meschy, F.

جدول  -3تأثیر سطوح مختلف اختالف کاتیون -آنیون جیره بر الگوی اسیدهای چرب شیر طی تنش حرارتی

جدول  -6تأثیر سطوح مختلف اختالف کاتیون -آنیون جیره بر میزان  pHخون و ادرار و گازهای خونی گاوهای شیری در تنش حرارتی

جدول  -7تأثیر سطوح مختلف اختالف کاتیون -آنیون جیره بر برخی از شاخص های تولید مثلی

جدول  -4تأثیر سطوح مختلف اختالف کاتیون -آنیون جیره بر مواد معدنی و ترکیبات خون گاوهای شیری طی تنش حرارتی

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

جدول  -5تأثیر سطوح مختلف اختالف کاتیون -آنیون جیره بر مواد معدنی و ترکیبات ادرار گاوهای شیری طی تنش حرارتی
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Cation- Anion Difference

را افزایــش و درصــد بــروز کتوزیــس را کاهــش داد.

واریانــس در مــادة خشــک مصرفــی تجزیــه هــا

شــدند .آبشــخور جداگانــه بــرای گاوهــا فراهــم

واژه هــای کلیــدی :پروتئیــن خــام ،دورة انتظــار

گــروه ،کمتــر از میانگیــن میخورنــد و آن  50درصــد

آب دسترســی آزاد داشــتند .همــة گاوهــا بــه مــدت

زایــش کوتــاه شــده ،ســامت گاو هلشــتاین.

هــای ســوخت وســازی بیشــتری مبتــا مــی شــوند؛

مقدمه:

اســت کــه جیــرة  Close-upبایســتی بــا  1300تــا

مکمــل تزریقــی  AD3Eو ســلنیوم را دریافــت

تغذیــه و مدیریــت گاو خشــک بــه عنــوان کلیــدی

فرمولــه شــوند (.)2014 ,Van Saun & Sniffen

شــناخته شــده اســت و در گذشــتة نــه چنــدان

خورانــدن ایــن جیــره هــا بــه گاوهــای شــیری

دور روش هــای مدیریتــی گاو خشــک بــه عنــوان

“مدیریــت بــا غفلــت” توصیــف مــی شــد (Van
 . )1991 ,Saunولــی در پانــزده ســال اخیــر ایــن امــر
بــه شــدت مــورد توجــه بــوده و ایــن دورة بســیار

حســاس بــا پیچیدگیهــای بســیار بــا ناهنجاریهــای

ســوخت وســازی (متابولیکــی) مدنظــر محققــان
زیــادی بــوده اســت .رشــد جنیــن از زمان آبســتنی

تــا تولــد از یــک منحنــی رشــد نمایــی پیــروی
مــی کنــد ،بیــش از  70درصــد از رشــد در  60تــا

 70روز آبســتنی رخ مــی دهــد (,Prior & Laster
 . )1979ایــن عامــل بیشــترین بــار تغذیــه ای را بــه
گاو آبســتن درســت پیــش از زایــش تحمیــل مــی

کنــد ( . )2014 ,Van Saun & Sniffenداده هــای
قابــل دســترس کنونــی در توصیــة غلظــت هــای

بهینــة پروتئیــن موردنیــاز طــی ســه هفتــة آخــر
آبســتنی قاطــع نیســتند .مــدل ســازی پروتئیــن

موردنیــاز آبســتنی بســیار پیچیــده اســت و مــدل

هــای مختلــف ،پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز
( )MPموردنیــاز آبســتنی را بــه طــور متفاوتــی

پیــش بینــی کــرده انــد .بخشــی از ایــن تفاوتهــا

در میــان مــدل هــا بــا بــازدة فــرض شــده بــرای

تبدیــل  MPبــه پروتئیــن خالــص ایجــاد شــده

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

خالصــه شــدة( Bell )1995پیشــنهاد مــی کننــد

چکیده:

کــه ایــن بــازده  33درصــد اســت .ایــن تفــاوت در

ایــن پژوهــش بــرای ارزیابــی تأثیــر ســطح پروتئیــن خــام ( )CPبــر مــادة خشــک مصرفــی ( )DMIپیــش از زایــش ،تــوان تولیــدی و

 MP ،)2001( NRCموردنیــاز بــرای گاو و تلیســه

تیمــار  1شــامل 13 :درصــد پروتئیــن خــام (تیمــار شــاهد) و تیمــار  2شــامل  16درصــد پروتئیــن خــام بــود .جیــره هــا ازلحــاظ انــرژی

رشــد و توســعة بافــت پســتانی (ماموژنــز) حــدود

را در دورة  Close-upبــدون در نظــر گرفتــن نیــاز
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امــا شــمار یاختــه هــای پیکــری شــیر در تیمــار آزمایشــی نســبت بــه شــاهد گرایــش بــه کاهــش داشــت ( .)=P 0/06در دورة پــس از

گاوهــا و بــه ویــژه تلیســه هــا در گــروه هــای

بــروز کتوزیــس تحــت درمانگاهــی بــه طــور معنــی داری در تیمــار آزمایشــی نســبت بــه تیمــار شــاهد کاهــش یافــت (.)P <0/0001

بــر پایــة  4درصــد چربــی و ترکیبــات شــیر ماننــد مقــدار چربــی و الکتــوز در تیمــار آزمایشــی باالتــر از تیمــار شــاهد بــود (،)P>0/05
زایــش ،نیتــروژن اوره ای خــون بــه طــور معنــی داری در تیمــار آزمایشــی افزایــش یافــت .غلظــت بتــا هیدروکســی بوتیــرات و درصــد
غلظــت فســفر ســرم نیــز در تیمــار آزمایشــی بــه طــور معنــی داری کاهــش یافــت ( .)P> 0/05درصــد بــروز کمــی فســفات خــون

(هیپوفســفاتمی) و کمــی منیزیــم خــون (هیپومنیزیمــی) در تیمــار آزمایشــی در مقایســه بــا شــاهد افزایــش معنــی داری داشــت

( .)P> 0/05تغییــرات امتیــاز وضعیــت بدنــی تفــاوت معنــی داری بیــن تیمارهــا نداشــت .درمجمــوع ،نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد

کــه افزایــش پروتئیــن خــام بــا منابــع عبــوری در دورة پابــه مــاه کوتــاه شــدة  DMIپیــش از زایــش و تولیــد شــیر پــس از زایــش

خشــک مصرفــی ( )DMIدرون یــک گــروه ،بیشــتر
مخلــوط ،خــوراک مصرفــی پاییــن تــری دارنــد و بــه
طــور بالقــوه تــوازن منفــی  MPرا تجربــه میکننــد
( )2014 ,Van Saun & Sniffen؛ بنابرایــن ،یکــی از

مهمتریــن چالــش هــای مدیریــت گاو خشــک بــه

بحــث دیگــر در دورة  ، Close-upمــدت زمــان
اســت .بــا توجــه بــه کاهــش  32درصــدی مــادة
خشــک مصرفــی ( )DMIطــی ســه هفتــة آخــر
آبســتنی و اینکــه  89درصــد از ایــن کاهــش در
هفتــة آخــر آبســتنی رخ مــی دهــد (Hayirli et
 ،)2002 ,.alبنابرایــن کمینــه کــردن کاهــش در مــادة

کردنــد .در ایــن پژوهــش 20 ،رأس گاو هلشــتاین

چنــد بــار زایــش ،بــا توجــه بــه میانگیــن تولیــد

شــیر دورة شــیردهی پیشــین و بــا میانگیــن امتیــاز
وضعیــت بدنــی  3/±5 0/12در قالــب طــرح کامــل

تصادفــی بــه دو تیمــار آزمایشــی؛ تیمــار شــاهد

بــا  13درصــد پروتئیــن خــام (تأمیــن کننــدة 900
گــرم پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز) و تیمــار
آزمایشــی بــا  16درصــد پروتئیــن خــام (تأمیــن

کننــدة  1300گــرم پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز)

خشــک مصرفــی و یــا افزایــش تراکــم جیرهــای

در دورة  Close-upکوتــاه شــده اختصــاص یافتنــد.

کوتــاه شــده) ضــروری بــه نظــر میرســد .طــول

نویســی شــورای تحقیقــات ملــی ()2001 ,NRC

مــواد مغــذی در هفتــة آخــر آبســتنی (Close-up

جیــره هــای آزمایشــی بــا کمــک نــرم افــزار جیــره

بهینــة دورة خشــکی از چالشــهای مهــم پژوهشــی

تنظیــم شــد .نســبت علوفــه بــه کنســانتره در

 ،)2011هــم زمــان بــا تغییــر جیــره از  Far-offبــه

درصــدی از مــادة خشــک بــود .جیــره هــا ازلحــاظ

در دو دهــة اخیــر اســت .در پژوهشــی (,Richards
 ، Close-upمــادة خشــک مصرفــی ،طــی ده روز
اول دورة  21( Close-upروز) افزایــش یافــت .ایــن

تأثیــر در پژوهــش دیگــر کــه دورة  Close-upده
روز را بــا دورة  Close-upمرســوم ( 21روز) مقایســه

کردنــد ،نیــز تأییــد شــد (.)2013 ,Mahdipour
همچنیــن در پژوهشــهای اخیــر (;2011 ,Richards
 )2015 ,.Mann et alنیــز گزارش شــده اســت تغذیة
گاوهــا بــا جیــرة بــا انــرژی کنتــرل شــده و فیبــر

بــاال طــی شــصت روز دورة خشــکی در مقایســه بــا

جیــرة پــر انــرژی یــا جیــرة دو گامهــای مرســوم
( 40روز جیــرة  Far-offو  21روز جیــرة )Close-up

جیــره هــای آزمایشــی در حــدود 60بــه  40بــر پایــة
انــرژی خالــص شــیردهی و ســطوح پروتئیــن قابــل

تجزیــه در شــکمبه نزدیــک بــه یکســان بودنــد و

بــرای افزایــش ســطوح پروتئیــن خــام ( )CPجیــره

هــای آزمایشــی دورة  Close-upاز منابــع عبــوری
(پــودر ماهــی) اســتفاده شــد و پــس از زایــش نیــز

همــة گاوهــا جیــرة یکســانی را دریافــت کردنــد.
جیرههــای دورة  Close-upبــه صــورت کامــل

مخلــوط ( )TMRدر یــک وعــده ،در ســاعت 9
صبــح بــه حیوانــات خورانــده شــد و پــس از زایــش

نیــز جیــرة گاو تــازه زا بــه صــورت  TMRدر ســه

وعــده در روز در ســاعت هــای  8و 14و  24بــه

منجــر بــه کاهــش غلظــت  NEFAو  BHBدر دورة

حیوانــات خورانــده شــد .در دورة پیــش از زایــش،

اســتونی خــون (هایپرکتونمــی) (,.Mann et al

اندازهگیــری  DMIکنتــرل و ثبــت شــدند .اجــزای

پــس از زایــش و کاهــش بــروز بــاال بــودن مــواد
 )2015و تجمــع چربــی در کبــد ()2011 ,Richards
شــد و تولیــد شــیر نیــز تحــت تأثیــر قــرار نگرفــت
( .)2015 ,.Mann et alبنابرایــن ،بــا توجــه بــه تأثیــر

افزایشــی تغییــر جیــره بــر مــادة خشــک مصرفــی

و ســودمندی ناشــی از خورانــدن جیــره هــای Far-
 ) offبــا انــرژی کنتــرل شــده و فیبــر بــاال) بــه

گاوهــای خشــک ،کاهــش طــول دورة Close-up
مــی توانــد راهــکار تغذیــه ای و مدیریتــی مؤثــری
در بهبــود ســامت گاوهــای شــیری و مدیریــت گاو
دورة انتقــال باشــد.

 TMRعرضــه شــده و بقایــا بــه طــور روزانــه بــرای

پایــان دورة  Close-upبــر پایــة روش Wildman

تشــکیل دهنــدة جیرههــای آزمایشــی و ترکیبــات

مــواد مغــذی آنهــا بــه ترتیــب در جــدول  1و 2

نشــان داده شــده اســت.
نمونه گیری و ثبت داده ها

امتیــاز وضعیــت بدنــی ( )BCSگاوهــا در آغــاز و
 )1982( .et alتوســط ســه نفــر کارشــناس بــه طــور

جداگانــه تعییــن شــد و میانگیــن نمــرة ســه نفــر

مــاک ارزیابــی قــرار گرفــت (1بســیار الغــر و

مواد و روشها

 5بســیار چــاق( .در دورة پــس از زایــش ،گاوهــا

جیره های آزمایشی و خوراک دادن

 22شیردوشــی شــدند و مجمــوع شــیر تولیــدی

ویــژه در دورة  ، Close-upفرمولــه کــردن جیــره

ایــن پژوهــش در فروردیــن و اردیبهشــت ســال

یــک جیــرة متــوازن شــده بــرای میانگیــن مــادة

شــد .گاوهــا در هــر تیمــار آزمایشــی بــه صــورت

بــرای ســطح مصــرف مناســب اســت ،حتــی اگــر

 1939در گاوداری آذر نگیــن شــهر تبریــز انجــام

خشــک مصرفــی فراهــم شــود ،بــه علــت وجــود

جداگانــه در بهاربنــد انتظــار زایــش نگهــداری

ســه بــار در شــبانه روز در ســاعت هــای  14 ،6و
بــه طــور روزانــه تــا  21روز پــس از زایــش ثبــت

 این مکمل به میزان  20سی سی به هر1
دام به صورت عضالنی تزریق شد که هر میلی لیتر این
مکمل حاوی  50000واحد ویتامین 10000 ، Aواحد
ویتامین  Dو 20میلی گرم ویتامین  Eبود.
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از زایــش بــرای تیمــار آزمایشــی بــه طــور معنــی داری باالتــر از تیمــار شــاهد بــود ( .)P> 0/05تولیــد شــیر خــام ،شــیرتصحیح شــده

علــت واریانــس زیــاد (انحــراف معیــار باالتــر) مــادة

G A V D A R A N

خالــص شــیردهی یکســان بودنــد و بــرای افزایــش ســطوح  CPدر جیرههــا از منابــع عبــوری اســتفاده شــد .خــوراک مصرفــی پیــش

بــازده MP ،موردنیــاز آبســتنی را افزایــش میدهــد.

 1400گــرم  MPدر روز بــه عنــوان ضریــب اطمینــان

1

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

دانشجوی دکتری تغذیه دام  ،دانشگاه زنجان

بــرده انــد ( ،)1985 ,NRCدرحالــی کــه داده هــای

پیــش از ســال  1995بــازدة  50درصــد را بــه کار

بنابرایــن ،توصیــه هــای اخیــر در ایــن رابطــه ایــن

وارد آزمایــش شــدند و در روز ورود بــه آزمایــش
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نویسنده  :طاهره امیر آبادی فراهانی

اســت ( . )2014 ,Van Saun & Sniffenمــدل هــای

ســامت گاوهــای تــازه زا انجــام شــد .بیســت رأس گاو هلشــتاین چنــد بــار زایــش بــه طــور تصادفــی بــه دو تیمــار اختصــاص یافتند.

کــه خــوراک مصرفــی کمتــری دارنــد بــه ناهنجــاری

پنجــاه روز جیــرة  Far-offرا دریافــت کردنــد و
از ده روز پیــش ازتاریــخ زایــش مــورد انتظــار،

در ســامت و تــوان تولیــدی گاوهــای تــازه زا

تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دورة
پابه ماه کوتاه شده بر سالمت و تولید شیر
گاوهای هلشتاین

نشــان مــی دهنــد کــه  50درصــد از گاوهــا در

شــد ،بــه طــوری کــه گاوهــا در طــول شــبانه روز بــه

جدول  .1اجزای تشکیل دهندة جیرههای آزمایشی (بر پایة درصد مادة خشک)

شــد .بــرای تعییــن ترکیبــات شــیر،

نمونــه گیــری از شــیر بــه نســبت شــیر

()The ingredients of experimental diets (based on % DM .1 Table

تولیــدی در هــر وعــده بــه صــورت

پتاســیم بــه عنــوان مــادة نگــه دارنــده

حداقــل میانگیــن مربعــات در ســطح  P < 0/05معنــی

دادههــای مربــوط بــه تولیــد شــیر و ترکیبــات آن

بــه معنــی داری منظــور شــد.

چربــی و فراســنجه هــای خونــی بــا رویــة Mixed

نتایج و بحث

و تولیــد شــیر تصحیــح شــده بــر پایــة  4درصــد

بــه نمونــه هــا اضافــه شــد .ســپس
نمونــه هــا در دمــای  4درجة سلســیوس

بــا انــدازه هــای تکرارشــده ،تجزیــه شــدند .مــدل

ذخیــره و بــه آزمایشــگاه بــرای تعییــن

آمــاری طــرح بــه صــورت زیــر بــود.

ترکیبــات شــیر بــا اســتفاده از دســتگاه

میلکواســکن (Foss 5000 Combifoss

Denmark

آزمایــش در چارچــوب طــرح کامــل تصادفــی بــا

دو تیمــار (جیــره هــای آزمایشــی) انجــام شــد.

هفتگــی انجــام شــد و دی کرومــات

Hillerod,

تجزیه و تحلیل آماری

ناهنجاریهــا بــا رویــة  Genmodو بــا اســتفاده از

)Yijk= μ+treati+cow (treat)ij+timek+(treat×time

)Electric,

+ eijk

فرســتاده شــدند .بــرای تعییــن

ik

متابولیتهــای خونــی ،نمونــه گیــری از

= Yمشاهده مربوط به تیمار  iام

و  7پــس از زایــش 4 ،ســاعت پــس از

=  μمیانگین کل مشاهده ها

خــون در روز زایــش و روزهــای 5 ،3

خــوراک دهــی صبــح بــا اســتفاده از
از ســیاهرگ دمــی بــه عمــل آمــد و

نمونــه هــای ســرم خــون پــس از جــدا

شــدن بــا دســتگاه ســانتریفوژ در 3000
بــه مــدت پانــزده دقیقــه بــرای تعییــن

پروتئیــن کل ،آلبومیــن ،نیتــروژن

مادة خشک مصرفی
بــا افزایــش عرضــة  MPدر جیــرة گاوهــای
انتظــار زایــش ،مــادة خشــک مصرفــی در جیرهــة

معنــی داری افزایــش یافــت (جــدول.)P = 0/05 ،3

 )1996( Grant & Albrightگــزارش کردنــد کــه

یکــی از چالــش هــای بســیار مهــم بــرای ســازگاری
موفقیــت آمیــز گاو در دورة انتقــال ،کاهــش مــادة

خشــک مصرفــی اســت و خــوراک مصرفــی ،تعییــن

=  cow (treat)ijتأثیر تصادفی گاو درون تیمار

کننــدة بســیار مهــم ســامتی و تــوان تولیــدی

=  timekتأثیر زمان

تغذیــه ای کــه بتوانــد باعــث افزایــش مــادة خشــک

=( treat×time)ikتأثیر متقابل تیمار در زمان

فراســنجه هــای خونــی ماننــد گلوکــز،

دار و در ســطح  0/1 ≤ P > 0/05بــه صــورت گرایــش

آزمایشــی نســبت بــه  ،جیــرة شــاهد بــه طــور

=  treatiتأثیر تیمار

لولــه هــای خــادار  10میلــی متــری

نــرم افــزار آمــاری  )2004( 9.1 SASانجــام شــد.

در دورة انتقــال گاو شــیری اســت و هــر راهبــرد

مصرفــی در ایــن دورة بســیار بحرانــی شــود ،مــی
توانــد بــه بهبــود تــوازن منفــی مــواد مغــذی بــه

=  eijkتأثیر اشتباه آزمایشی.

ویــژه پروتئیــن و کاهــش ناهنجاریهــای ســوخت

فســفر و منیزیــم در دمــای  20درجــة

دادههــای مربــوط بــه مــادة خشــک مصرفــی،

( )1996همچنیــن رفتــار خــوراک خــوردن و عامــل

طیــف ســنج نــوری (اســپکتروفتومتر

 Mixedبــدون در نظــر گرفتــن تأثیــر زمــان و

دریافتنــد کــه خــوراک مصرفــی حــدود  30درصــد

اورهــای خــون ،کلســترول ،کلســیم،

سلســیوس فریــز شــدند و بــا دســتگاه

امتیــاز وضعیــت بدنــی و تغییــرات آن بــا رویــة

 )35-Perkin-Elmwrو کیــت هــای

تأثیــر متقابــل تیمــار در زمــان بــا مــدل یادشــده در

پــارس آزمــون تجزیــه شــدند.
بــرای انــدازه گیــری بتــا هیــدرو
کســی بوتیــرات ( )BHBاز دســتگاه
اتوآناالیزر ( )BT ISOOســاخت کشــور

ایتالیــا و کیــت تجــاری RANDOX
در آزمایشــگاه مبنــا اســتفاده شــد.

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

کمــی کلســیم خــون یــا هیپوکلســیمی
(غلظــت کلســیم ســرم خــون کوچــک

تــر و برابــر  8/59میلــی گــرم بــر

دســی لیتر(،کمــی منیزیــم خــون یــا
هیپومنیزیمــی (غلظــت منیزیــم ســرم

خــون کوچکتــر و برابــر  1/8میلــی گــرم

بــر دســی لیتــر( ،کمــی فســفات خــون
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ســرم خــون کوچکتــر و برابــر  4میلــی

میلیمــول در لیتــر) در روز زایــش و

بوتیــرات برابــر یــا بزرگتــر از 1/2
روزهــای ســه و پنــج ( n=30مشــاهده

در هــر تیمــار) ثبــت شــدند.

یابــد .از عامــل هایــی کــه مــادة خشــک مصرفــی
پیــش از زایــش را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد،

( .)2002 ,.Hayirli et alدر جیرههــا بــا پروتئیــن

کــم ،کمبــود آمونیــاک شــکمبه ای ســرعت هضــم
 NDFدر شــکمبه را کاهــش میدهــد و افزایــش

پرشــدگی  NDFدر شــکمبه ،خــوراک مصرفــی را
کاهــش مــی دهــد ( .)2014 ,.Owens et alدر مقابــل،

افــزودن پروتئیــن بــه جیــره ،بــا افزایــش مصــرف
آب و ســرعت عبــور مــواد جامــد و مایــع از شــکمبه

میتوانــد منجــر بــه بهبــود مــادة خشــک مصرفــی

شــود ( .)2014 ,.Owens et alاز ســوی دیگــر بهبــود
وضعیــت تغذیــة گاو در دورة پیرامــون زایــش ،جابــه
جــا (موبیلیــزه) شــدن بافــت بــدن را کاهــش و

ســامت ،مــادة خشــک مصرفــی و تولیــد شــیر را

افزایــش مــی دهــد ( .)1992 ,.Bertics et alوضعیــت
تغذیــه ای یــک گاو شــیری متأثــر از مــادة خشــک
مصرفــی ،تراکــم مــواد مغــذی و قابلیــت هضــم

اســت.

برخــی پژوهــش هــا (Curtis ;1980 ,Clark & Davis
 )1995 ,Grummer ;1985 ,.et alپیشــنهاد کــرده

انــد کــه میــزان مــواد مغــذی در جیــرة گاوهــای

پیــش از زایــش بایســتی بــرای جبــران کاهــش

مشــاهده شــده در مــادة خشــک مصرفــی افزایــش

یابــد .در ایــن پژوهــش نیــز تغییــر درصــد پروتئیــن

خــام جیــره بــا منابــع عبــوری ماننــد پــودر ماهــی
در دورة انتظــار زایــش کوتــاه شــده (از  21روز بــه 10

روز) مــادة خشــک مصرفــی را افزایــش داد .همســو

بــا نتایــج ایــن پژوهــش )2006( .Adachi et al ،نیــز
گــزارش کردنــد کــه بــا افزایــش ســطح  CPاز 11/5

درصــد ،اکســید آلومینیــوم  1/7درصــد ،اکســید ســدیم  0/75درصــد ،اکســید پتاســیم  0/55درصــد ،اکســید کلســیم
 0/4درصــد ،اکســید آهــن  0/25درصــد ،اکســید منیزیــم  0/2درصــد و باقــی مانــدة مــواد پرکننــده.

 2و  .3مکمــل کانــی و ویتامینــی گاوهــای شــیرده :کلســیم=  ، 170000منیزیــوم==  ، 100000منگنــز=  ، 13000روی= 20000

 ،کبالــت=  ، 110ســلنیوم=  ، 110یــد=  ،200مــس=  ،5000آهــن=  400میلیگرم/کیلوگــرم .موادپرکننــده= بیشــتر از 1000

گــرم و ویتامیــن  ، IU/kg 1800000 = Aویتامیــن  ،IU/kg 400000 =D3ویتامیــن  ،IU/kg ،8000 = Eویتامیــن 400 =H2
 ،IU/kgآنتــی اکســیدان=  ،300پرکننــدة بیشــتر از 1000

مکمــل کانــی و ویتامینــی گاوهــای خشــک :کلســیم=  ،mg/kg 1500کلــر=  ، mg/kg 136000منیزیــم= ، mg/kg 40000
گوگــرد=  ، mg/kg 30000منگنــز=  ، mg/kg 800روی=  ، mg/kg 800مــس=  ، mg/kg 400کبالــت=  ، mg/kg 4یــد= 12

 ، mg/kgســلنیوم=  ، mg/kg 14کــرم=  ، mg/kg 14موننســین=  ، mg/kg 400پاداکســنده=  ، mg/kg 30000ویتامیــن=

 . 250000IU/kg Aویتامیــن=  ، 40000IU/kg D3ویتامیــن=  ، mg/kg 2000 Eویتامیــن  ، mg/kg 10000 =B5مــواد

پرکننــده تــا  1000گــرم.

1. Glycolyn based on dry matter: Mono propylene glycol 37% , Glycerol5% , Calcium propionate 10% , Niacin2%
, cobalt carbonate 0.005% , Calcium carbonate12% , silicon13.8% , aluminum oxide 1.7% , sodium oxide 0.75% ,
potassium oxide 0.55% , calcium oxide 0.4, Ferro oxide 0.25% , magnesium oxide0.2% , career up to 100% .
2, 3. vitamin and mineral premix for dairy cows : Ca=170000 mg/kg, Mg=100000 mg/kg, Mn=13000 mg/kg,
Zn=20000 mg/kg, Co=110 mg/kg, Se=110 mg/kg, I= 200 mg/kg, Cu= 5000 mg/kg, Fe= 400 mg/kg . career= up to
1000. VitaminA=1800000Iu/kg, vitamin D3= 400000Iu/kg, vitamin E= 8000Iu/kg, H2 = 400 Iu/kg, antioxidant =300,
career up to 1000.
Vitamin and mineral premix for dry cow: Ca= 1500 mg/kg, Cl=136000 mg/kg, Mg= 40000 mg/kg, S= 30000
mg/kg, Mn= 800 mg/kg, Zn= 800 mg/kg, Cu= 400 mg/kg, Co=4 mg/kg, I=12 mg/kg, Se=14 mg/kg, Cr= 14 mg/
kg, monensin=400 mg/kg, Vitamin A= 250000Iu/kg, Vitamin D3= 40000Iu/kg, Vitamin E= 2000Iu/kg, Vitamin
B5=10000mg/kg, career up to 1000.

جدول  .2ترکیب مواد مغذی جیرههای آزمایشی (بر پایة درصد مادة خشک)
)Nutrient composition of experimental diets (based on % DM .2 Table
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درمانگاهــی (غلظــت بتــا -هیدروکســی
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گــرم بــر دســی لیتــر) و کتوزیــس تحت

طــی یــک هفتــه پیــش از زایــش کاهــش مــی

شــکمبه و پروتئیــن قابــل تجزیــه در شــکمبه اســت
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یــا هیپوفســفاتمی (غلظــت فســفر

کلســیم  10درصــد ،نیاســین  2درصــد ،کربنــات کبالــت  0/005درصــد ،کربنــات کلســیم  12درصــد ،ســیلیکون 13/8

شــدند .غلظــت متابولیــت هــا بــه منظــور بررســی

هــای مدیریتــی طــی دورة انتقــال را مــرور کــرده و

عصــارة اتــری ،پروتئیــن غیــر قابــل تجزیــه در

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

ناهنجاریهــای ســوخت وســازی ماننــد

 .1گالیکوالیــن بــر پایــة درصــد مــادة خشــک :مونوپروپیلــن گالیکــول  37درصــد ،گلیســرول  5درصــد ،پروپیونــات

چارچــوب طــرح کامــل تصادفــی تجزیــه وتحلیــل

وســازی در گاو کمــک کنــدGrant & Albright .

عامــل هــای جیرهــای ماننــد اثرگذاریهــای ،NDF

جدول  .3تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دورة انتظار زایش کوتاه شده بر مادة خشک مصرفی پیش از زایش و توان تولیدی گاوهای هلشتاین

 .)2004 ,.alبنابرایــن ،آمینواســیدهای موردنیــاز برای

Table 3. The effect of different CP levels in the shortened close-up period on prepartum DMI and productive performance in
Holstein dairy cows

بایســتی از راه جیــرة غذایــی بــا افــزودن مکملهــای
پروتئینــی تأمیــن شــوند .در ایــن پژوهــش نیــز

شــورای تحقیقــات ملــی ( )2001 ,NRCنبــود .

جیــرة آزمایشــی بــا کاهــش شــمار یاختــه هــای
پیکــری شــیر همــراه بــود کــه میتوانــد اشــاره بــر
افزایــش قــدرت ســامانة ایمنــی و درنتیجــه کاهــش

ورم پســتان داشــته باشــد (& Rajala-Schultz

 )2004 ,.Nathalie et al ;2003 ,Savilleجــدول 3

فراســنجه هــای خونــی و ناهنجــاری هــای
ســوخت وســازی
بــه  14/1درصــد در گاوهــای یــک بــار زایــش ،مــادة

پروتئیــن پیــش از زایــش مــی شــود و امــکان

افزایــش تولیــد شــیر و مقــدار پروتئیــن شــیر

نیتروژن اوره ای خون ()BUN

یافــت کــه در ایــن پژوهــش از ســویای فرآینــد

از زایــش را فراهــم و تــوان تولیــدی را بهبــود مــی

پژوهــش بــا ایــن پژوهــش همســو بــود (Moorby

میانگیــن غلظــت  BUNبــا افزایــش عرضــة MP

خشــک مصرفــی بــه طــور معنــی داری افزایــش
(اکســپلر) شــده و دانــة کامــل ســویا اســتفاده

شــده بــود.

تولید و ترکیبات شیر
بــا افزایــش عرضــة  MPدر جیــرة گاوهــای انتظــار
زایــش ،تولیــد شــیر پــس از زایــش در جیــر ة

معنــی داری افزایــش یافــت (جــدول = 0/04 ،3
 .)Pهمچنیــن تأثیــر زمــان معنــی دار بــود (0/0001

=  ،)Pامــا تأثیــر متقابــل تیمــار در زمــان معنــی
دار ( )P =0/730نشــد .میانگیــن تولیــد شــیر

تصحیــح شــده بــر پایــة  4درصــد چربــی نیــز
در جیــرة آزمایشــی در مقایســه بــا جیــرة شــاهد

بــه طــور معنــی داری افزایــش یافــت (.)P = 0/007

بــا افزایــش عرضــة  MPدر جیــرة انتظــار زایــش،
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زایــش بیــن تیمارهــا متفــاوت نبــود ،امــا تولیــد

نداشــت امــا ،مقــدار الکتــوز شــیر گاوهــای تغذیــه

الکتــوز شــیر بیــن تیمارهــا اختــاف معنــی داری

شــده بــا جیــرة آزمایشــی در مقایســه بــا گاوهــای
گــروه شــاهد گرایــش بــه معنــی داری داشــت

(جــدول .)P = 0/05 ،3

تأمیــن پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز بیشــتر
در اواخــر دورة آبســتنی موجــب افزایــش ذخایــر

پروتئینــی ناپایــدار و پیشــگیری از جابــه جــا شــدن

قابــل ســوخت وســاز کــم در مقایســه بــا جیــره
هــا بــا پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز بــاال در دورة
 Close-upافزایــش داد ،اگرچــه مقــدار تولیــد
شــیر در گاوهــای تغذیــه شــده بــا پروتئیــن قابــل
ســوخت وســاز باالتــر افزایــش یافــت کــه نتایــج
آن هــا بــا نتایــج ایــن پژوهــش همســو اســت (Ji
 )2012( French .)2013 ,& Dannبیــان کــرده اســت

کــه مقــدار پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز در جیــره

پیــش از زایــش بــا مقــدار پروتئیــن شــیر در اوایــل

دورة شــیردهی همبســتگی مثبــت دارد و افــزودن

متیونیــن پیــش و پــس از زایــش مقــدار پروتئیــن
شــیر را افزایــش داده اســت ،امــا ســطح انــرژی
اثــری بــر مقــدار شــیر تولیــدی نداشــت .گاوهایــی
کــه مکمــل لیزیــن و متیونیــن را بــه مقــدار کافــی

در جیرههــای پیــش و پــس از زایــش دریافــت
کردنــد ،افزایــش در تولیــد شــیر ،مقــدار پروتئیــن

شــیر و مقــدار چربــی شــیر داشــتند (Osorio et
 .)2013 ,.alهمچنیــن ،در پژوهشــی دیگــر (Van
 )1993 ,.Saun et alافزایــش غلظــت پروتئیــن از

 9/7بــه  14/7درصــد مــادة خشــک در  28روز آخــر

دورة آبســتنی ،پاســخ گاوهــا در دورة شــیردهی را
بهبــود داد .افزایــش ســطوح پروتئیــن خــام جیــره
بــا منابــع غیرقابــل تجزیــه در شــکمبه )  ) RUPبــه

ســطوح باالتــر از توصیــة  )1989( NRCدر گاوهــای
خشــک در ســه هفتــة پیــش از زایــش منجــر بــه

در جیــره هــای آزمایشــی بــه طــور معنــیداری

زمــان و تأثیــر متقابــل تیمــار در زمــان معنــیدار

نبــود ( )P =0/33در گاوهــای تــازه زایــی کــه

میانگیــن شــمار یاختــه هــای بدنــی بــا افزایــش

غلظــت  BUNو آلبومیــن پایینــی (کمتــر از3

گرایــش بــه کاهــش داشــت (جــدول .)P = 0/06 ،3

بیمــاری شکســت میخورنــد و بیماریهایــی ماننــد

عرضــة  MPدر جیــرة گاوهــای انتظــار زایــش
تأثیــر متقابــل تیمــار در زمــان معنــی دار بــود (0/01

گــرم در دســی لیتــر) دارنــد ،در پاســخ بــه هــر

متریــت ،اندومتریــت ،جفــت ماندگــی و ورم پســتان

=  .)Pگاوهــا در دورة پیرامــون زایــش بــه علــت

را تجربــه مــی کننــد (Le Blanc ;2004 ,Van Saun

پروتئیــن ســرکوب ســامانة ایمنــی را تجربــه مــی

فــاز حــاد منفــی مطــرح شــده اســت کــه غلظــت

منجــر بــه ســرکوب ســامانة ایمنــی نمیشــود و ایــن

در هفتــه هــای اول پــس از زایــش کاهــش مــی

وســاز صــادق اســت ( .)2001 ,.Houdijk et alاز

آلبومیــن طــی پیرامــون زایــش بــا شــدت جابــه

تــوازن منفــی مــواد مغــذی از جملــه تــوازن منفــی
کننــد و رقابــت بــرای انــرژی قابــل ســوخت وســاز

موضــوع تنهــا در مــورد پروتئیــن قابــل ســوخت
ســوی دیگــر تغییــرات ســوخت وســازی همــراه

 )2005 ,.et alآلبومیــن بــه عنــوان یــک پروتئیــن
7

خونــی آن طــی التهــاب نظــام یافتــه (سیســتمیک)

یابــد ( .)2013 ,Bertoni & Trevisiکاهــش غلظــت
جــا شــدن چربــی در ارتبــاط اســت کــه بــه ســرعت

بــا فرآینــد التهــاب و بیماریهــای عفونــی پیرامــون

 NEFAرا نســبت بــه آلبومیــن افزایــش میدهــد

افزایــش مــی دهنــد .افزایــش در تولیــد ســیتوکینها

پالســما ،فراهمــی پروتئیــن را منعکــس میکننــد

در ســوخت وســاز پروتئیــن میشــوند و در تنــش

مییابنــد؛ امــا در ایــن پژوهــش ،غلظــت هــای

تولیــد پروتئیــن (شــیردهی و  )...بــه بافــت هــای

متفــاوت نبــود و افزایــش ســطح پروتئیــن قابــل

8

زایــش ،نیــاز بــه پروتئیــن و آمینواســیدها را

( .)2010 ,.Contreras et alپروتئیــن کل و آلبومیــن

)  6 -IL ، 1 -ILو  ) TNF-aمنجــر بــه تغییــر

و غلظــت آنهــا در مــوارد کمبــود پروتئیــن کاهــش

ایمــن شــناختی (ایمنولوژیکی(،آمینواســیدها از

پروتئیــن کل و آلبومیــن ســرم در بیــن دو تیمــار

3

4

5

هــای خونــی تحــت تأثیــر ســطوح پروتئیــن خــام

جیــرة غذایــی در دورة  Close-upقــرار نگرفــت
و پروتئیــن خــام باالتــر در ایــن دوره ،نیتــروژن
اورهــای پالســما را در تلیســه هــا و گاوهــا افزایــش

داد.

اســت در فراهــم کــردن واســطههای دورة کربــس

بــرای اکســایش (اکسیداســیون) کامــل اســتیل
کــوآ بــه جــای کتوژنــز مهــم باشــد (& Overton
 )2013 ,Burhansو بــه نظــر میرســد افزایــش
ذخایــر پروتئیــن قابــل جابــه جــا شــدن در پیش از

زایــش یکــی از راهکارهــای کاهــش بــروز کتوزیس

باشــد .همســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش Van Saun

بتــا هیدروکســی بوتیــرات ( 9)BHBو کتوزیــس
قابــل ســوخت وســاز در جیــره هــای آزمایشــی،

از  )3/75کــه پیــش از زایــش پروتئیــن مــازاد ،از

غلظــت  BHBبــه طــور معنــیداری کاهــش

یافــت (جــدول )P>0/0001 ،4؛ امــا تأثیــر زمــان و
تأثیــر متقابــل تیمــار در زمــان معنــیدار نبــود
( .)P<0/05همچنیــن ،میــزان بــروز کتوزیــس

تحــت درمانگاهــی در گاوهایــی کــه جیــره هــای

هلشــتاین بالــغ بیــش ازحــد چــاق ( BCSبیــش
منابــع پروتئیــن عبــوری حیوانــی دریافــت کردنــد،

شــیوع پایینتــری از کتوزیــس و ناهنجاریهــای

ســامتی داشــتند .ایــن گاوهــا تــوان تولیــد مثلــی

بهبودیافتــه ای مشــابه بــا اثرگــذاری های مشــاهده
شــده در گاوهــای یــک بــار زایــش کــرده ای کــه

 13و  16درصــد پروتئیــن را دریافــت کردنــد ،بــه

پروتئیــن عبــوری مــازاد دریافــت کــرده بودنــد،

ســطح پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز در جیــره

پژوهشــی ســامتی بهتــر در گاوهــای تغذیــه شــده

درمانگاهــی بــه طــور معنــیدار کاهــش یافــت

مکملهــای محافظــت شــدة شــکمبهای متیونیــن و

ترتیــب  50و  0درصــد بــود (جــدول .)5بــا افزایــش

داشــتند ( . )1993 ,.Van Saun et alهمچنیــن در

هــای آزمایشــی ،میــزان بــروز کتوزیــس تحــت

بــا پروتئیــن عبــوری اضافــی یــا تغذیــه شــده بــا

( .)P = 0/0001در گاو هنگامــی کــه غلظــت  BHBپس

لیزیــن از پیــش از زایــش تــا اوایــل دورة شــیردهی

از زایــش برابــر و یــا بیــش از  1تــا  1/4میلیمــول بــر

مشــاهده شــد ( .)1998 ,.Xu et alدر پژوهشــی

میشــوند؛ کــه بایســتی بــرای تعییــن وضعیــت گلــه

بــاال ( 14درصدپروتیــن خــام) و متیونیــن افــزوده

شــده غلظتهایــی بیــش از غلظتهــای یادشــده

دســت دادنــد و چربــی بدنــی باالتــری در اوایــل

لیتــر باشــد ،پیامدهــای منفــی در ســطح گلــه دیده

دیگــر ،گاوهــای بالــغ تغذیــه شــده بــا پروتئیــن

بیــش از  15تــا  25درصــد گاوهــای نمونــه گیــری

شــده پیــش از زایــش پروتئیــن بدنــی کمتــری از

را داشــته باشــند ( .)2010 ,.Ospina et alهمــة

دورة شــیردهی در مقایســه بــا گاوهــای تغذیــه

گاوهــای شــیری وضعیــت تــوازن منفــی انــرژی را

در انتقــال از اواخــر دورة آبســتنی بــه اوایــل دورة

شــیردهی تجربــه مــی کننــد.Vandeharr et al .
( )1999نتایجــی از یــک پژوهــش را منتشــر کردنــد

کــه بیانگــر ایــن اســت کــه خورانــدن جیــره بــا

تراکــم بــاالی مــواد مغــذی میتوانــد یــک روش

بــرای کاهــش رخــداد بیماریهــای پیرامــون زایــش

درگیــر در التهــاب و ایمنــی میرونــد (Nathalie et

2
3
4
5

-Blood urea nitrogen
- Negative acute phase

6
7

را کاهــش میدهنــد .افزایــش پروتئیــن جیــره طــی

- None esterified fatty acid

8

9

proteins

بالفاصلــه پــس از زایــش رخ مــی دهــد ،ممکــن

 )1993( .et alگــزارش کردنــد کــه گاوهــای

ســوخت وســاز در جیــرة آزمایشــی نســبت بــه

- Somatic Cell Count
- Interleukin-1
- Interleukin-6
- Tumor necrosis factor α

موقتــی در جابــه جــا شــدن ذخایــر پروتئینــی کــه

باشــد ،زیــرا جیرههایــی بــا انــرژی و پروتئیــن بــاال

غلظــت اســیدهای چــرب غیــر اســتریفیه پالســما
اواخــر دورة آبســتنی ابقــای نیتــروژن را در بافتهــای

- β-hydroxybutyrate

شــده بــا پروتئیــن پاییــن تــر ( 11درصــد )CP
داشــتند (.)2003 ,.Phillips et al

فسفر و کمی فسفات خون
میانگیــن غلظــت فســفر ســرم بــا افزایــش
عرضــة  MPدر جیــره هــای آزمایشــی بــه طــور

معنــیداری کاهــش یافــت (جــدول.)P=0/01 ،4
میــزان بــروز کمــی فســفات خــون در گاوهایــی

کــه جیرههــای  13و  19درصــد پروتئیــن را

دریافــت کردنــد ،بــه ترتیــب  36/67و 63/33

درصــد بــود (جــدول  .)P=0/03 ،5اگــر تقاضــای

41
G A V D A R A N

40

آزمایشــی نشــان داد یافــت ( .)P = 0/0051درصــد

G A V D A R A N

چربــی شــیر تفــاوت معنــی داری را بیــن تیمارهــای

شــیر را در گاوهــای تغذیــه شــده بــا پروتئیــن

شمار یاخته های بدنی ()SCC

اوره ای پالســما هیــچ یــک از رخنمــا (پروفیــل)

تحــت درمانگاهــی بــا افزایــش ســطح پروتئیــن

افزایــش یافــت (جــدول .)P> 0/0001 ،4امــا تأثیــر

2

( )2006گــزارش کردنــد کــه بــه جــز نیتــروژن

شــیردهی تحــت تأثیــر قــرار دهــد .افزایــش
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درصــد چربــی و پروتئیــن شــیر در دورة پــس از

دهــد ( .)2013 ,Ji & Dannاســتفاده از مکملهــای

متیونیــن و لیزیــن در دورة پــس از زایــش ،تولیــد

.)1996 ,.et al

6

همســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش.Adachi et al ،

پروتئیــن مــادری ممکــن اســت جابــه جایــی

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

آزمایشــی نســبت بــه جیــرة شــاهد بــه طــور

جابــه جــا شــدن بیشــتر ذخایــر پروتئینــی پــس

توصیــه شــده ( 20میلــی گــرم در دســیلیتر) توســط

(موبیلیزاســیون) پروتئیــن را طــی اوایــل دوره

تکثیــر گلبولهــای ســفید و بهبــود ســامانة ایمنــی

در غلظــت  BUNشــد .امــا باالتــر از ســطح مجــاز

افزایــش ســطح پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز در

در دورة شــیردهی پــی آینــد شــد کــه نتایــج آن

جیــرة شــاهد تنهــا منجــر بــه افزایــش معنــیدار

مــادری افزایــش میدهــد؛ بنابرایــن انــدازة ذخایــر

جدول  .4اثر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره انتظار زایش کوتاه شده بر پارامترهای خونی و امتیاز وضعیت بدنی در گاوهای هشتالین
Table 4. The effect of different CP levels in the shortened close-up period on blood parameters and body condition scores of Holstein dairy cows

نتیجه گیری
افزایــش ســطوح پروتئیــن قابــل ســوخت وســاز جیــرة غذایــی بــا منابــع عبــوری در دورة انتظــار زایــش

کوتــاه شــده بــه طــور معنـیداری مــادة خشــک مصرفــی پیــش از زایــش را افزایــش داد .همچنیــن ،پــس از
زایــش تولیــد شــیر خــام و تولیــد شــیر تصحیــح شــده و مقــدار چربــی و الکتــوز شــیر در تیمــار آزمایشــی
بــه طــور معنـیداری افزایــش یافــت ،امــا شــمار یاختــه هــای بدنــی شــیر در تیمــار آزمایشــی گرایــش بــه

کاهــش داشــت .از لحــاظ فراســنجههای خونــی نیــز غلظــت نیتــروژن اورهــای خــون در تیمــار آزمایشــی

بــه طــور معن ـیداری افزایــش یافــت ،امــا باالتــر از ســطح مجــاز پیشنهادشــده نبــود .عرضــة بــاالی MP
پیــش از زایــش در تیمــار آزمایشــی باعــث کاهــش معنــیدار غلظــت  BHBو بــروز کتوزیــس تحــت

درمانگاهــی شــد .غلظــت فســفر ســرم نیــز بــه طــور معن ـیداری در تیمــار آزمایشــی کاهــش یافــت ،امــا
غلظــت کلســیم و منیزیــم تحــت تأثیــر تیمارهــای آزمایشــی قــرار نگرفــت .بــروز ناهنجــاری هــای ســوخت

وســازی ماننــد کمــی فســفات خــون و کمــی منیزیــم خــون در تیمــار آزمایشــی نســبت بــه تیمــار شــاهد
افزایــش یافــت کــه بایســتی در پژوهشــهای آینــده تصحیــح غلظــت مــواد مغــذی همــراه بــا افزایــش

پروتئیــن جیــرة غذایــی در نظــر گرفتــه شــوند.

جدول  .5اثر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره انتظار زایش کوتاه شده بر بروز ناهنجاریهای متابولیکی

سپاسگزاری

Table 5. The effect of different CP levels in the shortened close-up period on metabolic disorders incidence

از مدیــر و کارشــناس تالشــگر کشــت و صنعــت دشــت آذر نگیــن ،جنــاب آقــای دکتــر موســوی و جنــاب
آقــای مهنــدس تولــی بــه پــاس زحمــات و همکاریشــان در اجــرای ایــن طــرح ،تشــکر و قدردانــی مــی

گــردد.

 .1هیپوکلســیمی )غلظــت کلســیم ســرم خــون کوچــک تــر و مســاوی  8/59میلــی گــرم بــر دســی لیتــر( ،هیپومنیزیمــی )غلظــت

منیزیــم ســرم خــون کوچکتــر و مســاوی  1/8میلــی گــرم بــر دســیلیتر( ،هیپوفســفاتمی )غلظــت فســفر ســرم خــون کوچکتــر و
مســاوی  4میلــی گــرم بــر دســیلیتر( و کتوزیــس تحــت درمانگاهــی )غلظــت بتاهیدروکســی بوتیــرات مســاوی یــا بزرگتــر از 1/2

میلــی مــول در لیتــر( بــرای روز زایــش و روزهــای  3و  5پــس از زایــش آنالیــز شــدند ()n=30

1. Hypocalcemia (Ca ≤8.59 mg/dL), Hypomagnesemia (Mg ≤1.8 mg/dL), Hypophosphatemia (P ≤ 4 mg/dL),
Subclinical ketosis (BHB ≥ 1.2 m mol/ liter) at days 5 ,3 ,0 after calving (n=30).

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

نگرفــت (جــدول  .)P <0/05،4میــزان بــروز کمــی

(اپیتلیــوم) شــکمبه بــه  +NH4بــاالی شــکمبه ای

رشــد تشدیدشــدة جنیــن ،بــه ویــژه بــا جنینهــای

شــیردهی وجــود داشــته باشــد ،ممکــن اســت
کمــی فســفات خــون حــاد (کمتــر از  2میلــی
گــرم فســفر بــه ازای هــر دســی لیتــر از پالســما)

رخ دهــد .افــزون بــر آن ،اگــر حیــوان مبتــا بــه
کمــی کلســیم خــون نیــز باشــد 10 PTH ،اتــاف
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فســفر از طریــق بــزاق و ادرار میشــود PTH .کــه در

طــول دوره هــای تنــش کلســیمی ،ترشــح میشــود،

باعــث دفــع کلیــوی و بزاقــی فســفر میشــود کــه
میتوانــد بــرای حفــظ غلظــت طبیعــی فســفر خــون

زیانــآور باشــد .ایــن امــر یکــی از دالیلــی اســت که

G A V D A R A N

خــون داشــتن نیــز دارنــد کــه نتایــج ایــن پژوهــش

نیــز تأییــدی بــر ایــن امــر اســت.

10

 MPدر جیــره هــای آزمایشــی تحــت تأثیــر قــرار

پــس از دو تــا ســه روز ســازگاری بافــت پوششــی

منیزیــم خــون در گاوهایــی کــه جیــره هــای  13و

برطــرف مــی شــود .ازایــن رو ،تغییــر ســریع از

 13/33و  36/66درصــد بــود (جــدول )P = 0/03 .5

افزایــش ســریع  NH4جــذب شــکمبه ای  Mgرا

 16درصــد پروتئیــن را دریافــت کردنــد ،بــه ترتیــب

نیتــروژن کــم بــه یــک جیــره بــا نیتــروژن بــاال و

در ایــن پژوهــش ،علــت مشــاهده ،درصــد بــاالی

مختــل مــی کنــد .بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد

توانــد درصــد بــاالی پروتئیــن در جیــرة آزمایشــی

منیزیــم در جیــره راهــکاری مؤثــر در پیشــگیری از

+

بــروز کمــی منیزیــم خــون طبــق  )2001( NRCمــی

در جیــره هــا بــا پروتئیــن بــاال ،افزایــش غلظــت

باشــد کــه ممکــن اســت در جــذب منیزیــم از

کمــی منیزیــم خــون باشــد.

شــکمبه اختــال ایجــاد کنــد .کــزاز علفــی در
نتیجــه اختــال در جــذب منیزیــم از شــکمبه رخ
مــی دهــد ،کــه بــا ســازگاریهای جذبــی یــا دفعــی
قابــل جبــران نیســت و بــه کمبــود خالــص تغذیــه
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حیوانــات هیپوکلســمیک گرایــش بــه کمی فســفات

مــی شــود .افزایــش ســریع  NH4در شــکمبه،
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دوقلــو و بــا تشــکیل آغــوز و شــیر در اوایــل دورة

میانگیــن غلظــت منیزیــم ســرم بــا افزایــش عرضــة

جــذب  Mgشــکمبه ای را مختــل مــی کنــد ،کــه

+

پاییز 96
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اضافــی بــرای فســفر در اواخــر دورة شــیردهی بــا

منیزیم و کمی منیزیم خون

ای منیزیــم و در نهایــت کمــی منیزیــم خــون منجــر

ارســال  ۲۲۶پرونــده تخلفــات
بهداشــتی بــه مراجــع قضایــی

ـازمان
ـاورزی :سـ
ـاد کشـ
ـر جهـ
وزیـ
دامپزشــکی در بهبــود تــراز
ـادرات
ـد صـ
ـور و رشـ
ـی کشـ
غذایـ
محصــوالت کشــاورزی نقــش
داشــته اســت

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه
پاییز 96

وی در ادامــه تصریــح کــرد :در پیگیــری
هــای قضایــی صــورت گرفتــه توســط دایــره
حقوقــی ایــن شــبکه بــرای  ۶۲۲واحــد
صنفــی متخلــف کــه ضوابــط و دســتوالعمل
هــای بهداشــتی دامپزشــکی را در حــوزه
بهداشــت و امنیــت غذایــی رعایــت ننمــوده
انــد پرونــده قضایــی تشــکیل و بــه مراجــع
ذیصــاح ارســال شــده اســت.
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دکتــر نقیبــی خاطرنشــان ســاخت :احکامــی
نظیــر پلمــپ واحــد صنفــی ،حبــس تعزیــری
و پرداخــت جرایــم نقــدی بــرای متخلفیــن
صــادر و فــرآورده هــای خــام دامــی ضبطــی
نیــز وفــق ضوابــط و نتایــج آزمایشــگاهی
جمــع آوری و معــدوم شــده اســت.

علوفــهای ،میتوانیــم راندمــان تولیــد در واحدهــا را بهبــود بخشــیم.

وی افــزود :بیــش از  ۶۰تــا  ۷۰درصــد از هزینــه هــای تولیــد مربــوط بــه بخــش تغذیــه دام اســت ،بنابراین

بایــد بــا اســتفاده از راهکارهــا و دســتاوردهای روز دنیــا بــه بهبــود مدیریــت تغذیــه دام کمــک کنیم.

صارمــی بــا بیــان ایــن کــه بــا بهبــود تغذیــه ،درصــد هزینــه تولیــد و قیمــت تمــام شــده محصــول
کاهــش مــی یابــد ،افــزود :البتــه تمــام ایــن موضوعــات وابســته بــه ایــن اســت کــه مــا در تنظیــم و

متــوازن کــردن جیــره هــا مطابــق بــا اســتانداردهای روز عمــل کنیــم و اســتفاده از افزودنــی و مکمــل
هایــی کــه بــه بهبــود راندمــان تولیــد ،بهبــود ســامت دام و ارتقــای کمــی و کیفــی تولیــد کمــک مــی
کنــد را مــد نظــر قــرار دهیــم.

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه و جایــگاه دام معاونــت امــور تولیــدات دامــی در خصــوص ســامت دام
گفــت :در کنــار ارتقــای کمــی و کیفــی تولیــد ،ســامت دام نیــز موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه بــا

اســتفاده از روش هــا و اســتانداردهای روز دنیــا بایــد بتوانیــم شــرایط الزم بــرای افزایــش راندمــان و
کیفیــت تولیــد دام در طــول دوره اقتصــادی اش را فراهــم کنیــم.

وی خاطرنشــان کــرد :ایــن دفتــر برنامــه مدونــی بــرای طــرح بهبــود تغذیــه در واحدهــای دامــداری از

جملــه گاو شــیری دارد تــا زمینــه ارتبــاط دامــداران بــا بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و دانشــگاهی
و موسســات تحقیقاتــی بــرای انتقــال دانــش روز دنیــا را فراهــم کنــد کــه از جملــه مــی تــوان بــه

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در ایــن خصــوص اشــاره کــرد.

صارمــی بــر اســتفاده از ظرفیــت بکارگیــری بقایــای تولیــدات کشــاورزی و کارخانــه هــای صنایــع
غذایــی در تغذیــه دام تاکیــد کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه محدودیــت در تامیــن علوفــه و آب مــورد نیــاز

واحدهــای دامــی ،یکــی از برنامــه هایــی کــه در یکــی دو ســال اخیــر توســط معاونــت امــور دام آغــاز
کــرده ایــم ،اســتفاده از ضایعــات خوراکــی اســت .وی افــزود :بــا همــکاری موسســات تحقیقاتــی از جملــه

موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور ،در حــال بررســی طــرح هــای تحقیقاتــی در زمینــه اســتفاده
از بقایــای مختلــف در تغذیــه دام و صــدور دســتور العمــل هــای اجرایــی آن هســتیم.این مســوول ادامــه

داد :در ایــن راســتا بــرای فــرآوری بقایــا در اســتان هــا ،مشــوق هایــی بــه ایــن بخــش اختصــاص مــی

یابــد.

بــه گفتــه وی ،در تالشــیم در ســال جــاری بــا اســتفاده از دســتورالعمل هــای تحقیقاتــی و اجرایــی،

تغذیــه ای کشــور در رابطــه بــا تامیــن اقــام مــورد نظــر بــرای تغذیــه دام را تامیــن کنــد .همچنیــن
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در بحــث بازرگانــی و صنایــع بایــد از انســانهای بــا هــوش اســتفاده شــود.

دکتــر ســید امیــد نقیبــی ،بــه تعــداد
بازرســی هــای بهداشــتی صــورت گرفتــه در
 ۶ماهــه ابتــدای ســال اشــاره کــرد و اظهــار
داشــت :در راســتای پایــداری و برقــراری
امنیــت غذایــی شــهروندان ۶۱ ،هــزار و ۱۴۳
مــورد بازرســی از مراکــز تولیــد ،نگهــداری
و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی انجــام
شــده اســت.

مدیریــت تغذیــه دام بــا روشهــای خــوراک دهــی ،ذخیــره ســازی خــوراک و اســتفاده از انــواع مــواد

محصوالتــی همچــون ذرت یــا کنجالــه ســویا ،از خــوراک متنــوع تــری در تغذیــه طیــور اســتفاده شــود.

امــکان اســتفاده از بقایــای پســته ،ســیب زمینــی و نیشــکر پــس از برداشــت ،ســر شــاخه خرمــا،

کارخانــه هــای تولیــد میــوه و آبمیــوه و کارخانــه هــای تولیــد محصــوالت رب را در تغذیــه دام بــه صــورت

پایلــوت در  ۱۱اســتان کشــور اجرایــی کنیــم .صارمــی تاکیــد کــرد :ایــن روش مــی توانــد بخشــی از نیــاز

مــی توانــد برخــی مشــکالت مربــوط بــه اثــرات زیســت محیطــی کــه در اثــر وجــود ضایعــات ایــن بقایــا
بوجــود مــی آورد را کاهــش دهــد .مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه و جایــگاه دام معاونــت امــور تولیــدات
دامــی از تدویــن دســتورالعمل اجرایــی اســتفاده از خــوراک هــای کمتــر رایــج در تغذیــه طیــور در ســال
جــاری خبــر داد و گفــت :در ایــن راســتا برنامــه ریــزی شــده اســت بــرای کــم کــردن حجــم واردات

وی تصریــح کــرد :همچنیــن در ســال هــای اخیــر زمینــه عملیاتــی کــردن امــکان اســتفاده از علوفــه
هــای جایگزیــن بــا نیــاز آبــی کــم را فراهــم کردیــم و تــاش مــی کنیــم از علوفــه هایــی همچــون

ســورگوم ،تــاج خــروس و چغنــدر علوفــه ای کــه بــه شــرایط کــم آبــی و خشکســالی مقاومنــد را در
تغذیــه دام بــکار گیریــم .صارمــی ادامــه داد :بــرای تحقــق ایــن امــر ،در حــال انجــام آزمایــش هــای
الزم بــرای بررســی ســاختار مــواد مغــذی علوفــه هــای جایگزیــن در موسســات تحقیقاتــی هســتیم کــه
امیدواریــم بــا تدویــن دســتورالعمل اجرایــی بــرای مصــرف ایــن اقــام در تغذیــه دام ،انتقــال تجربیــات

بــه دامــداران توســط مراکــز ترویجــی و بــا همــکاری معاونــت زراعــت در کاشــت ،داشــت و برداشــت
ایــن محصــوالت جایگزیــن ،موفــق عمــل کنیــم .بــه گفتــه ایــن مســوول ،بــا برگــزاری کارگاه هــای

آموزشــی مــی تــوان زمینــه انتقــال موضوعــات علمــی و تحقیقاتــی در زمینــه پــرورش دام و بهبــود

مدیریــت تغذیــه دام همــگام بــا بخــش خصوصــی و بــا اســتفاده از ظرفیــت اســتادان و محققــان بیــن
المللــی را فراهــم کــرد.

47
G A V D A R A N

فقیــه در ســازمان طــی ســخنانی اظهــار داشــت :ایــن ســازمان عــاوه بــر اینکــه در بحــث
مدیریتــی جــزو دســتگاههای برتــر شــمرده شــده در موضــوع اقامــه نمــاز و امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر نیــز رتبــه بــر تــر را کســب نمــوده اســت .
حجــت االســام و االمســلمین احمــدی پنــاه افــزود :نــگاه بــه داشــته هــا یکــی از مولفــه هــای
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بــه ظرفیتهــای گســترده علمــی و انســانی کشــور تکیــه دارد.
وی ادامــه داد:اگــر مــا بعنــوان مســئولین نظــام بــه ظرفیتهــای خودمــان را در نظــر بگیریــم و از
آنهــا خــوب اســتفاده کنیــم قطعــا موفقیتهــا بیشــتر خواهــد بــود.
درایــن جلســه معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی طــی
ســخنانی اظهــار داشــت:
ســال گذشــته حــدود  ۴۹۱هــزار تــن گنــدم از کشــاورزن خریــداری گردیــد و باوجــود تمــام
نامالیمــات ومســائل ســرمازدگی و خشکســالی تولیــد خوبــی داشــتیم.
نجفقلــی صالحــی افزود:میــزان کشــت گنــدم امســال  ۱۵۱هزارهکتــار اســت و طبــق برنامــه بایــد
ســطح زیــر کشــت کــم شــده و از طریــق ارتقــاء بهــره وری  ،میــزان عملکــرد افزایــش یابــد.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه درهرهکتارکشــت مکانیــزه  ۱۰۰کیلــو بــذر صرفــه جویــی مــی
شــود  ،بــا  ۱۰۰هکتــار کشــت مکانیــزه  ،مــی توانیــم حــدود  ۱۰تــن در مصــرف بــذر صرفــه جویــی
کنیــم کــه در ســال اول پــول” بــذر کار” برمــی گــردد.
وی میــزان کشــت کلــزا در ســال جــاری را  ۶هــزار هکتــار ومیــزان کشــت چغنــدر پاییــزه را ۸۵۰
هکتــار بیــان کــرد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی نیــز در ایــن جلســه بیــان کــرد :بــا همــه
تالشــی کــه انجــام شــده  ۵۰درصــد مــزارع زیــر کشــت مکانیــزه و بقیــه زیــر کشــت ســنتی اســت
و بایــد تــاش شــود ایــن عــدد در یکــی دوســال آینــده بــه  ۷۰تــا  ۸۰درصــد برســد.
مجتبــی مزروعــی افــزود :در بحــث تامیــن اعتبــارات ملــی و تامیــن اعتبــارات اســتانی برنامــه
ششــم تغییــرات خوبــی ایجــاد شــده اســت بطوریکــه فقــط اعتبــارات فصــل کشــاورزی و منابــع
طبیعــی از حــدود  ۴درصــد بــه  ۱۱درصــد رســیده اســت.
وی ادامــه داد :در فصــل آب ،اعتبــارات بخــش قنــوات بیــش از  ۴برابــر شــده اســت وبــر خــاف
ســابق  ،ســازمان جهــاد کشــاورزی نســبت بــه شــرکت آب و فاضــاب بخــش قابــل توجهــی از
اعتبــارات را بــه خــود اختصــاص داده اســت،در اعتبــارات اســتانی نیــز ایــن قضیــه صــادق اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی گفــت :در اعتبــارات آب و خــاک نیــز جهشــی
ایجــاد شــده اســت کــه بایــد قــدر ان را بدانیــم و الزم اســت  ۲۰تــا  ۲۵در صــد وقتمــان را بــه
بحــث ایــن اعتبــارات اختصــاص دهیــم.
ایــن مقــام مســئول در خصــوص اهمیــت بیمــه بیــان کــرد :امســال بایــد درکشــت پاییــزه  ،ســطح
بیمــه  ۱۰۰درصــد افزایــش پیــدا کنــد و بیمــه در بخــش کشــاورزی هماننــد بیمــه خــودرو و بیمــه
تامیــن اجتماعــی  ،بایــد بــه عنــوان یــک بــاور تلقــی شــود .
مجتبــی مزروعــی خاطــر نشــان کــرد :راهــی کــه خراســان رضــوی در بخــش بیمــه کشــاورزی
انتخــاب کــرده اینســت در یــک بــازه  ۵ســاله بایــد تمــام ســطح کشــت اســتان زیــر پوشــش
بیمــه قــرار گیــرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت :امــروز بحــث بــازار و صنایــع تبدیلــی و
ظیفــه ماســت و نمــی تــوان گفــت کــه کشــمش تولیــد مــی کنیــم ولــی صنایــع تبدیلــی آن را
نداریــم .
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی تاکیــد نمــود :کار عملیاتــی توســعه بازرگانــی
مربــوط بــه ســازمان تعــاون روســتایی و تشــکلها و تعاونیهــای تحــت پوشــش آن اســت و بخصــوص

معاون شــبکه دامپزشــکی شهرســتان مشهد
بــا بیــان اینکــه تامیــن بهداشــت و امنیــت
غذایــی شــهروندان از مزرعــه تــا ســفره
خانــوار هــا یکــی از اهــداف اصلــی و وظایــف
حاکمیتــی دامپزشــکی مــی باشــد ،گفــت:
بازرســان دامپزشــکی در راســتای انجــام این
رســالت مهــم از کلیــه هتــل هــا و رســتوران
هــا و همچنیــن مراکــز تولیــد ،نگهــداری و
عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی بازرســی
به عمــل آورده و اســتانداردهای بهداشــتی در
حــوزه بهداشــت و امنیــت غذایــی را بررســی
مــی نماینــد.

اطــاع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی ،تــورج صارمــی در ایــن بــاره گفــت :بــا اجــرای طــرح بهبــود
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بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی
کشــور و بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
جهــاد کشــاورزی ،مهنــدس محمــود حجتــی
در مراســم معارفــه و تودیــع رییــس ســازمان
دامپزشــکی کشــور کــه در محــل ســالن جلســات
ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه بهبــود
تــراز غذایــی کشــور و رشــد خوبی کــه در صــادرات
محصــوالت کشــاورزی بویــژه در زمینــه لبنیــات و
آبزیــان در چنــد ســال اخیــر اتفــاق افتــاده اســت،
گفت:بــدون تردیــد بخــش قابــل توجهــی از ایــن
توفیــق مرهــون تــاش همــکاران در ســازمان
دامپزشــکی کشــور بــوده اســت .وی افــزود :بایــد
بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای
موجود،حداکثــر بهــره وری را بــرای رشــد و توســعه
ســازمان داشــته باشــیم.
مهنــدس حجتــی خاطرنشــان ســاخت:باید بــا اتخاذ
روش هــا و ســازوکارهای نویــن شــرایطی را فراهــم
کنیــم کــه مراجعــه مخاطبــان بــه ســازمان هــا بــه
حداقــل ممکــن رســیده و کارهــا توســط مــردم و
بــدون نیــاز بــه ســازوکارهای غیــر ضــروری اداری
انجــام پذیــرد.در ایــن مراســم ،دکتــر علیرضــا
رفیعــی پــور رییــس جدیــد ســازمان دامپزشــکی
کشــور اظهــار امیــدواری کــرد کــه بتوانــد بــا
حمایــت وزارتخانــه و همراهــی همکارانــش در
ســازمان دامپزشــکی تحولــی را در ایــن حــوزه
ایجــاد کنــد .در ایــن مراســم،دکتر مهــدی خلــج
رییــس ســابق ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز
گزارشــی از دســتاوردهای ایــن ســازمان در چهــار
ســال اخیــر ارائــه کــرد .شــایان ذکراســت،وزیر
جهــاد کشــاورزی در راســتای سیاســت جوانگرایــی
دولــت دوازدهــم و بــا توجــه بــه ســوابق
اجرایی،طــی حکمــی دکتــر علیرضــا رفیعــی پــور
را بــه ســمت رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور
منصــوب کــرد .دکتــر رفیعــی پــور  ۴۵ســاله ،دانــش
آموختــه دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران و
دارای  ۲۰ســال ســابقه کار و تخصــص در ســمت
هــای کارشناســی و مدیریتــی ســازمان دامپزشــکی
در اســتان هــای مختلــف اســت و در دولــت یازدهــم
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان خراســان جنوبــی
بــوده اســت .وزیــر جهــاد کشــاورزی در حکمــی
جداگانه،دکتــر خلــج را نیــز بــه عنــوان مشــاور
خــود منصــوب کــرد.
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روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی
شهرســتان مشــهد ،از ارســال  ۶۲۲پرونــده
تخلفــات بهداشــتی مراکــز تولیــد ،نگهــداری
و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی از
ابتــدای ســال جــاری بــه مراجــع قضایــی
خبــر داد.

در قالــب طرحــی در  ۱۱اســتان کشــور بقایــای کشــاورزی در
ـود .بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از پایــگاه
تغذیــه دام اســتفاده میشـ

ـازمان
ـس سـ
ـور رئیـ
رفیعیپـ
ـد بــه گــزارش
ـکی شـ
دامپزشـ

خبرنــگار کشــاورزی خبرگــزاری
فــارس ،رفیعیپــور امــروز جایگزیــن
مهــدی خلــج رئیس ســابق ســازمان
دامپزشــکی کشــور شــد.
رفیعیپــور پیــش از ایــن بــه
عنــوان مدیــرکل دامپزشــکی اســتان
خراســان جنوبــی فعالیــت میکــرده
اســت.
فــردا قــرار اســت بــا حضــور رئیــس
جدید ســازمان دامپزشــکی نشســت
خبــری بــا خبرنــگاران در ایــن
ســازمان برگــزار شــود.

ـش
ـه آزمایـ
ـدن نتیجـ
ـت شـ
مثبـ
ـورا بــه گــزارش
ـاری سـ
ـرمی بیمـ
سـ

عرضــه ذرت و جــو بــه روش قیمــت تضمینــی در بــورس کاال بــه جــای خریــد تضمینــی،
خاطرنشــان کــرد :براســاس مصوبــه دولــت قبـ ً
ا ذرت و جــو از کشــاورزان بــه روش خرید

تضمینــی انجــام میشــد ،تــا کشــاورزان از خریــد محصــول ســاالنه خــود کــه کشــت
میکننــد ،اطمینــان حاصــل کننــد ،امــا از ســال گذشــته قیمــت تضمینــی جایگزیــن
ایــن روش شــد.

وی بــه مزایــای عرضــه محصــوالت اساســی در بــورس کاال اشــاره کــرد و گفــت:
شفافســازی خریــد و جلوگیــری از افــت و کســری محصــول و همچنیــن هزینههــای

مضاعــف حملونقــل از مزایــای عرضــه ذرت و جــو در بــورس کاال مضــاف بــر آنکــه
کشــاورز ســود خــود را نقــدا ً دریافــت میکنــد.

مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام همچنیــن بــه روشهــای خریــد جــو و ذرت
در بــورس هــم اشــارهای کــرد و گفــت :روش گواهــی ســپرده و خریــد فیزیکــی از جملــه

ایــن روشهــا اســت کــه خــود کشــاورز ذرت را در بــورس ارائــه میکنــد و مابهالتفــاوت
پــول خــود را از دولــت میگیــرد ،امــا در روش فیزیکــی مــا نماینــده کشــاورز هســتیم

کــه ذرت را جمــعآوری کــرده و در بــورس عرضــه میکنــد کــه نمونــه آن برداشــت ۰۲

تــا  ۵۲هــزار تــن ذرت در کرمانشــاه اســت کــه  ۵۱تــا  ۶۱هــزار تــن آن بــه روش گواهــی

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطرات
بخــش کشــاورزی گفــت :ایــن اقــدام بــه منظــور
تامیــن بخشــی از علوفــه مــورد نیــاز دام هــای
مناطــق زلزلــه زده ،صــورت میگیــرد.
وی اظهــار داشــت :دو هزارتــن «جــو» متناســب
بــا تعــداد و نــوع دام دامــداران مناطــق زلزلــه زده،
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام وزارت جهــاد
کشــاورزی توزیــع خواهــد شــد.
موســوی تصریــح کــرد :شــرکت پشــتیبانی امــور دام
کشــور ،از آمادگــی الزم بــرای توزیــع ســریع «جــو»
بیــن دامــداران ایــن مناطــق برخــوردار اســت.

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

ـت در
ـت بهداشـ
ـودن رعایـ
ـی بـ
الزامـ
ـامت
ـن سـ
ـرای تامیـ
ـا بـ
ـتارگاه هـ
کشـ
مــردم بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه

هــم برداشــت ادامــه دارد.

دامپزشــکی قوچــان ،رئیــس ایــن شــبکه گفــت:

خبرنــگار فــارس پرســید کــه برخــی از کشــاورزان نســبت بــه پرداخــت پــول جــو و ذرت

یــا بطــور مســتقیم از فــرآورده هــای خــام ناســالم

کــه در ســال گذشــته دولــت بخشــی از مابهالتفــاوت قیمــت عرضــه در بــورس و قیمــت

تضمینــی پــس از فــروش در بــورس بــه آنهــا میپرداخــت ،گالیــه دارنــد ،گفــت :در ســال
گذشــته بــه محــض فــروش محصــول تــا یــک مــاه پــس موعــد مابهالتفــاوت توســط
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دولــت پرداخــت شــد ،امــا امســال تــاش میکنیــم کــه پــس از فــروش محصــول در

بــورس ،فــوری مابهالتفــاوت توســط دولــت پرداخــت شــود ،مضــاف بــر آنکــه فاصلــه
قیمتــی فــروش در بــورس و قیمــت تضمینــی زیــاد نیســت و پرداخــت را بــرای دولــت
آســانتر میکنــد.
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بــه گــزارش خبرنــگار فــارس قیمــت تضمینــی خریــد جــو  ۳۱۰۱تومــان اســت کــه ایــن

روزهــا  ۰۵۹تومــان در بــورس بــه فــروش میرســد و همچنیــن جــو نیــز متوســط بیــن
 ۰۰۸تــا  ۰۲۸تومــان در بــورس کاال بــه فــروش میرســد.

میلیــون تــن فــرآورده لبنــی اســت ،اظهارداشــت :در حــدود شــش مــاه نخســت ســال میــزان صــادرات مــان
در ایــن حــوزه قابــل توجــه بــوده و در  ۵ماهــه تقریبــا ماهــی  ۱۰۰هزارتــن لبنیــات از کشــور صــادر کردیــم.
وی بــا اشــاره بــه اقــدام کشــور عــراق در افزایــش تعرفــه هــای واردات فــرآورده هــای لبنــی از ایــران ،اضافــه
کــرد :همــکاران مــا در امــور بیــن الملــل وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت امــور خارجــه خیلــی ســریع بــه
ایــن امــر واکنــش نشــان دادنــد ،پیگیــری هــای خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت و بــا توجــه بــه
قــول هایــی کــه بــه مــا داده انــد فکــر مــی کنــم بــه زودی از ایــن مرحلــه عبــور کنیــم و بــه شــرایط عــادی
برگردیم.
معــاون وزیرجهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۳۰کشــور مقاصــد صادراتــی لبنیــات ایــران هســتند،
افــزود :صــادرات ایــن محصــوالت کمــاکان ادامــه دارد امــا بــازار عــراق بــرای مــا یــک بــازار اســتراتژیک
اســت و بــه هــر شــکل ممکــن موانــع بوجــود آمــده را برطــرف خواهیــم کــرد.
رکنــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه آشــفتگی ایجــاد شــده در بــازار نهــاده هــای دامــی
نیــز اظهارداشــت :در تخصیــص ارز مبادلــه ای وقفــه کوتاهــی ایجــاد شــده بــود کــه بــا پیگیــری هایــی کــه
وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام داد ایــن مشــکل رفــع و ارز مبادلــه ای بــه نهــاده هــای دامــی تخصیــص داده
شــد؛ تمــام کشــتی هایــی کــه پهلــو گرفتــه بودنــد مشــکل شــان حــل و فصــل شــده و امیــدوار هســتیم بــا
توجــه بــه رقابتــی کــه در زمینــه عرضــه ایــن نهــاده هــا بیــن شــرکت هــای مختلــف وجــود دارد ،هرچــه
ســریع تــر شــرایط بــه حالــت عــادی بازگــردد.وی بــا بیــان اینکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام نیــز آمادگی

بیماریهــای ناشــی از فــرآورده هــای خــام دامــی

دارد نیــاز تمــام تشــکل هــای کشــور برطــرف کنــد ،افــزود :برنامــه بلنــد مدتــی نیــز داریــم کــه بتوانیــم بــا

و یــا بصــورت غیــر مســتقیم در اثــر آلودگــی هــای

ایجــاد شــبکه هــای مختلفــی کــه مــی تواننــد در تامین نهــاده فعــال شــوند ،مذاکراتــی را داشــته باشــیم که

ثانویــه حیــن کشــتار و یــا فــراوری محصــوالت

تامیــن و عرضــه آن بــه شــکل رقابتــی همیشــه بتوانــد تعــادل بــازار را حفــظ کنــد.

تــر ایــن مــواد مــی شــود.

رکنــی دربــاره اینکــه بنابرایــن مشــکل افزایــش قیمــت بــزودی رفــع خواهــد شــد؟ ،گفــت :ایــن افزایــش

دامــی ایجــاد میشــود کــه منجــر بــه فســاد ســریع

دکتــر علیرضــا قدرتــی افــزود :بــه همیــن جهــت

قیمــت دلیــل موجهــی نداشــت ،تنهــا دلیــل آن وقفــه کوتــاه در تخصیــص ارز بــود کــه برطــرف شــد و االن

بایســتی شستشــوی روزانــه کشــتارگاه هــا بــا

بایــد ســازمان نظارتــی موضــوع را رصــد کننــد تــا قیمــت بــه شــرایط تعــادل خــود برگــردد.

دامپزشــکی صــورت گیــرد تــا میــزان احتمــال

وی دربــاره مباحــث مطــرح شــده مبنــی بــر حــذف ارز مبادلــه ای کنجالــه ســویا ،اظهارداشــت :بــا پیگیــری

دقــت زیــاد و زیــر نظــر مســئولین فنــی بهداشــتی
آلودگــی گوشــت بــه حداقــل ســطح ممکــن برســد.

کــه وزارت جهــاد کشــاورزی و ســایر نهادهــا انجــام دادنــد ایــن مســاله منتفــی شــدو بانــک مرکــزی نیــز

وی در انتهــا بیــان کــرد :در ایــن رابطــه ،کشــتارگاه

همــکاری خوبــی در ایــن زمینــه بــا مــا داشــت؛ چــون مــا اعتقــاد داریــم تغییــرات قیمــت نهــاده روی نــرخ

شــروع بــه کشــتار ،بــه طــور کامــل شســته شــده

محصــول نهایــی تاثیــر دارد و نبایــد ایــن اتفــاق رخ دهــد.

دام شهرســتان نیــز بــه صــورت روزانــه و قبــل از
و ضدعفونــی مــی گــردد

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

ســپرده توســط خــود کشــاورزان در بــورس عرضــه شــده اســت و در ســایر اســتانها

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
جهــاد کشــاورزی ،ســیدمحمد موســوی گفــت :بــا
تصویــب شــورای مدیریــت بحــران کشــور در جلســه
دیــروز بــه ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــور،
مقــرر شــد دو هــزار تــن «جــو» رایــگان ،در اختیــار
دامــداران مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه قــرار
گیــرد.

صــادرات لبنیــات برنامــه ریــزی هــای خیلــی خوبــی انجــام شــده و هــدف گــذاری مــا صــادرات حــدود یــک
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وی افــزود :بهتریــن راه در پیشــگیری در بیــن
شــتران حــذف میزبــان هــای واســط مــی
باشــد کــه از طریــق ســم پاشــی و کنتــرل
اصــول اولیــه بهداشــتی قابــل انجــام مــی
باشــد .دکتــر احســانی خاطــر نشــان کــرد:
ســم پاشــی شــتران منطقــه توســط اکیــپ
هــا شــبکه دامپزشــکی صــورت پذیرفــت
و همچنیــن توصیــه هــای درمانــی نیــز بــه
صاحبــان شــترها داده شــد.

علیرضــا ولــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار کشــاورزی خبرگــزاری فــارس در مــورد برنامــه

ـداران
ـن دامـ
ـگان بیـ
ـو رایـ
جـ
ـاه
ـق زلزلـهزده کرمانشـ
مناطـ
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روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی خــواف،
رئیــس شــبکه بیــان داشــت :در طــی پایــش
صــورت گرفتــه از گلــه هــای شــتر منطقــه
عشــایری کالشــور نمونــه ســرمی ارســالی بــه
آزمایشــگاه اداره کل درگیــری تریپانوزومیازیس
تاییــد گردیــد .دکتــر احســانی گفــت :بیمــاری
تریپانوزومیازیــس توســط تــک یاختــه
تریپانــازوم انتقــال مــی یابــد کــه معمــوالً به دو
شــکل حــاد و مزمــن نمایــان مــی شــود .ایــن
بیمــاری بســیار از لحــاظ اقتصــادی مهــم مــی
باشــد و خســارات باالیــی بــر صاحبــان شــتر
تحمیــل مــی نمایــد .در ایــن بیمــاری عالئمــی
از قبیــل تــب ،بــی اشــتهایی ،ریــزش اشــک،
تکــرر ادرار ،تحلیــل رفتــن کوهــان ،ا ِدم در
ناحیــه گــردن ،ســقط جنیــن ،زایمــان زودرس،
تشــنگی زیــاد کــم خونــی شــدید دیــده مــی
شــود .از عوامــل انتقــال و میزبــان واســط ایــن
عامــل بیمــاری زا خانــوده ای از مگــس هــا کــه
در کنــار رودخانــه هــا و مناطــق آبیــاری شــده
دیــده مــی شــوند مــی تــوان نــام بــرد.

ـن
ـزار تـ
ـه  ۶۱هـ
ـور دام :عرضـ
ـتیبانی امـ
ـرکت پشـ
ـل شـ
ـر عامـ
مدیـ
ذرت در بــورس کاال /مابهالتفــاوت قیمــت تضمینــی را بــهروز
پرداخــت میکنیــم

یــک مقــام مســئول بخــش معــاون وزیرجهــاد  :حــذف ارز مبادلــهای نهادههــای
ـد حســن رکنــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه در حــوزه
ـی شـ
ـی منتفـ
کشــاورزی خبــر داد :توزیــع دامـ

صــادرات دام زنــده
ـت/
ـوع اسـ
ـان ممنـ
همچنـ
ـیر
ـه داخلی سـ
ـت الشـ
قیمـ
ـت منصــور پوریــان
ـی گرفـ
نزولـ
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکه

بــازار گوشــت کامــا بــه تعــادل رســیده
اســت ،اظهارداشــت :در حــال حاضــر
وضعیــت بــازار گوشــت بســیار مطلــوب
اســت و قیمــت الشــه بــره داخلــی ســیر
نزولــی پیــدا کــرده بــه طــوری کــه قیمــت
ایــن نــوع گوشــت از کیلویــی  ۳۹هــزار
تومــان بــه حــدود  ۳۴.۵تــا  ۳۵هــزار
تومــان (بــه صــورت عمــده) رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات گوشــت بــه
صــورت انبــوه بــه کشــور انجــام مــی شــود،
گفــت :صــادرات دام زنــده نیــز همچنــان
ممنــوع اســت.
رئیــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام

وزرات جهــاد کشــاورزی ،حســن رکنــی در واکنــش بــه افزایــش بــی رویــه قیمــت نهــاده هــای
اصلــی دام و طیــور از دســتگاه هــای نظارتــی و ذی ربــط خواســت بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا
کــرده و قیمــت ایــن نهادههــا را بــه صــورت کارشناســی شــفاف کننــد تــا ایــن محصــوالت بــا
قیمــت منطقــی در اختیــار تولیــد کننــدگان قــرار بگیــرد.

وی بــا اعتــراض بــه ایــن کــه ذرت کیلویــی ۹۰۰تومانــی نبایــد بــه قیمــت هــر کیلــو  ۱۰۰۰تومــان
عرضــه شــود ،افــزود :ایــن افزایــش قیمــت بــی رویــه موجــب ضــرر و زیــان تولیــد کننــدگان و
افزایــش قیمــت محصــول نهایــی طیــور و دام مــی شــود.
رکنــی بــا بیــان ایــن کــه نزدیــک بــه دو مــاه پیــش ،وقفــهای در تخصیــص ارز مبادلــهای
نهادههــای ذرت و کنجالــه ســویا اتفــاق افتــاد ،اظهــار داشــت :خوشــبختانه دولــت ســریع بــه
ایــن موضــوع رســیدگی و ارز مبادلــه بــا پــی گیــری جــدی وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای واردات
ایــن نهادههــا اختصــاص پیــدا کــرد.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اذعــان بــه ایــن کــه دولــت از طریــق
اختصــاص ارز مبادلــه ای بــه نهــاده هــای اصلــی دام و طیــور ،حمایــت هــای وســیع و الزم را از
تولیــد کننــدگان دام و طیــور انجــام مــی دهــد ،در توضیحــی بیشــتر گفــت :گاهــی حلقــه هــای
واســط بیــن ،تولیــد کننــدگان و تامیــن کننــدگان از مبــادی ورودی تــا واحــد هــای تولیــدی بــه
گونــه ای عمــل مــی کننــد کــه منافــع آنهــا بــر مصالــح و نیــاز غذایــی مــردم ســایه مــی انــدازد.
وی دربــاره میــزان تخصیــص ارز مبادلــه ای بــه نهادههــای ذرت و کنجالــه ســویا تصریــح کــرد:
بــرای هــر کشــتی بــه میــزان بــاری کــه از ایــن محصــوالت دارد ،ارز مبادلــه ای اختصــاص مــی
یابــد و از ایــن رو دســتگاه هــای نظارتــی بایــد مشــخص کننــد وارد کنندگانــی کــه کشــتی هــای
 ۵۰و  ۶۰هــزار تنــی نهــاده دام و طیــور وارد کشــور مــی کننــد ،چــرا ایــن محصــول را بــا قیمــت
باالتــر از بــازار بــه تولیــد کننــدگان عرضــه میکننــد.

فصلنامه گاوداران شماره چهل و نه

پرواربندهــا زیرفشــار شــدید هســتند چــرا

وی افــزود :آنچــه کــه مربــوط بــه وظایف شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســت ،انجــام شــده و اخیرا
بــه منظــور تعدیــل قیمــت نهادههــای دام و طیــور و تقویــت تشــکل هــا تصمیــم گرفتــه شــده
کــه بخشــی از نهادههــای مــورد نیــاز بــه طــور مســتقیم توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام در
اختیــار تشــکل هــا قــرار گیــرد و آنهــا هــم نیــاز تشــکلهای اســتانهای مختلــف را بــر طــرف
کنند .

بــره هــای پــرواری بــا وزن بیــن  ۲۰تــا
 ۲۵کیلوگــرم مشــتری نــدارد ،افــزود:
کــه بــازار داخلــی مــا بیشــتر از الشــه
هــای ســبک وزن اســتقبال مــی کنــد و
الشــه هــای ســنگین مشــتری زیــادی
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نــدارد از طرفــی چــون صــادرات ممنــوع
اســت تولیدکننــدگان نمــی تواننــد ایــن
الشــه هــا را صــادر کننــد.
پوریــان ادامــه داد :زایــش هــای پاییــزی نیز

G A V D A R A N

افــزوده اســت بنابرایــن بایــد فکــری بــرای
حــل ایــن مســاله شــود.

رکنــی در مــورد تولیــد نهــاده هــای دام و طیــور در داخــل کشــور نیــز تصریــح کــرد :ســاالنه پنج
تــا شــش میلیــو تــن ذرت وارد کشــور میشــود و ذرت و کنجالــه ســویایی کــه در داخــل تولیــد
مــی کنیــم ،پاســخگوی نیــاز خــوراک بخــش دام و طیــور مــا نیســت و یکــی از برنامههــای بلنــد
مــدت معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی ،تولیــد غــات و دانــه هــای روغنــی اســت،
تــا بتوانیــم در افــق آینــده بخــش بیشــتری از نیــاز کشــور را در داخــل را تامیــن کنیــم.

پیشــگیری از بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان
و حیــوان و نیــز نظــارت بــر ســامت فــرآورده
هــای خــام دامــی مــورد اســتفاده در ســبد غذایــی
خانــوار ،نظارتــی همــه جانبــه از مزرعــه تولیــدات
دامــی تــا ســفره خانــوار بــر کلیــه مراکــز تولیــد،
نگهــداری و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی دارد
کــه از جملــه ایــن اماکــن ،کشــتارگاه هــای طیــور
اســت کــه طــی  ۸ماهــه اول امســال ،کارشناســان
دامپزشــکی مســتقر در ایــن واحدهــای تولیــدی از
ورود  ۴۰۸تــن گوشــت غیــر قابــل مصــرف طیــور
بــه چرخــه مصــرف انســانی جلوگیــری و نســبت بــه
معــدوم نمــودن ایــن مقــدار ،اقــدام الزم را انجــام
داده اند.دکتــر احمــد شــریعتی ،طیور کشــتار شــده
در کشــتارگاه هــای اســتان را طــی مــدت یادشــده،
بیــش از  ۵۱میلیــون قطعــه دانســت و افــزود:
تمامــی  ۱۵کشــتارگاه طیــور اســتان ،صنعتــی بــوده
و دامپزشــکان و دیگــر رده هــای دامپزشــکی بــه

مهنــد س چــاالک افــزود  :بــا برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه در شهرســتان هــا بــا کمــک اتحادیــه نظارت
و هماهنگــی منطقــه شــرق کشــور ایــن دوره هــا برگــزار و تــاش نمودیــم تــا از اســاتید بــا تجربــه در
حــوزه هــای مختلــف اســتفاده کنیــم .
وی ادامــه داد  :برخــی از ایــن دوره هــا ماننــد آشــنایی بــا قوانیــن تعاونــی هــا و اســانامه تعاونــی هــای
روســتایی  ،ثبــت و گــزارش گیــری از حســاب هــا و گزارشــات مالــی و همچنیــن مدیریــت در تعاونــی هــا
و بازاریابــی و بــازار رســانی محصــوالت کشــاورزی و خالقیــت و کارآفرینــی را در تعاونــی هــا میتــوان نام
بــرد .وی ادامــه داد  :بــرای همــه آمــوزش دیــده گان گواهینامــه هــای آموزشــی صــادر و بــه انهــا تحویــل
گر د ید .
چــاالک همچنینــی افــزود  :بــر اســاس تقویــم برنامــه ریــزی شــده آمــوزش می بایســت تــا پایان ســال
میــزان  ۳۲۸۰نفــر روز در تشــکل هــا و تعاونــی هــای تحــت پوشــش آمــوزش صــورت بگیــرد کــه برنامه
ریــزی هــای الزم صــورت گرفته اســت .
چــاالک افــزود  :عــاوه بــر دوره هــای آموزشــی مصــوب دوره هــای عمومــی ماننــد تفســیر قــرآن و
معــارف و احــکام نیــز برنامــه ریــزی شــده اســت کــه در تاریــخ هــای مشــخص برگــزار مــی گــردد

ـیر خام
ـد شـ
ـور :تولیـ
ـژاد دام کشـ
ـاح نـ
ـز اصـ
ـس مرکـ
رئیـ
ـی کند
ـور مـ
ـن عبـ
ـون تـ
ـال از  ۱۰میلیـ
امسـ

عنــوان تیــم نظــارت فنــی -بهداشــتی بــر مراحــل

رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد دام کشــور پیــش بینــی کــرد تــا پایــان امســال تولیــد شــیرخام در کشــور
از  ۱۰میلیــون تــن عبــور کنــد و تولیــد  ۸۳۵هــزار تــن گوشــت قرمــز نیــز محقــق شــود.

بنــدی آن نظــارت کامــل و همه جانبــه را دارنــد .وی

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا و ســیما ،محمــد رضــا صالحــی گفــت :بــا تولیــد ۸۳۵
هــزار تــن گوشــت قرمــز  ۹۰درصــد خــود اتکایــی بــه تولیــد ایــن محصــول را حفــظ خواهیــم کــرد.

مختلــف اســتحصال گوشــت طیــور ،از ذبح تا بســته
بــا اشــاره بــه اینکــه فرآوردههــای خــام دامــی
بایــد از مراکــز مجــاز ســطح شــهر تهیــه گردنــد؛
گفــت :در هنــگام خریــد ایــن محصــوالت ،بایســتی
دقــت شــود بــر روی بســته بنــدی ،نــوع محصــول،
تاریــخ تولیــد و تاریــخ انقضــاء و شــماره پروانــه
بهداشــتی بهــره بــرداری دامپزشــکی درج شــده
باشــد.
شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مشــاهده

وی افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز از دام ســبک را از برنامــه هــای معاونــت امــور تولیــدات دامــی بیــان
و پیــش بینــی کــرد :در برنامــه ششــم توســعه ضمــن تولیــد ســاالنه یــک میلیــون تــن گوشــت قرمــز،
ســهم دام ســبک در تامیــن ایــن محصــول بــه بیــش از  ۸۰درصــد برســد.
مالصالحــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســهم دام ســبک گوســفند و بــز در تامیــن گوشــت قرمــز
کمتــر از  ۵۰درصــد اســت و بخــش عمــده از طریــق گوشــت گاو تامیــن مــی شــود ،گفــت :تــاش مــی
کنیــم افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز بــا اصــاح نــژاد دام و مدیریــت صــورت گیــرد.
قائــم مقــام معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد :یکــی از برنامــه هــای مــا
ورود گاوهــای دو منظــوره بــرای افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد شــیر و گوشــت گاو اســت.

مــوارد تخلــف در مراکــز تهیــه ،تولیــد و عرضــه

وی بــا بیــان اینکــه بــه علــت محدودیــت هــای اقلیمــی و دالیــل فنــی نمــی توانیــم نژادهــای گوشــتی
دام ســنگین را پــرورش دهیــم ،گفــت :تولیــد شــیر بــرای مــا در اولویــت اســت و تولیــد گوشــت در
اولویــت دوم قــرار دارد.

دامپزشــکی مشــهد)(۱۵۱۲ ،پیامگیــر اداره کل)،

مالصالحــی در مــورد تولیــد شــیر خــام در برنامــه ششــم توســعه اذعــان داشــت :در ایــن برنامــه تولید
 ۱۱.۵میلیــون تــن و در چشــم انــداز اقتصــاد مقاومتــی  ۱۵.۵میلیــون تــن تولیــد شــیر خــام هدفگذاری
شــده است.

فرآوردههــای خــام دامــی ،مراتــب را در مشــهد ،بــا
شــماره تلفنهــای ۳۷۲۵۰۰۲۵و (۳۷۲۵۰۰۳۵شــبکه
ســامانه پیامــک اداره کل بــه شــماره  ۳۰۰۰۰۱۵۱۲و در
شهرســتانها بــا شــبکه دامپزشــکی شهرســتان در
میــان گذارنــد.

وی ســرانه مصــرف شــیر خــام در کشــور را  ۱۰۰کیلــو گــرم بیــان کــرد و گفــت :مــا بــا متوســط ســرانه
جهانــی فاصلــه داریــم.
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آغــاز شــده و بــر مشــکالت تولیدکننــدگان

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــه طــور میانگیــن و ســرانه بیــن  ۲۶تــا
 ۲۷کیلــو گــرم گوشــت مــرغ در ســبد غذایــی مــردم قــرار میگیــرد ،گفــت :ایــن محصــول در
تامیــن پروتییــن مــورد نیــاز مــردم نقــش مهمــی دارد و حمایــت دولــت از تولیــد گوشــت مــرغ
بــرای بهبــود ســبد غذایــی مــردم موثــر اســت .وی ادامــه داد :تولیــد کننــدگان طیــور با اســترس
هــا و مشــکالت متعــددی بــرای تولیــد روبــرو هســتند ،ضمــن آن کــه حاشــیه ســود آنهــا بســیار
کــم اســت و افزایــش ناگهانــی قیمــت نهادههــا موجــب ضــرر و زیــان ایــن قشــر زحمتکــش
میشــود.

اســتان براســاس رســالت ســازمانی خــود مبنــی بــر
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زنــده بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر

رکنــی بــا اشــاره بــه فعالیــت  ۲۳هــزار واحــد طیــور در کشــور اظهــار داشــت :شــرکت پشــتیبانی
امــور دام کمتــر از  ۱۵درصــد نیــاز نهادههــای تولیــد کننــدگان را تامیــن میکنــد و  ۸۵درصــد
واردات توســط بخــش خصوصــی انجــام میگیــرد.

رضــوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :دامپزشــکی

روســتایی خراســان رضــوی مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان رضــوی در جلســه شــورای
فرهنــگ عمومــی در ســازمان بــا تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در بحــث آمــوزش گفــت  :از
ابتــدای ســال تاکنــون  ۱۸۳۱نفــر روز امــوزش در بخــش هــای مختلــف و در زیــر مجموعــه تشــکل هــای
زیــر نظــر ســازمان انجــام گرفتــه اســت .

پاییز 96

50

انتقــاد شــدید از افزایــش نامتعــارف قیمــت ذرت و
ـویا بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی
کنجالــه سـ

ـش
ـد بیـ
ـر تولیـ
ـتی بـ
ـارت بهداشـ
نظـ
از  ۹۴هــزار تــن گوشــت مــرغ
ـان
ـور خراسـ
ـای طیـ
ـتارگاه هـ
درکشـ
ـوی مدیــر کل دامپزشــکی اســتان خراســان
رضـ

ـازمان
ـای سـ
ـکل هـ
ـطح تشـ
ـوزش در سـ
ـر روز آمـ
ـزاری  ۱۸۳۱نفـ
برگـ
ـوی بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون
ـان رضـ
ـتایی خراسـ
ـاون روسـ
تعـ

1. Parasite
2. necrosis
3. basal diet
4. a. NEM
4. b. hair
5. a. UDP
5. b. crib
6. lactation
7. fresh cow
8.bone meal
9.breeding
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10.milk teeth
11.a.NEP
11. b.MAA
12. a.SQ
12. b.VMD
12. c.AV
13.camel
14.Ear corn
15.Tallowing
16.semen
17. a.EB
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17. b.WHO
17. c.HF
18. a.NDF
18. b.CPI
19. a.Gall
19. b.byre
20.sex parity
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