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پیــش از آن کــه خواننــده ی گران قــدر ایــن نشــریه ی نوظهــور، قســمتی از وقــت گوهریــن 

خــود را صــرف مطالعــه ی مطالــب صفحــات پیــش رو در ایــن نخســتین شــماره از 

نشــریه ی اختصاصــی گــروه زانیــار کنــد، الزم دیــدم در ایــن مجــال کوتــاه چنــد کلمــه ای 

ــه ی  ــا جمل ــته ایم ب ــور برداش ــانه ی نوظه ــن رس ــار ای ــه در انتش ــازه ای ک ــاب گام ت در ب

ــم.  ــر از جــان ســخن بگوی ــان عزیزت مخاطب

گــروه شــرکت های زانیــار در ســن یــازده ســالگی بــه مثابــه یکــی از کنشــگران عمــده و کوشــای صنعــت دامپــروری کشــور بــه 

ویــژه در دو حــوزه ی خــوراک فــراوری شــده ی گاو و گوســاله ی شــیری و سیســتم های اتوماســیون دامپــروری، نــزد بخــش اعظــم 

ایــن صنعــت کامــالً شــناخته شــده اســت و از منظــر ســاختار تشــکیالتی و وســعت ســرمایه گذاری، حائــز ویژگی هایــی اســت 

کــه آن را بــه یــک مجموعــه ی منحصــر بــه فــرد تبدیــل می کنــد: ســرمایه گذاری در حــوزه ی تحقیــق و توســعه بــه منزلــه ی یــک 

ــراوری شــده در کشــور، برخــورداری از  ــد خــوراک ف ــه ی تولی ــن کارخان ــن و مجهزتری ــدی از بزرگ تری شــرکت مســتقل، بهره من

یکــی از دامداری هــای شــیری برتــر کشــور بــا گلــه ی حــدود ۱۰۰۰ رأســی بــا خطــوط خونــی عمیــق آمریــکای شــمالی کــه بــه 

آزمایشــگاه تقریبــی نیــز مجهــز اســت و امــکان مطالعــه ی دقیــق عملکــرد خوراک های ابــداع شــده را پیــش از تولید انبــوه فراهم 

می کنــد، برخــورداری از مرکــز مســتقل آموزش هــای کاربــردی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، نمایندگــی انحصــاری شــماری از 

برتریــن شــرکت های جهــان در صنعــت دامپــروری شــیری نظیــر شــرکت بی همتــای دالوال ســوئد، الکتالیــس فیــد فرانســه )کــه 

بزرگ تریــن تعاونــی لبنــی در کل دنیاســت(، اســتورتی ایتالیــا، و نظایــر اینهــا. 

ــا  ــر یــک دهــه تــالش بی وقفــه در تولیــد محصــوالت خوراکــی مبتکرانــه و توســعه ی همــکاری ب ــغ ب پــس از گذشــت بال

ــا پشــت ســر  ــان، و ب ــران عزیزم ــروری ای ــا در صنعــت دامپ ــج فناوری هــای روز دنی ــرای تروی ــه ی خارجــی ب شــرکای نخب

گذاشــتن دو تجربــه ی بســیار موفــق همــکاری بــا آکادمــی جهانــی دالوال طــی دو ســال گذشــته، بــه نقطــه ای رســیده ایم 

کــه مــا را بــر آن داشــته تــا بــه گفتگــوی گســترده تر و تمــاس هــر چــه نزدیک تــر بــا جملــه ی کوشــندگان و نقش آفرینــان 

ایــن صنعــت تمرکــز کنیــم.

نشــریه ای کــه شــماره ی نخســت آن پیــش روی شماســت، رســانه ی رســمی گــروه شــرکت های زانیــار و یکــی از میوه هــای 

اصلــی ایــن رویکــرد تــازه ی ماســت: همــان طــور کــه مالحظــه خواهیــد فرمــود، خواهیــم کوشــید در حــد تــوان و بضاعــت 

ایــن رســانه ی نوپــا، از یــک ســو مطالــب جدیــد علمــی و کارشناســی را در زمینــه ی مدیریــت گاو شــیری و ارتقــای عملکــرد 

اقتصــادی گلــه بــا زبانــی ســاده و روان و از دیگــر ســو، محصــوالت و خدمــات و نوآوری هــای گــروه زانیــار را بــه اطــالع 

ــار منتشــر خواهــد شــد.  ــگاه گــروه زانی ــس در وب ــن پ ــز از ای ــن نشــریه نی ــان برســانیم. نســخه ی الکترونیکــی ای مخاطب

امــکان ارســال نســخه ی الکترونیکــی بــرای خواننــدگان عالقه منــد از طریــق ای میــل نیــز وجــود دارد. 

پیــش از ختــم کالم، یــک مــژده ی واپســین هــم بدهــم و آن ایــن کــه از نیمــه ی تیــر مــاه ســال جــاری و بــه طــور منظــم، 

ــی  ــی آکادم ــان بین الملل ــور و مدرس ــاتید کش ــته ترین اس ــکاری برجس ــا هم ــران ب ــگاه دالوال ای ــی باش ــای آموزش دوره ه

دالوال برگــزار خواهــد شــد. بدیهــی اســت کــه جزییــات کامــل مربــوط بــه هــر دوره و نحــوه ی ثبــت نــام در آنهــا بــه طــور 

جداگانــه و نیــز از طریــق وبــگاه گــروه اعــالم خواهــد گردیــد.

در پایــان، درود و ســپاس فروتنانــه ی خــود و یکایــک همــکاران زانیــاری را بــه خواننــدگان ایــن نشــریه تقدیــم مــی دارم و از 

اهــل فــن می خواهــم بــا رهنمودهــای ارزشــمند خــود راه را بــر ترقــی و غنــای هــر چــه بیشــترش بگشــایند و ایــن گفتگــو 

را از هــر شــماره تــا شــماره ی بعــد رونــق افزون تــر ببخشــند و کاســتی های آن را بــه یادمــان آرنــد!

محمدامین تقی وند

) Taylor Leach(نویسنده: تیلور لیچ
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی

از افزایش سلول های سوماتیکی شیر 
در فصل بهار جلوگیری کنید

گفتگوی گسترده تر  با  نقش آفرینان 
صنعت دامپروری

پیام سردبیر
بـهــداشــت و ســالمــت دام

ــبزی  ــش سرس ــت نویدبخ ــن و اردیبهش ــای فروردی ــه ماهه ــت ک ــت اس درس
ــه  ــن ماههاســت ک ــاْ در خــالل همی ــی اتفاق ــد ول ــای بهاری ان ــدن گله و رویی
ــروز ورم پســتان و افزایــش ناگهانــی آمــار ســلول های ســوماتیکی  احتمــال ب

ــود. ــتر می ش ــز بیش ــا نی ــای دوش در گله ه
ــرایط  ــار ش ــل به ــا در فص ــی دم ــن تدریج ــاال رفت ــوا و ب ــبی ه ــت نس رطوب
ــت  ــه کیفی ــاندن ب ــیب رس ــا و آس ــد باکتری ه ــرای رش ــاعدی را ب ــیار مس بس
ــگیری از  ــرای پیش ــد ب ــه بای ــران گل ــداران و مدی ــد. دام ــم می کنن ــیر فراه ش
ایــن بحــران بهــاره، بــر امــوری نظیــر آســایش دام، تمیــزی انــدام و جایــگاه 

ــد. ــز گردن ــی متمرک ــول شیردوش ــق اص ــت دقی دام و رعای
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بـهــداشــت و ســالمــت دام
یــک نظــر ارزیابــی کنیــد. آیــا سیســتم پســتانی همــه ی آنهــا تمیــز 
ــردن  ــاک ک ــورد پ ــبیده؟ در م ــا نچس ــه آنه ــود ب ــای ک ــت و تکه ه اس
بقایــای کــود و پوشــش بســتر از پســتان تک تــک گاوهــا قبــل از شیردوشــی 

وســواس بــه خــرج دهیــد و از رگ زنــی دقیــق آنهــا غافــل نشــوید.
ــی در  ــرای صرفه جوی ــه ب ــود ک ــه می ش ــا گاودار وسوس ــی وقته ــه خیل اگرچ
وقــت و کــم کــردن زحمــت کارگــران شیردوشــی از خیــر رگ زنی بگــذرد، نباید 
ــت  ــا و در نهای ــرای دام پوش ــی ب ــد فراوان ــی فوای ــه رگ زن ــم ک ــوش کنی فرام
بــرای اقتصــاد گلــه دارد. بــرای کاســتن از میــزان ســلول های ســوماتیکی 

شــیر و نظــارت بــر وضعیــت ورم پســتان در گلــه ی دوشــای خــود، تک تــک 
گاوهایــی را کــه وارد ســالن شیردوشــی شــده اند دســت کــم ســه تــا پنــج بــار 

رگ زنــی کنیــد.

پروتکل شیردوشی
ــول  ــا محل ــد ت ــت بدهی ــاً فرص ــد حتم ــی، بای ــردن خرچنگ ــل ک ــل از وص قب
ضدعفونــی سرپســتانک )محلــول پــری دیــپ( دســت کــم بــه مــدت ۲۰ ثانیــه 
ســر تــا تــه هــر سرپســتانکی را آغشــته نگــه دارد. حولــه ی خشــک و تمیــز 

کــه هــر روز شســته و ضدعفونــی شــود بهتریــن وســیله بــرای انجــام ایــن کار 
اســت. پــس از اتمــام دوشــش و جداســازی خرچنگــی از سیســتم پســتانی هم 
ــول  ــا محل ــام سرپســتانک ها را ب ــای تم ــا پ ــر ت ــاد، س ــه ی زی ــا حوصل ــد ب بای
دیگــری کــه مخصــوص مرحلــه ی مابعــد شیردوشــی )محلــول پســت دیــپ( 

اســت، ضدعفونــی کــرد.
ــردن  ــت کار ک ــان از درس ــه خیال م ــت ک ــم اس ــیار مه ــن، بس ــته از ای گذش
ــرد  ــد. عملک ــوده باش ــی اش آس ــزات جانب ــام تجهی ــی و تم ــتگاه شیردوش دس
دســتگاه شیردوشــی خــود را طبــق پروتــکل اســتاندارد بــه طــور ادواری 
بازرســی کنیــد و از ســرویس منظــم دســتگاه شیردوشــی خــود را غافــل 
ــه شــده  ــی توصی ــق جــدول زمان نشــوید. قطعــات الســتیکی دســتگاه را طب
ــتم  ــه سیس ــید ک ــب باش ــد و مراق ــض کنی ــازنده تعوی ــرکت س ــب ش از جان

شستشــوی مرکــزی دســتگاه درســت و دقیــق عمــل می کنــد.   

آسایش دام 
 بســتر جایــگاه را خشــک و تمیــز نگــه داریــد! در طــول فصــل پربــارش، بــرای 
مدیریــت بهاربنــد وقــت بیشــتری صــرف کنیــد. هــر نــوع مــاده ی ارگانیــک 
مرطــوب و کــود خیــس گاو را بــه طــور منظــم از ســطح بهاربنــد پــاک کنیــد و 
پوشــش خشــک و تــازه روی ســطح بســتر بریزیــد. پوشــش های ضخیــم بســتر 
دام کــه دیــر بــه دیــر عــوض شــوند بدتــر از پوشــش های نازکــی هســتند کــه 
ــا ســایر  هــر روز عــوض می شــوند. در دامداری هایــی کــه از کــود خشــک ی
ــرایط  ــد در ش ــردد، بای ــتفاده می گ ــتر اس ــش بس ــرای پوش ــک ب ــواد ارگانی م

بارندگــی طوالنــی بــه تعویــض روزانــه ی آن مــواد اولویــت داد.

پاکیزگی دام 
ــدام گاوهــا را در  ــزی ان ــه ســالن شیردوشــی، تمی  بعــد از ورود دام دوشــا ب
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کــردن  اهلــی  آغــاز  همــان  از 

ــان  ــر، انس ــدن بش ــات در تم حیوان

ــط  ــای محی ــه ج ــه ب ــرد ک ــالش ک ت

زیســت طبیعــی و رفتــار غریــزی 

سیســتم های  شــده،  اهلــی  دام 

ســاخته و پرداختــه ی ذهــن خــود 

ــت  ــد. درس ــل کن ــا تحمی ــه آنه را ب

اســت کــه نژادهــای امــروزی گاو 

شــیری چنــدان شــباهتی بــه اجــداد 

ــد،  ــود ندارن ــی خ ــتین و وحش نخس

دانشــمندان و دامــداران حرفــه ای 

بــر ایــن باورنــد کــه نژادهــای اصیــل 

همچنــان  امــروز  دنیــای  در  دام 

ــرایط  ــی و ش ــای مدیریت ــه روش ه ب

امــکان  حــد  تــا  کــه  محیطــی ای 

از طبیعــت تقلیــد کــرده باشــند، 

واکنــش مطلــوب و مثبتــی بــروز 

 . می دهنــد

تحقیقاتــی  تازه تریــن  از  یکــی  در 

از  یکــی  در  زمینــه  ایــن  در  کــه 

آمریکایــی  معتبــر  دانشــگاه های 

ــورای  ــو، ش ــی اوهای ــگاه ایالت )دانش

پژوهشــی رفــاه دام شــیری( صــورت 

ایــن  بــه  دانشــمندان  پذیرفتــه، 

نتیجــه رســیدند کــه اگــر بــه دام 

ــم  ــازه بدهی ــش اج ــتانه ی زای در آس

ــزی  ــار غری ــگاه رفت ــط زایش در محی

بدهنــد،  بــروز  آزادانــه  را  خــود 

ــر  ــن ام ــه از ای ــی گل ــاد عموم اقتص

مدیریت گوساله

منتفــع خواهــد شــد. 

ــای  ــه ای گله ه ــران حرف ــوالً مدی اص

شــیری امــروزه در حــوزه ی رفــاه 

دام ســه موضــوع را در اولویــت کار 

خــود قــرار می دهنــد:

 کارکرد زیست شناختی دام

 وضعیت روان شناختی دام یعنی 

واکنش آن به عواملی نظیر درد، 

ترس و اصطراب

 وضعیت طبیعی دام از قبیل 

گرایش غریزی آن به شرایط خاص 

محیطی و انواع جیره های غذایی.

علــوم  تحقیقــات  اعظــم  بخــش 

دامــی در ســالهای اخیــر بــر کارکــرد 

معطــوف  دام  زیست شــناختی 

ــر  ــرد دیگ ــاً از دو کارک ــوده و غالب ب

غافــل شــده اســت. بنابرایــن، در 

ــم آن  ــه رغ ــر - ب ــای اخی پژوهش ه

کــه نمی تــوان گاو دنیــای امــروز 

وحشــی اش  خویشــاوندان  بــا  را 

شــده  کوشــیده   – کــرد  مقایســه 

شــیری  گاو  طبیعــی  ترجیح هــای 

ــق  ــور دقی ــه ط ــوند و ب ــناخته ش ش

معلــوم گــردد کــه آیــا رفتــار طبیعــی 

ــرد  ــایش و عملک ــه آس ــیری ب گاو ش

آن کمــک می کنــد یــا خیــر.

در  پژوهش هــا  ایــن  از  یکــی  در 

گروه هــای  بــه  ســوئد  کشــور 

مجزایــی از گاو شــیری و گوشــتی 

ــزرگ  ــع ب ــد در مرات ــازه داده ش اج

ــق  ــد. در تحقی ــان کنن ــی زایم طبیع

گاوهــای  از  درصــد   ۶۴ مزبــور، 

آبســتن بــرای زایمــان از گلــه ی خــود 

زایمــان  انــزوا  در  و  شــدند  جــدا 

کردنــد. بقیــه ی گاوهــا هــم ترجیــح 

ــع  ــقف وض ــد مس ــد در بهاربن دادن

بیشــتر  تلیســه ها  کننــد.  حمــل 

از دیگــر گاوهــای آبســتن از گلــه 

ــه ی  ــر بقی ــژه اگ ــه وی جــدا شــدند ب

گاوهــا آنهــا را اذیــت می کردنــد. 

ایــن  در  آبســتن  گاوهــای  اکثــر 

ــال  ــل دنب ــع حم ــرای وض ــق ب تحقی

ارتفــاع  کــه  می گشــتند  جاهایــی 

از  پوشــیده  و  داشــته  بیشــتری 

علف هــای بلنــد باشــند یــا درختــان 

آنهــا وجــود داشــته  ســایه دار در 

ــه در  ــی ک ــن گاوهای ــد. همچنی باش

ــتند از  ــرار داش ــان ق ــتانه ی زایم آس

ــه ی  ــتن فاصل ــای آبس ــه ی گاوه بقی

ــه  ــان را ب ــد و محقق بیشــتری گرفتن

ایــن نتیجــه رســاندند کــه ایــن رفتــار 

ناشــی از غریــزه ی طبیعــی گاو بــرای 

تیمــار و مراقبــت از گوســاله ی خــود 

ــت. اس

ــرای  ــاً ب ــیری عموم ــای ش گاوداری ه

از  یکــی  گوســاله زایی  مدیریــت 

ــد:  ــه کار می بندن ــر را ب دو روش زی

یــک روش آن اســت کــه در آغــاز 

ــه ی وضــع حمــل، گاو آبســتن  مرحل

ــوان  ــه عن ــرادی ب ــس انف ــه باک را ب

زایشــگاه منتقــل کننــد. روش دیگــر 

ــتنی را  ــای آبس ــه گاوه ــت ک آن اس

کــه در آســتانه ی زایــش قــرار دارنــد 

بهاربنــد  بــه  بــه شــکل گروهــی 

دو  هــر  کننــد.  منتقــل  جداگانــه 

روش مزایــا و مشــکالت خــاص خــود 

ــد. را دارن

آبســتن،  گاو  انفــرادی  نگهــداری 

انــزوای بیشــتری از ســایر گاوهــا  

ــد،  ــم می کن ــتن فراه ــرای گاو آبس ب

ضمــن ایــن کــه نظــارت بــر گاو 

جایــگاه  کــردن  تمیــز  و  آبســتن 

ــروج دام از آن  ــان و خ ــس از زایم پ

آســان تر خواهــد بــود. ولــی ایــن 

ــاً  ــرادی غالب ــل زایشــگاه های انف قبی

در نقــاط پــر رفــت و آمــد دامــداری 

قــرار دارنــد و در معــرض مزاحمــت 

ــت در  ــدم دق ــتند، و ع ــان هس انس

ــه  ــتن ب ــع گاو آبس ــه موق ــال ب انتق

آنهــا ممکــن اســت باعــث شــود کــه 

فری اســتال  همــان  در  گوســاله ها 

اولیــه یــا در حیــن انتقــال گاو مــادر 

ــد.  ــا بیاین ــه دنی ــش ب ــه باکــس زای ب

بــرای  گروهــی  بهاربندهــای 

ــان  ــه زایم ــک ب ــه داری گاو نزدی نگ

کمتــر در معــرض مزاحمــت انســانی 

دام  کــه  آنجــا  از  و  دارنــد  قــرار 

آنهــا منتقــل  بــه  آبســتن زودتــر 

می شــود، خطــر زایمــان خــارج از 

ــش  ــوص زای ــد مخص ــط بهاربن محی

ــن  ــت. در عی ــر اس ــب کمت ــه مرات ب

حــال، ایــن احتمــال همیشــه وجــود 

دارد کــه گاو فرصــت چندانــی بــرای 

دور نگــه داشــتن خــودش از بقیــه ی 

گاوهــا نداشــته باشــد، خطــر مــادری 
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گوســاله هایی کــه بــا ســخت زایی 

بــه دنیــا می آینــد در محیــط خــارج 

از رحــم مــادر بــا انــواع تنش هــا 

ــش  ــد. در پژوه ــد ش ــرو خواهن روب

کــه  آمریکایــی  محققــان  جدیــد 

را  شــیری  گوســاله  ی  رأس   ۷۵۰۰

پــس  نخســت  روز   ۱۲۰ ظــرف 

از تولدشــان مــورد بررســی قــرار 

معلــوم   )Lombard et al( داده 

گردیــده گوســاله هایی کــه نتیجــه ی 

ــه  ــبت ب ــدیدتری نس ــخت زایی ش س

ــطه ی  ــه واس ــالً ب ــد )مث ــه بودن بقی

جراحــی بــه دنیــا آمدنــد( شــش 

بــار بیــش از بقیــه در معــرض خطــر 

ــد. ــرار دارن ــرگ ق م

گوســاله های  ایــن،  بــر  عــالوه 

حاصــل از ســخت زایی های بســیار 

شــدید ۱/۳ برابــر بیشــتر از بقیــه در 

معــرض ابتــال بــه اســهال حــاد و ۱/۶ 

ــاله ها  ــه ی گوس ــتر از بقی ــر بیش براب

در معــرض ابتــال بــه بیماری هــای 

ــد داشــت. در  ــرار خواهن تنفســی ق

یــک تحقیــق مشــابه )Wells( اثبات 

ــل از  ــاله های حاص ــه گوس ــد ک گردی

بیــرون کشــیدن از کانــال مــادران 

شــکم اول بــا اســتفاده از نیــروی 

خارجــی ۴ برابــر بیشــتر از ســایر 

گوســاله ها ظــرف ۲۱ روز نخســت 

ــوند. ــف می ش ــد تل ــس از تول پ

مزبــور  تحقیقــات  در  همچنیــن 

ــتاین  ــژاد هلش ــه ن ــده ک ــوم ش معل

دچــار  جــرزی  نــژاد  از  بیشــتر 

نیــز  و  می شــود  ســخت زایی 

اول  شــکم  مــادران  گوســاله های 

گوســاله های  از  بیشــتر   )٪۱۹(

بــه   )٪۱۱( باالتــر  شــکم  مــادران 

هنــگام تولــد نیازمنــد کمک انســانی 

می شــوند. در تلیســه های شــکم اول 

نتیجــه ی  در  ســخت زایی  معمــوالً 

عــدم تناســب بیــن ســایز گوســاله و 

ــروز  ــادر ب ــی م ــال رحم ــی کان بزرگ

می کنــد ولــی در گاوهــای بالغ تــر 

ــکل  ــن مش ــروز ای ــده ی ب ــل عم دلی

موقعیــت  بــا  مرتبــط  اختــالالت 

در  گوســاله  قرارگیــری  نامناســب 

رخــم یــا فیزیولــوژی تناســلی گاو 

مــادر اســت.

گــری  فرانکلیــن  دکتــر  بــاور  بــه 

)Franklyn Garry(، اســتاد رشــته ی 

ایالتــی  دانشــگاه  در  دامپزشــکی 

را  گوســاله ای  هــر  بایــد  کلــرادو، 

کــه بــا کمــک بــه دنیــا آمــده باشــد 

ــر  ــه نظ ــالم ب ــالً س ــر کام ــی اگ حت

برســد »در معــرض خطــر« ارزیابــی 

گوســاله های  وی  زعــم  بــه  کــرد. 

برابــر  در  ســخت زایی  از  حاصــل 

ــیژن  ــودن اکس ــن ب ــی، پایی هیپوترم

اســیدوز  )هیپوکســمی(،  خــون 

متابولیــک و/یــا تنفســی آســیب پذیر 

تــوان  عیــن حــال،  و در  هســتند 

آنتی بادی هــای  مطلــوب  جــذب 

آغــوز را ندارنــد و در نتیجــه انتقــال 

منفعــل ایمنــی از مــادر بــه آنهــا بــا 

می شــود.  روبــرو  اختــالل 

مدیریت گاو خشک و دوره ی انتقال

از  غیــر  گوســاله ای  بــرای  کــردن 

ــز  ــرود و تمی ــاال ب ــاله ی خــود ب گوس

ــل ورود  ــه دلی ــز ب ــد نی کــردن بهاربن

ــتن  ــای آبس ــتمر گاوه ــروج مس و خ

دشــوارتر گــردد.

بــرای  نیــز  چنــدی  آزمایش هــای 

ــبت  ــتن نس ــند گاو آبس ــی پس ارزیاب

بــرای  مختلــف  محیط هــای  بــه 

ــه اســت.  وضــع حمــل صــورت گرفت

در یکــی از ایــن آزمایش هــا ایــن 

در  آبســتن  گاوهــای  بــه  امــکان 

بهاربندهــای گروهــی داده شــد کــه 

بیــن وضــع حمــل در مرتــع و وضــع 

حمــل در زایشــگاهی کــه داخــل 

بهاربنــد و از جنــس نئوپــان ســاخته 

ــد.  ــی را انتخــاب کن شــده باشــد یک

از بیــن گاوهایــی کــه در ســاعات 

روشــن روز وضــع حمــل کردنــد، 

ــل  ــی داخ ــگاه چوب ــد زایش ۸۰ درص

ــان  ــد. در می ــح دادن ــگاه را ترجی جای

گاوهایــی نیــز کــه در ســاعات شــب 

طــور  بــه  آمــار  کردنــد،  زایمــان 

مســاوی بیــن دو گزینــه توزیــع شــد 

یعنــی ۵۰ درصــد زایشــگاه انفــرادی 

ــع  ــد مرت ــد و ۵۰ درص ــل بهاربن داخ

ــد. ــان برگزیدن ــرای زایم طبیعــی را ب

ــش،  ــن آزمای ــل در ای ــان دخی محقق

از  نتایــج حاصــل  بــا  را  نتابــج آن 

آزمایــش دیگــری مقایســه کردنــد. 

در آزمایــش دوم، گاوهــای آبســتن 

بــه شــکل دوتــا دوتــا در بهاربنــد 

مجزایــی قــرار داده شــدند و همــان 

امــکان زایمــان در زایشــگاه کوچــک 

بــه  زایمــان در مرتــع  یــا  چوبــی 

آنهــا داده شــد. نتیجــه ی بــه دســت 

آمــده آن بــود کــه گاوی کــه قبــل از 

دیگــری نوبــت وضــع حمــل اش فــرا 

ــح داد  ــدون اســتثنا ترجی می رســید ب

ــد حــال آن کــه  ــع زایمــان کن در مرت

گاو دوم در تمــام مــوارد زایشــگاه 

چوبــی درون بهاربنــد را برگزیــد.

محققــان مزبــور بــر ایــن امــر وقوف 

اتاق هــای  ســاخت  کــه  دارنــد 

بهاربنــد  داخــل  مجــزا  زایمــان 

گاوهــای آبســتن در شــرایط واقعــی 

ــر گاوداری هــا عملــی نیســت  در اکث

بررســی  مشــغول  روزهــا  ایــن  و 

گزینه هــای دیگــری از جملــه ایجــاد 

گاو  هــر  ازای  بــه  بیشــتر  فضــای 

آبســتن، ایجــاد مانــع فیزیکــی بــرای 

انــزوای بیشــتر گاو و محــدود کــردن 

ــرای اســتفاده  ــا ب ــن گاوه ــت بی رقاب

از آن موانــع هســتند.

ایــن محققــان بــاور دارنــد اختصــاص 

ــزا  دادن ۱۰ متــر مربــع فضــای مج

بــه هــر گاو آبســتن بــرای وضــع 

گروهــی  زایشــگاه های  در  حمــل 

چنــدان مطلــوب و مفیــد نیســت 

و شــاید بهتــر باشــد بــرای ایجــاد 

ــن  ــرای ای ــایش ب ــزوا و آس ــکان ان ام

در  مثــالً  بیشــتری  فضــای  گاوهــا 

حــدود ۱۵ تــا ۲۰ متــر مربــع بــه ازای 

ــم. ــم کنی ــر رأس فراه ه

آبســتن  گاو  رأس   ۱۲ آزمایــش  بــا 

در یــک زایشــگاه گروهــی و قــرار 

دادن شــش مانــع جــدا ســازی در 

آنهــا تفــاوت چندانــی در پســند و 

گرایــش هیــچ یــک از گاوهــا نســبت 

امــا  نشــد  دیگــری مشــاهده  بــه 

وقتــی رقابــت بیــن گاوهــای آبســتن 

ــرای  ــع ب ــا فراهــم کــردن شــش مان ب

شــش گاو آبســتن کمتــر شــد، گاوهــا 

تمایــل بیشــتری بــرای روی آوردن بــه 

فضــای پشــت هــر مانــع بــرای وضــع 

ــد. ــروز دادن ــود ب ــل از خ حم

بــرای آســان تر شــدن کار، و افزایــش 

ــگاه های  ــل زایش ــد داخ ــای مفی فض

گروهــی، پیشــنهاد محققان آن اســت 

کــه بــا ایجــاد موانــع مبتکرانــه درون 

ــا  ــل بهاربندهــا، گوشــه ای ی ــن قبی ای

ــل  ــای داخ ــبی از فض ــمت مناس قس

آنهــا را از فضــای اصلی شــان جــدا 

کنیــم تــا گاو آبســتن بــرای وضــع 

از  اســتفاده  بــه  تشــویق  حمــل 

از  بشــود.  اختصاصــی  فضــای  آن 

دســترس تر  در  و  رایج تــر  انــواع 

موانــع قابــل اســتفاده بــرای ایــن 

پالســتیکی  موانــع  می تــوان  کار 

مــورد  اســتوانه ای  یــا  مخروطــی 

اســتفاده در خیابان هــا و جاده هــا 

ــی  ــوص آنهای ــه خص ــرد ب ــر ک را ذک

کــرد  پــر  آب  از  می شــود  کــه  را 

ــی  ــل جابجای ــر قاب ــنگین و غی ــا س ت

دیگــر  توصیــه ی  یــک  بشــوند. 

مداربســته  دوربیــن  از  اســتفاده 

ــتن  ــای آبس ــاهده ی گاوه ــرای مش ب

ــا  ــورد ی ــا  برخ ــت ت ــگاه اس در زایش

انســان  یــا  تمــاس مســتقیم آنهــا 

در آســتانه و در خــالل زایــش بــه 

حداقــل ممکــن برســد.

مدیریت گوساله

سخت زاییی 
گوساله 

باعث تنش 
در ماههای 

نخست رشد آن 
می گردد

) Maureen Hanson( نویسنده: مورین هانسون
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی
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مدیریت گاو خشک و دوره ی انتقال

ــن  ــر گــری همچنی دکت

اســت  معتقــد 

گوســاله های حاصــل 

ــاً  ــخت زایی عموم از س

ــد  ــری دارن ــرک کمت تح

دســتگاه  کارکــرد  و 

گــردش خــون و دســتگاه 

قیــاس  در  تنفسی شــان 

ــل  ــاله های حاص ــا گوس ب

طبیعــی  زایمــان  از 

عمــل  ضعیف تــر 

 . می کنــد

ایــن معضــل بــه نوبــه ی 

خــود بــه ســایر دســتگاه های 

حیاتــی بــدن گوســاله آســیب 

سیســتم  نهایتــاً  می رســاند و 

ــدن گوســاله  ــی طبیعــی ب ایمن

ــه  ــا ب ــد. ام ــف می کن را تضعی

می تــوان  زیــر  روش هــای 

را  گوســاله هایی  چنیــن 

تقویــت کــرد:

تقویت فرایند تنفس
وارد کــردن کلــش تمیــز بــه حفــره ی 

بینــی، ریختــن آب یــخ روی ســر 

و چرخانــدن گوســاله روی شــکم 

کــه  می کنــد  کمــک  حیــوان  بــه 

پــس  و  کنــد  پــاک  را  ریه هایــش 

از یــک تولــد دشــوار، بــه طــور 

بکشــد.  نفــس  طبیعــی 

گرم کردن و تحریک بدن
ــان  ــه سردش ــی ک ــاله ی تازه زای گوس

تنفــس  بــه ســختی  باشــد  شــده 

ــرای  ــور می شــوند ب ــد و مجب می کنن

تنظیــم دمــای بــدن خــود، ذخیــره ی 

انرژی شــان را مصــرف کننــد و در 

نتیجــه هــر چــه بیشــتر ضعیــف 

می شــوند و در معــرض خطــر مــرگ 

ــری از  ــرای جلوگی ــد. ب ــرار می گیرن ق

ــتفاده  ــا اس ــت، ب ــن وضعی ــروز ای ب

بــدن  خشــک  و  تمیــز  حولــه ی 

بــه  و  کنیــد  خشــک  را  گوســاله 

مــدت کافــی ماســاژ بدهیــد. حتــی 

ــور  ــای کش ــی از گاوداری ه در بعض

آمریــکا بــرای ایــن کار از سشــوار 

از  اســتفاده  می کننــد.  اســتفاده 

ــک در  ــز و خش ــم، تمی ــتر ضخی بس

گوســاله دانی و دور نگــه داشــتن 

توصیــه  نیــز  بــاد  جریــان  از  آن 

کــردن  گــرم  از  ولــی  می گــردد 

ــد. ــز کنی ــاله دانی پرهی ــس گوس باک

تغذیه با آغوز
زمانــی  فاصلــه ی  کوتاه تریــن  در 

گوســاله،  تولــد  از  پــس  ممکــن 

آن  بــه  تمیــز  و  مرغــوب  آغــوز 

شــده  توصیــه  مقــدار  بخورانیــد. 

ــر  ــتاین ۴ لیت ــاله ی هلش ــرای گوس ب

اســت. اکثــر گوســاله های حاصــل 

از ســخت زایی بــه مکیــدن آغــوز 

از پســتانک ســطل رغبــت چندانــی 

نشــان نمی دهنــد بنابرایــن اســتفاده 

از  تغذیــه  مخصــوص  ســوند  از 

طریــق مــری ضــروری خواهــد بــود. 

دچــار ضعــف  کــه  گوســاله هایی 

تنفــس و نقــص انتقــال اکســیژن 

هســتند  بــدن  بافت هــای  بــه 

خــوب  را  آغــوز  آنتی بادی هــای 

جــذب نمی کننــد امــا مزیــت پنهــان 

ایــن اختــالل در آنهــا آن اســت کــه 

ــه  ــری نســبت ب ــدت طوالنی ت ــه م ب

ســایر گوســاله ها مشــغول جــذب 

می ماننــد.  مزبــور  آنتی بادی هــای 

بنابرایــن، بهتــر آن اســت کــه در 

خــالل روزهــای نخســتین پــس از 

تولــد، تعــداد وعده هــای تغذیــه 

کوســاله های  بــرای  را  آغــوز  بــا 

ســخت زا بیشــتر کنیــم. کلســتروم 

ــع  ــادی منب ــن آنتی ب ــته از تامی گذش

ــذی، آب و  ــواد مغ ــواع م ــار ان سرش

گرمــا بــرای گوســاله های ســخت زا و 

ــت. ــز هس ــش نی ــت تن تح

درمان اسیدوز
بــه  ســخت زا  گوســاله های  اکثــر 

اســیدوز  و  متابولیــک  اســیدوز 

میانگیــن  حــد  از  باالتــر  تنفســی 

ــران  ــد کارگ ــه بای ــد. در نتیج دچارن

یــا  گاوداری  دیــده ی  آمــوزش 

گوســاله های  بــه  دامپزشــک 

ســخت زایی کــه ضعیــف، بی تحــرک 

ــرم  ــد س ــر می آین ــه نظ ــال ب و بی ح

کننــد.  تزریــق  وریــدی 

به باور دکتر گری،
برای به حداقل رساندن موارد سخت زایی 

در گله باید به اقدامات زیر دست زد:

۱. همــکاری بــا دامپزشــک گلــه بــرای تعلیــم مراحل مختلف 
ــا  زایمــان بــه تمــام کارگــران شــاغل در دامــداری؛ و آشــنایی ب

مواقعــی کــه کمــک بــه گاو در حــال زایــش ضــرورت پیــدا می کنــد 
و کارهایــی کــه بایــد در چنیــن مــواردی انجــام داد.

۲. انتخــاب اســپرم های آســان زا هــم بــرای تلیســه های شــکم 
اول و هــم بــرای گاوهــای بالغ تــر.

۳. ثبــت روشــمند تمــام زایمان هــا و اختصــاص امتیــاز زایــش 
بــه آنهــا )طبــق سیســتم های رایــج( بــرای ایجــاد پایــگاه 

در  آن  از  بهره منــدی  و  گلــه  در  زایــش  آمــاری 
مدیریــت تولیــد مثــل و مدیریــت زایش هــای 

آتــی بــه مــرور زمــان.
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هــر ســال بــه خصــوص در فصــل زمســتان، 

بــا  از گاوداران آمریکایــی  شــمار زیــادی 

مــن تمــاس می گیرنــد و از ضعــف رشــد 

ــه ی  ــده در گل ــد ش ــازه متول ــاله های ت گوس

در  شدن شــان  تلــف  از  حتــی  و  خــود 

ــراز  ــن اب ــزد م ــه اســهال حــاد ن ــال ب ــر ابت اث

نگرانــی می کننــد. زمســتان گذشــته هــم 

ــا  ــه بس ــود و چ ــتثنا نب ــده مس ــن قاع از ای

یکــی از ســخت ترین زمســتان های ســتوات 

اخیــر بــرای گوســاله های شــیری در سراســر 

ــت.  ــب گرف ــده لق ــاالت متح اس

تجربــه بــه مــن ثابــت کــرده کــه ایــن معضل 

بــدون اســتثنا از عــدم تغذیــه ی مناســب 

گوســاله از همــان روز نخســت تولــد و حتــا 

قبــل از تولــد سرچشــمه می گیــرد. در برخــی 

مــوارد، تغذیــه ی گوســاله بــا آغــوز طبیعــی 

در کشــور مــن منســوخ گردیــده و جــای 

ــوز  ــی آغ ــای صنعت ــه جایگزین ه ــود را ب خ

یــا حتــی شــیر ضایعاتــی داده اســت. هــدف 

از اجــرای هــر برنامــه ی موفقــی در پــرورش 

ــه  ــد تلیســه ی درجــه یــک و ب گوســاله تولی

حــد اکثــر رســاندن ســود اقتصــادی دامــداری 

ماســت. 

ــرای  اســتفاده ی صحیــح از آغــوز مرغــوب ب

تغذیــه ی گوســاله ی تــازه زا به مراتــب بهتر و 

مؤثرتــر از هــر نــوع جایگزیــن آغــوز، مکمل، 

دارو و واکســنی اســت. در تمــام مــوارد 

بحرانی ای 

کــه گوســاله در 

قــرار  تلــف شــدن  معــرض 

ــوده ام،  ــک شــاهد ب ــن از نزدی داشــت و م

مســئول مربوطــه در گلــه ی مــورد نظــر بــه 

جــای مدیریــت اساســی و زیربنایی ســالمت 

و رشــد گوســاله ّها درصــدد راه چــاره ای 

ــت. ــوده اس ــوری ب ــان و ف آس

ــوز  ــا آغ ــه ب ــه ی تغذی ــت برنام ــرای مدیری ب

ســه عنصــر بایــد در اولویــت قــرار بگیرنــد. 

ــح گاو  ــه ی صحی ــا تغذی ــه، ب ــر از هم مهم ت

آبســتن و رعایــت دقیق رژیم واکسیناســیون 

آن، کیفیــت آغــوز بــاال مــی رود. دومیــن 

نکتــه ی حائــز اهمیــت، اســتحصال صحیــح 

آغــوز اســت و ســومین موضــوع مهــم 

تغذیــه ی گوســاله بــا آغــوز در زمان مناســب 

ــی اســت.  ــدار کاف ــه مق و ب

مغذی ترین 
غذا برای گوساله

مــادر گوســاله ی تــازه زا مغذی تریــن غــذا را 

ــد  ــاج خــود تولی ــرای نت ــه طــور طبیعــی ب ب

می کنــد کــه سرشــار از انــرژی، مــواد مغــذی 

و ایمونوگلوبولین هاســت و غذایــی بهتــر از 

آن بــرای گوســاله های تــازه زای هیــچ گلــه ای 

ــرای  ــتن ب ــدارد. گاو آبس ــی ن ــود خارج وج

تولیــد آغــوز مرغــوب بــه جیــره ای متناســب 

ــاز دارد.  ــرژی و مــواد مغــذی نی از لحــاظ ان

ــز گاو آبســتن را  ــه ی واکسیناســیون نی برنام

بــرای تولیــد آغــوز ســالم متناســب بــا محیط 

کیفیت شیر

تغذیه با آغوز از هر چیز مهم تر است
) Mel Wenger( نویسنده: مل ونگر

Dairy Herd Management منبع: نشریه ی
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کیفیت شیر
مدیریت تغذیه حتــی  می کنــد.  آمــاده  دامــداری 

تلیســه های شــکم اول هــم تــوان 

تولیــد آغــوز مرغــوب بــرای تغذیــه ی 

گوساله هاشــان دارنــد. 

حــاوی  فقــط  طبیعــی  آغــوز 

نیســت.   )Igg( ایمونوگلوبولیــن 

ــای  ــن مزای ــر از ای ــازه غی ــتروم ت کلس

ــاله  ــرای گوس ــز ب ــری نی ــمار دیگ پرش

ــرای  ــز ب ــد از گلوک ــه عبارت ان دارد ک

تأمیــن انــرژی، ویتامین هــا و مــواد 

ــی  ــدرت بدن ــن ق ــرای تأمی ــی ب معدن

ــد هورمــون  ــوان، و چن و چاالکــی حی

ــن، و  ــولین، پروالکتی ــر انس ــم نظی مه

ــب باعــث  ــن ترکی ــون رشــد. ای هورم

گوســاله  رشــد  مطلــوب  افزایــش 

برابــر  در  قــوی  مانعــی  گردیــده 

بیماری هــای عفونــی در گوســاله ی 

ایجــاد می کنــد. تــازه زا  شــیری 

آغــوز وســیله ی ارتباطــی بیــن گاو 

آبســتن و گوســاله اســت و به گوســاله 

پیــام می دهــد کــه از رحــم مــادر بــه 

ــد. در  ــکان کن ــل م ــارج نق ــای خ دنی

صــورت تغذیــه ی صحیــح و کافــی 

همــراه بــا مدیریــت اصولــی، مزایــای 

نهفتــه در آغــوز کــه از بــدن مــادر بــه 

بــدن گوســاله منتقــل می شــوند ســه 

ــد داشــت.  ــار روز دوام خواهن ــا چه ت

استحصال به موقع و 
بهداشتی آغوز

بــرای  آغــوز  صحیــح  اســتحصال   

انتقــال بهینــه ی ایــن ایمنــی طبیعــی 

از بــدن مــادر بــه بــدن گوســاله 

اصــل  دو  دارد.  حیاتــی  اهمیــت 

اساســی در ایــن میــان، اقــدام بــه 

موقــع و رعایــت بهداشــت اســت. 

مــادر،  گاو  کــه  آن  محــض  بــه 

گوســاله اش را لیســید و خشــک کــرد 

ــه باکــس  ــوزاد را ب ــد گوســاله ی ن بای

انفــرادی منتقــل کنیــم. توصیــه ی 

ــرده داری  ــس ن ــتفاده از باک ــن اس م

ــز  ــش تمی ــا کل ــه بســترش ب اســت ک

ــد  ــادر بتوان ــد و گاو م ــیده باش پوش

ــاله  ــی گوس ــاله اش را بلیســد ول گوس

ــادر  ــه پســتان م ــد بایســتد و ب نتوان

دسترســی پیــدا کنــد. هــم در گاو 

مــادر و هــم در گوســاله ی نــوزاد 

فرایندهــای طبیعــی ای نهفتــه کــه به 

ــاله از  محــض نخســتین مکــش گوس

پســتان مــادر در هــر دوی آنهــا زنــده 

می افتــد.  جریــان  بــه  و  می شــود 

 بهتریــن روش آن اســت کــه گاو را 

ظــرف ســه ســاعت بعــد از وضــع 

حمــل، بدوشــیم و گوســاله را بــا آغــوز 

ــری از  ــا جلوگی ــم. ب ــه کنی مــادر تغذی

دسترســی گوســاله بــه پســتان مــادر، 

فرصت بیشــتری بــرای دوشــیدن مادر 

و تغذیــه ی گوســاله فراهــم می شــود. 

ــا وســایل و  ــد ب ــام مراحــل کار بای تم

ــتی  ــز و بهداش ــالً تمی ــزات کام تجهی

دوشــیده  آغــوز  بگیــرد.  انجــام 

شــده را در یخچــال و حداکثــر بــه 

مــدت ســه روز نگهــداری و بــه طــور 

منظــم بــا آغــوز تــازه جایگزیــن کــرد. 

ــزودن  ــا اف ــزر ی انجمــاد آغــوز در فری

ــرای افزایــش  ــه آن ب مــواد نگهــداره ب

مانــدگاری اش از دیگــر راههــای ممکن 

ــاره ای  ــی کیفیــت آغــوز ت هســتند ول

ــود  ــداری می ش ــال نگه ــه در یخچ ک

ــر اســت. بهت

گوساله باید دست کم ۴ لیتر 
آغوز جذب کند

ــه در  ــی ک ــر گاوداری های ــکل اکث مش

ــه  ــردم ب ــر ک ــه ذک ــن مقال ــدای ای ابت

ــا آغــوز  ــه ی گوســاله ها ب مقــدار تغذی

مربــوط می شــد. واقعیتــی کــه بیشــتر 

مواقــع از یادمــان مــی رود آن اســت 

کــه وقتــی دمــای هــوا از ۲۱ درجــه ی 

ــر  ــر صف ــه ۱۸ درجــه زی ســانتی گراد ب

افــت می کنــد نیــاز گوســاله بــه انــرژی 

بــرای حفــظ دمــای مطلوب بــدن از دو 

ــوع ســازه ی  ــر بیشــتر می شــود. ن براب

گوســاله دانی، وزش بــاد ســرد بــه بــدن 

گوســاله، رطوبــت و جنــس بســتر 

همگــی بــه ایــن کســر انــرژی در بــدن 

گوســاله اضافــه می کننــد. بنابرایــن، 

ــتان  ــال زمس ــر س ــور ه ــل مذک معض

ــه  ــد ب ــروز می کن ــه طــور طبیعــی ب ب

خصــوص اگــر زمســتان ســردی باشــد. 

گوســاله ی نــوزاد بایــد دســت کــم 

چهــار لیتــر آغــوز مرغــوب را بــا بطــری 

یــا فیــدر مخصــوص مصــرف کنــد. اگــر 

ــتفاده  ــده در اس ــال ش ــت اعم مدیری

ــه ای  ــح و حرف ــن دو روش صحی از اس

باشــد، هیــچ کــدام نســبت بــه دیگــری 

ــدارد. ــری خاصــی ن برت

ــل  ــع حم ــض وض ــه مح ــادر ب گاو م

بــه مــدت چهــار روز مــوادی را در 

شــیر خــود آزاد می کنــد کــه بــرای 

حفــظ ســالمت گوســاله اش کامــالً 

ــم  ــوزاد ه ــاله ی ن ــد و گوس ضروری ان

ــار  ــن چه ــا س ــودش ت ــه ی خ ــه نوب ب

روزگــی می توانــد از فوایــد ایــن مــواد 

بهره منــد شــود. بــه نــدرت گوســاله ی 

نــوزاد را تــا چهــار روز پــس از تولــد بــا 

آغــوز تغذیــه می کننــد امــا اگــر ایــن 

کار درســت مدیریــت شــوِد خالــی 

از فایــده نخواهــد بــود. توصیــه ی 

ــر  ــار کمت ــک ب ــه ی ــت ک ــن آن اس م

ــار  ــد و ب ــد از تول ــاعت بع ــه س از س

دوم نیــز هشــت ســاعت بعــد از 

ــه گوســاله آغــوز  وعــده ی نخســت ب

ــد  ــات کرده ان ــات اثب ــم. تحقیق بدهی

کــه وضعیــت تغذیــه بــا آغــوز در 

بــدو تولــد بــر ســالمت آتــی، عملکــرد 

ــد شــیر دام  ــه ی عمومــی و تولی تغذی

شــیروار تأثیــر مســتقیم می گــذارد.

ــا  ــن ب ــراغ واکس ــه س ــن ک ــل از ای قب

ــه  ــم تغذی ــد، رژی ــک بروی آنتی بیوتی

ــد  ــی کنی ــا آغــوز را بررســی و ارزیاب ب

ــی از  ــه در خیل ــید ک ــن باش و مطمئ

مــوارد بــا اولویــت بخشــیدن بــه ایــن 

ــد  ــع خواه ــکل رف ــی، مش ــر حیات ام

شــد. در حرفــه ی مــن و شــما چیــزی 

اقناع کننده تــر از ایــن نیســت کــه 

ــر  ــه ســالم و پ ــام گوســاله های گل تم

ــدون درد  ــب و جــوش باشــند و ب جن

ــد.    ســر رشــد کنن

بهترین زمان برای چین اول یونجه 
چه وقت است؟

مزرعــه ی  کــه  ایــن  بــه  بســته 
یونجــه ی شــما در کــدام نقطــه 
و  باشــد  واقــع شــده  از کشــور 
بهــاری  فصــل  اقلیمــی  شــرایط 
کــه پشــت ســر گذاشــتید چگونــه 
بــوده باشــد، یــا داریــد خــود را 
مهیــای برداشــت چیــن اول مزرعــه 
می کنیــد یــا چیــن اول را برداشــت 
ــه  ــا فل ــل ی ــرس و ِبی ــه شــکل پ و ب
ــورت،  ــر ص ــد. در ه ــار کرده ای انب

چیــن اول یونجــه بســیار حائــز 
اهمیــت اســت.  

مســاعد  اقلیمــی  شــرایط  اگــر 
ــوالً  ــه معم ــن اول یونج ــد، چی باش
بــه  را  محصــول  مرغوب تریــن 
فــرض  بــا  و  می دهــد  دســت 
بــار  آن کــه قــرار باشــد چهــار 
برداشــت  مزرعــه  از  محصــول 
از کل  کنیــد، حــدود ۴۰ درصــد 
بــازده مزرعــه از همــان چیــن اول 

بــه دســت خواهــد آمــد. پرسشــی 
کــه همیشــه بــا آن روبــرو هســتیم 
ــرای دســتیابی  ــا ب آن اســت کــه آی
محصــول  مرغوب تریــن  بــه 
آغــاز  در  را  اول  چیــن  ممکــن، 
فصــل برداشــت ترجیــح بدهیــم 
ــازده بیشــتر، کمــی  ــد ب ــه امی ــا ب ی

دســت نگــه داریــم.

یونجه ی مرغوب تر = 
شیر بیشتر

بــرای تغذیــه ی گاو شــیری و تولیــد 
هــر چــه بیشــتر شــیر، اســتفاده از 
علوفــه ی بســیار مرغــوب ضــروری 
اســت ولــی همیشــه یــک مشــکل 
بــرای  داشــت.  خواهــد  وجــود 
برخــورداری از یونجــه ی مرغــوب، 
کشــاورزان بــه ویــژه در چیــن اول 
می کننــد  قربانــی  را  چیــز  یــک 
محصــول  برداشــت  حجــم  آن  و 
ــه در اینجــا اســت  اســت. امــا نکت
در  تأخیــر  روز  یــک  حتــی  کــه 

برداشــت چیــن اول بــه کیفیــت 
یونجــه ی برداشــت شــده لطمــه 

می زنــد. 
بنابرایــن ســؤالی کــه بــا آن مواجــه 
چــه  کــه  اســت  آن  می شــویم 
یونجــه  اول  چیــن  بایــد  زمانــی 
را برداشــت کــرد. معیــار مــا در 
تعییــن بهتریــن زمــان برداشــت 
ــد  ــد آن باش ــه بای ــن اول یونج چی
کــه تــا حــد امــکان کیفیــت و 
ــر نشــوند. ــی یکدیگ ــت قربان کمی
ــته ی  ــان برجس ــه ی کارشناس توصی
در  علوفــه  بخــش  در  زراعــت 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا آن اســت 
ــاه  ــد ســاقه ی گی ــر اســاس ق ــه ب ک
ــه  ــن اول یونج ــت چی ــرای برداش ب
تصمیــم بگیریــم. بــه محــض آن که 
ــن اول  ــد ســاقه ی یونجــه در چی ق
بــه حــدود ۵۵ ســانتی متر رســید 
ــول  ــت محص ــدد برداش ــد درص بای
موقعیــت  بــه  بســته  برآییــم. 
جغرافیایــی مزرعــه، ممکــن اســت 

) Mike Opperman(نویسنده: مایک اوپرمن
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی
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مدیریت تغذیه

تــا پایــان اردیبهشــت، محصــول مــا 
ــی  ــد و حت ــن حــد رشــد نکن ــا ای ت
در مناطــق سردســیر ممکــن اســت 
مجبــور شــویم تــا اوایــل یا اواســط 
ــم. مــاه خــرداد هــم منتظــر بمانی

ــد  ــن ق ــدازه گرفت ــت ان روش درس
گیــاه آن اســت کــه از رســتنگاه 
ســاقه تــا منتهــی الیــه فوقانــی 
ــا  ــه ت ــم و ن ــدازه بگیری ــاه را ان گی
نــوک برگچــه ی یونجــه را. بــه بــاور 
بــرای  آمریکایــی،  کارشناســان 
دســت یافتــن بــه بهتریــن موازنــه 

ــت محصــول،  ــت و کمی ــن کیفی بی
بهتریــن زمــان برداشــت چیــن اول 
ــاه  ــه گی ــت ک ــتی اس ــه وق یونج
ــانتی متر  ــا ۶۰ س ــدود ۵۵ ت ــا ح م
نتیجــه ی  باشــد.  کشــیده  قــد 
آمریــکا  در  جدیــد  تحقیقــات 
ــر  ــا ه ــه ب ــت ک ــرده اس ــت ک ثاب
برداشــت  در  تأخیــر  روز  یــک 
از ایــن مرحلــه بــه بعــد، ارزش 
غذایــی چیــن اول یونجــه روزانــه 
دســتخوش تغییــرات زیــر خواهــد 

ــد: ش
ــان برداشــت  ــی زم ــا وقت باشــیم ت
دلیلــی  هیــچ  بــه  رســید،  فــرا 
معطــل نمانیــم و وقــت مغتنــم را 

ــم. ــت ندهی از دس
 ۵۰ حــدود  محصــول  وقتــی 

بایــد  کشــید،  قــد  ســانتی متر 
ــرون  ــار بی ماشــین دروگــر را از انب
آورده آن را روغــن کاری و آمــاده ی 
کــه  باشــد  یادمــان  کنیــم.  کار 
یونجــه هــر روز حــدود ۲ تــا ۳ 

بــه  می کشــد؛  قــد  ســانتی متر 
ازای ۵۰۰ تــا ۵۵۰ ســاقه در هــر 
متــر مربــع و هــر ۳ ســانتی متر 
ــا ۳۰۰  طــول ســاقه، حــدود ۲۵۰ ت
ــت  ــه دس ــک ب ــاده ی خش ــرم م گ

ــبه ی  ــن محاس ــد. همی ــد آم خواه
ســاده نشــان می دهــد کــه چقــدر 
ــه  ــه ب ــع یونج ــه موق ــت ب برداش
حائــز  اول  چیــن  در  خصــوص 

اهمیــت اســت. 
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ســاقه  قــد  دادن  قــرار  مــالک 
تصمیــم  بــرای  دقیق تریــن روش 
ــت  ــان برداش ــورد زم ــن در م گرفت
ــم  ــوا ه ــای ه ــت. گرم ــه اس یونج
می توانــد مــالک سنجشــی بــرای 
رســیدن محصــول و آمادگــی بــرای 
ــی دقــت آن از  برداشــت باشــد ول
روش قبلــی کمتــر اســت چــون در 
بســیاری از مــوارد، دمــای اعــالم 
بــر  رســانه ها  انــواع  در  شــده 
از  دریافتــی  گزارش هــای  مبنــای 
ایســتگاه هایی اســت کــه فاصلــه ی 

ــد.  ــا دارن ــه ی م ــادی از مزرع زی
 

معیار اصولی برای 
تصمیم گیری

ــه  ــم اســت ک ــی مه ــن، خیل بنابرای

ــا  ــری م ــای تصمیم گی ــار و مبن معی
بــرای زمــان برداشــت و بــا در نظــر 
ویژگی هــای  و  شــرایط  گرفتــن 
و  دقیــق  مــا،  مزرعــه ی  خــاص 
اصولــی باشــد. مثــالً بایــد ایــن 
ــا  ــه آی ــم ک ــر بگیری ــم در نظ را ه
شــیب مزرعــه رو بــه شــمال اســت 
زمیــن  آیــا  جنــوب،  بــه  رو  یــا 
مزرعــه در حالــت طبیعــی خشــک 
ــه ی  ــا مزرع ــا مرطــوب، آی اســت ی
مــا دیــم کاری اســت یــا تحــت 

آبیــاری. 
حواس مــان باشــد کــه وقتــی گیــاه 
۵۵ ســانتی متر قــد کشــید تــازه 
بــه یــاد آمــاده کــردن تجهیــزات و 
ادوان برداشــت نیفتیــم بلکــه بایــد 
ــا کــرده  ــز را مهی از قبــل همــه چی

)NDF (  الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی

)ADF ( الیاف نامحلول در شوینده ی اسیدی

پروتئین خام %-25

%0/43

%0/36
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۲۱
مدیریت سیالژ

تولید و نگهداری سیلوی ذرت مرغوب
 ،) David Shiley( نویسنده: دیوید شایلی

استاد رشته ی تربیت مأمور ترویج کشاورزی، دانشگاه ایالتی ایلی نوی
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی

ــی  ــر تصمیم ــن ه ــل از گرفت قب

بایــد  در مــورد ســیلوی ذرت، 

اهــداف خــود را در ایــن زمینــه 

بــه دقــت تعییــن کــرده باشــیم. 

در نهایــت امــر، چنانچــه ســیالژ 

ذرت بــه روش درســتی ســیلو 

شــده باشــد، خــوراک بســیار 

ــت  ــه دس ــرای دام ب ــی ب مرغوب

بــرای رســیدن  آورد.  خواهیــم 

بــه ایــن هــدف مهــم، توجــه 

ــول از  ــت محص ــه روش برداش ب

مزرعــه بــه همــان انــدازه مهــم 

ــت.  اس

تعییــن بهتریــن زمــان برداشــت 

عوامــل  بــه  ذرت  ســیالژ 

ولــی  دارد،  بســتگی  مختلفــی 

عامــل  مهم تریــن  شــاید 

بــه مــاده ی  نســبت رطوبــت 

ــت. در  ــاه اس ــک در کل گی خش

ایــاالت متحــده ی آمریــکا، اکثــر 

کشــاورزان وقتــی چاپــر ذرت را 

روانــه ی مزرعــه می کننــد کــه 

ــاقه  ــر س ــک کل ه ــاده ی خش م

ــم  ــه ی ذرت آن روی ه ــا خوش ب

 ۶۵ )رطوبــت  درصــد   ۳۵ بــه 

درصــد( رســیده باشــد.

ــی  ــع محصول ــه موق ــت ب برداش

انــدازه  بــه  آن  رطوبــت  کــه 

ــم  اســت موجــب می شــود تراک

ــی  ــه حــد مطلوب ــیلو ب آن در س

برســد. رطوبــت کل انــدام گیــاه 

بایــد  ذرت اش  خوشــه ی  بــا 

بیــن ۶۰ تــا ۷۰ درصــد باشــد. 

ــداری  ــل نگه ــیلوی مح ــوع س ن

محصــول برداشــت شــده تعییــن 

می کنــد کــه محصــول را بــا چــه 

درصــد رطوبتــی برداشــت کنیــم. 

ســیلوهای  در  کــه  محصولــی 

بایــد  می شــود  انبــار  زمینــی 

رطوبــت بیشــتری داشــته باشــد 

تــا تراکــم کافــی در بافــت ســیلو 

نگهــداری  امــا  شــود.  ایجــاد 

کیســه های  در  ذرت  ســیالژ 

ــودی  ــا ســیلوهای عم تونلــی ی

ــه مــا می دهــد  ــن امــکان را ب ای

ــاده ی  ــا م ــان را ب ــه محصول م ک

خشــک بیشــتری برداشــت کنیم. 

بــرگ و ســاقه ی قطــع  طــول 

عامــل  ذرت  چاپــر  در  شــده 

ــدی اســت.  ــده ی بع ــن کنن تعیی

بــا تنظیــم چاپــر بــه نحــوی کــه 

طــول بــرگ و ســاقه ها کوتــاه 

درصد مطلوب ماده ی خشکنوع سیلو
۳۵ تا ۴۰کیسه

۳۵سیلوی زمینی
۳۵ تا ۴۰سیلوی ایستاده

درصد مطلوب ماده ی خشک در سیالژ ذرت به ازای روش های مختلف نگه داری
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آگــــــهـــیمدیریت سیالژ

باشــد، هــم بــه تراکــم کافــی در 

ــث  ــم باع ــیم و ه ــیلو می رس س

بــه  ســیالژ  کــه  می شــویم 

ــردد.  ــر گ ــی تخمی خوب

گاهــی اوقــات تعییــن درصــد 

رطوبــت محصــول در مزرعــه 

ــرای  دشــوار اســت. یــک روش ب

نیــل بــه ایــن هــدف نــگاه کردن 

بــه خــط شــیری دانــه ی ذرت 

اســت. چنانچــه خــط شــیری 

ــول  ــه چهارم ط ــا س ــه ی ــه نیم ب

ــی اش  ــد، معن ــیده باش ــه رس دان

کل  رطوبــت  کــه  اســت  آن 

 ۷۰ تــا   ۶۰ حــدود  در  گیــاه 

ــر خــط ســیاه  درصــد اســت. اگ

در دانــه ی ذرت شــکل گرفتــه 

ــد  ــوان فهمی ــد، آن گاه می ت باش

ــر  ــه زی ــاه ب کــه رطوبــت کل گی

۶۰ درصــد رســیده اســت. البتــه 

ــذر  ــوع ب ــه ن ــب ها ب ــن تناس ای

نیــز  شــده  کاشــته  هیبریــد 

ــد. ــتگی دارن بس

یــک روش خــوب 

دیگــر بــرای انــدازه 

رطوبــت  گرفتــن 

محــل  در  محصــول 

مزرعــه آن اســت کــه یــک 

ــا  ــته ب ــیالژ را برداش ــت س مش

دســت خــود آن را بــه شــکل 

یــک گلولــه دربیاوریــم. اگــر 

گلولــه شــکل خــود را حفــظ 

ــادی خــارج  ــد و از آن آب زی کن

زد  تخمیــن  می تــوان  شــود، 

ــت ســیالژ حــدود ۷۰  ــه رطوب ک

ــه آرام  ــر گلول ــت. اگ ــد اس درص

آرام شــکل خــود را از دســت 

بدهــد، معنــی اش آن اســت کــه 

ــا ۷۰  ــن ۶۰ ت رطوبــت ســیالژ بی

درصــد اســت. اگــر نتــوان از یــک 

مشــت ســیالژ حتــی بــرای مــدت 

کوتاهــی گلولــه درســت کــرد، 

ــه  ــت ک ــه گرف ــد نتیج آن گاه بای

رطوبت 

آن کــم و احتماالً 

ــت. ــد اس ــر ۶۰ درص زی

هــدف مــا بایــد رســیدن بــه 

خــط  کــه  باشــد  مرحلــه ای 

شــیری بــه ســه چهارم دانــه ی 

آســتانه ی  در  برســد.  ذرت 

برداشــت محصــول، یــک مشــت 

ســیالژ را در دســت خــود گلولــه 

ســیالژ  رطوبــت  اگــر  کنیــد. 

بــرای برداشــت محصــول کافــی 

باشــد، بایــد گلولــه شــکل خــود 

ــتگی  ــه آهس ــد و ب ــط کن را حف

از هــم بپاشــد. چنانچــه 

دامنــه ی  در  ســیالژ  رطوبــت 

مطلــوب قــرار نداشــت، بایــد 

بــه فکــر افــزودن مــواد تلقیحــی 

ــه  ــد ب ــع مناســب قن و یــک منب

کــه  صورتــی  در  بیفتیــد.  آن 

رزوبــت  بــدون  را  محصــول 

مناســب برداشــت کــرده باشــید، 

ــان باشــد کــه ســیلو کــردن  یادت

آن در کیســه های پالســتیکی در 

ــا  ــی ی ــا ســیلوی زمین مقایســه ب

هوایــی نتیجــه ی بهتــری در بــر 

ــت.  ــد داش خواه

مکسان
پودر چربی کلسیمی محافظت شده

m a x a n چربــی  پــودر  ســاخت   در 
مکســان،   اکسترود شــده ی 
و  پیشــرفته  تکنولــوژی  از 
شــده  اســتفاده  دنیــا  روز 
اســت کــه باعــث می شــود 
پــودر چربــی بــدون تغییــر از 
ــور کــرده  محیــط شــکمبه عب
و بــه روده کوچــک رســیده و 
ــول  ــن محص ــود. ای ــذب ش ج
ــده از  ــن ش ــد تضمی ــک برن ی
روغــن گیاهــی و روغــن پالــم 
می باشــد کــه در جیره هــای 
انــرژی  زیــاد  تقاضــای  بــا 
بــرای گاوهــای بــا تولیــد شــیر 

بــاال اســتفاده می گــردد. 

ویژگیهای منحصر به فرد 
 افزایش تولید شیر بدون تاثیر منفی 

روی چربی شیر در مقایسه با سایر 
پودرهای کلسیمی در بازار

 خوشخوراکی باال
 دارای اندازه ذرات مناسب و همگن

 استفاده از روغن های با پروفایل 
اسیدهای چرب موثر در بهبود توازن 

منفی انرژی و افزایش تولید شیر 
 ۱۰۰٪ تولید شده از اسیدهای 

روغن های گیاهی 
 دارای نسبت بهینه اسیدهای چرب

 حاوی ویتامین های محلول در چربی 
و آنتی اکسیدان

 بهبود وضعیت تولیدمثلی گله

چربی کل

کلـــسیم

رطـــوبت
ویتامین Eو آنتی اکسیدان 

به مقدار مورد نیاز 
انرژی خالص شیر دهی

)NEL()5.8 Mcal/kg(
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مدیریت تولید مثل

ســالم ترین  حتــی  کــه  متریــت 

گاو گلــه را مبتــال می ســازد یــک 

بیمــاری متابولیکــی و عفونــی اســت 

ــی  و معمــوالً گاوهــای دوره ی انتقال

می کنــد؛  گرفتــار  خــود  بــه  را 

متریــت بیمــاری شــایعی اســت و 

بــر تولیــد شــیر و آمــار آبســتنی گلــه 

اثــر منفــی می گــذارد.

جدیــد  تحقیــق  نتایــج  طبــق 

ــدود  ــکا، ح ــی آمری ــگاه کنتاک دانش

۱۲ درصــد گاوهــای تــازه زایمــان 

بــه  وضــع حمــل  از  پــس  کــرده 

مبتــال  بیمــاری  ایــن  از  درجــه ای 

می گردنــد و معمــوالً خطــر ابتــال 

در گاوهایــی کــه دچــار ســخت زایی 

شــده باشــند، گوســاله ی دو قلــو 

جفت ماندگــی  دچــار  یــا  زاییــده 

ــر  ــت. دکت ــتر اس ــند بیش ــده باش ش

اســتیون لوبالنــک، اســتاد دانشــگاه 

ــک  ــراً در ی ــز اخی ــادا نی ــف کان گوئل

اینترنــت  در  مجــازی  همایــش 

دربــاره ی عوامــل مؤثــر در ابتــال بــه 

بیمــاری متریــت و عواقــب ناشــی از 

آن بــه تفصیــل ســخن گفتــه اســت.

ــک، نشــانه ی  ــر لوبالن ــان دکت ــه بی ب

مایــع  خــروج  متریــت  بــه  ابتــال 

قرمــز تیــره متمایــل بــه قهــوه ای 

ــس  ــا پ ــام گاوه ــت و تم از واژن اس

از وضــع حمــل دچــار شــکلی از 

عفونــت میکروبــی در محیــط رحــم 

ــری  ــتین باکت ــوند. نخس ــود می ش خ

عامــل بــروز متریــت نیــز ای  کــوالی 

)E. coli( اســت.

طبــق نتیجــه ی تحقیــق دانشــگاه 

کنتاکــی، گاوهــای مبتــال بــه متریــت 

شــدید پــس از تلقیــح نوبــت اول و 

ــد  ــیرواری، درص ــس از روز ۱۲۰ ش پ

آبســتنی پایین تــری داشــتند. عــالوه 

بــر ایــن، گاوهــای مبتــال بــه متریــت 

ــت  ــا اف ــدید ب ــت ش ــم و متری مالی

ــرو شــدند. مشــکل  ــد شــیر روب تولی

گاوهــای  در  خصــوص  بــه  اخیــر 

داشــت  بیشــتری  نمــود  بالغ تــر 

چــرا کــه ایــن دســته در مقابســه 

ــور  ــه ط ــه ب ــالم گل ــای س ــا گاوه ب

متوســط ۳۰۰ کیلوگــرم شــیر کمتــری 

ــد. ــد کردن تولی

ــور  ــر لوبالنــک در همایــش مزب دکت

) Taylor Leach( نویسنده: تیلور لیچ
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی

 ۴۵ تــا   ۱۰ کــه  کــرد  تأکیــد 

کــه  گاوهایــی  از  درصــد 

آنهــا  در  متریــت  بیمــاری 

تشــحیص داده می شــود دچــار 

ــر  ــه ی دکت تــب هــم هســتند. توصی

ــا  لوبالنــک آن اســت کــه دامــدار ی

مدیــر گلــه قبــل از اقــدام 

بیمــاری  ایــن  درمــان  بــه 

دامپزشــک  بــا  رحمــی 

گلــه بــرای اتخــاذ یــک 

درمانــی  برنامــه ی 

مشــورت  مؤثــر  و  مناســب 

ــاه  ــا در کوت ــد. آنتی بیوتیک ه کن

ــت  ــان عفون ــدت زم ــردن م ک

می شــوند  واقــع  مقیــد 

ــا  امــا در عیــن حــال، ۷ ت

۱۲ روز طــول می کشــد کــه 

دامهایــی کــه آنتی بیوتیــک 

بــه  کرده انــد  دریافــت 

ــوند. ــان  ش ــل درم ــور کام ط

اگرچــه متریــت یــک بیمــاری شــایع 

دکتــر  زعــم  بــه  اســت،  متابولیکــی 

آن  بــه  ابتــال  آمــار  کاهــش  بــرای  لوبالنــک 

زد.  خاصــی  اقدامــات  بــه  دســت  می تــوان 

قبــل  کــه  گاوهایــی  داده  نشــان  تحقیقــات 

از وضــع حمــل وقــت کمتــری کنــار آخــور 

صــرف می کننــد و جــذب مــاده ی خشــک در 

آنهــا پایین تــر اســت، در برابــر ایــن بیمــاری 

آســیب پذیرتر هســتند. گذشــته از ایــن، گاوهایــی 

کــه ســابقه ی هیپوکلســمی شــبه بالینی داشــته 

باشــند بیشــتر از ســایر گاوهــا بــه ایــن بیمــاری 

مبتــال می گردنــد. بــه بیــان دکتــر لوبالنــک، 

کلســیم در انقبــاض عضــالت رحــم نقــش مهمــی 

ــی  ــتگاه ایمن ــر دس ــش مؤث ــد و واکن ــا می کن ایف

بــدن گاو را در برابــر عفونت هــای میکروبــی 

بســیار افزایــش می دهــد.

تحــت نظــر گرفتــن اعضــای گلــه بــرای شناســایی 

ــروز  ــن عالیمــی را از خــود ب ــی کــه چنی گاوهای

ابتــال بــه بیمــاری  بدهنــد در کاهــش آمــار 

ــت.     ــد گذاش ــزایی خواه ــر بس ــت تأثی متری

شناخت بهتر  بیماری ِمتریت 
) التهاب و عفونت رحم (
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یکــی از مســائل مهمــی کــه امــروزه 

ایــران  حقــوق  در  می بایســتی 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد، 

مســئولیت تولیدکننــدگان خــوراک 

ــون  ــه در قان ــت ک ــور اس دام و طی

ســال   مدنــی مصــوب  مســئولیت 

۱۳۳۹ بــه عنــوان قانــون عام نســبت 

بــه آن ســاکت اســت؛ ولــی بــا توجــه 

ــه اصــول و مقــررات عــام قوانیــن  ب

مذکــور  تولیدکننــدگان  کشــور، 

حســب مــورد واجــد مســوولت اعــم 

از مســوولیت کیفــری و یــا حقوقــی 

می باشــند. در ذیــل، در خصــوص 

بحــث  مســوولیت  نــوع  دو  هــر 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص

بــه  مربــوط  هزینه هــای  امــروزه 

تهیــه خــوراك بــرای دام و طیــور، 

درصــد  هفتــاد  بــر  بالــغ  چیــزی 

یــا  دامــداری  هزینه هــای  كل 

مرغــداری را بــه خــود اختصــاص 

ــد  ــوراك تولی ــن خ ــد. بنابرای می ده

شــده بایســتی از كیفیــت باالیــی 

بــا  بتوانــد  تــا  باشــد  برخــوردار 

ــاال  ــد در دام، ب ــزان تولی ــش می افزای

بــودن هزینه هــای تولیــد خــوراك را 

جبــران نمایــد. تولیــد موفقیت آمیــز 

هــر فــرآورده ای بــه دقت و پشــتكار 

خدمــات  و  تولید كننــده  گــروه 

بســتگی  فــرآورده  آن  پشــتیبانی 

دارد. بنابرایــن چنانچــه تولید کننــده 

بــه  اقــدام  خویــش  تولیــدات  در 

تقلــب نمایــد و ناشــی از تقلــب وی 

بــه دام یــا طیــور مشــتریان خویــش 

خســاراتی وارد گــردد، ایــن تولیــد 

قانــون  برابــر  کــه  اســت  کننــده 

در قبــال مشــتریان خویــش دارای 

قانونگــذار  می باشــد.  مســوولیت 

ــاس  ــر اس ــام و ب ــن ع ــا، در قوانی م

اصــول کلــی، دو نــوع مســوولیت 

حقوقــی و کیفــری بــرای آنهــا در 

قبــال مشــتریان خــود را در نظــر 

ــت. ــه اس گرفت

برابــر مــاده ۶۷۹ قانــون مجــازات 

ــوب  ــرات مص ــش تعزی ــالمی بخ اس

ســال ۱۳۷۵،  چنانچــه کســی بــا علــم 

و قصــد و بــدون هرگونــه ضرورتــی 

ــه  ــق ب ــت متعل ــالل گوش ــوان ح حی

ــن  ــق ممک ــر طری ــه ه ــری را ب دیگ

ناقــص کنــد،  یــا  تلــف  مســموم، 

ــود و  ــس از ن ــه حب ــورد ب حســب م

ــزای  ــا ج ــاه ی ــش م ــا ش ــک روز ت ی

نقــدی از یــک میلیــون و پانصــد 

دانستنیهای حقوقی

مسیوولیییت 
تولیدکنندگان خوراکـــ 

دام و طیور در قبال

هزار 

تــا  سه ریــال 

ریــال  میلیــون 

شــد.  خواهــد  محکــوم  

مــاده  متــن  از  کــه  همانگونــه 

مرقــوم محــرز مــی باشــد، چنانچــه 

و  دام  خــوراک  تولیدکننــدگان 

ــان کاری در  ــب و پنه ــا تلق ــور ب طی

ــه  ــه اینک ــم ب ــا عل ــه و ب ــواد اولی م

خــوراک تولیــد شــده حســب مــورد 

می توانــد بصــورت بالقــوه منجــر 

بــه تلــف شــدن دایمــی حیــوان 

نقــص  یــا  حتــی مســمومیت  یــا 

ــم در  ــن مه ــردد، و ای ــوان گ در حی

ــد  ــات برس ــه اثب ــه ب ــه صالح محکم

کــه تولیدکننــده ناشــی از تقلــب 

خویــش در تولیــد خــوراک علــم بــه 

آثــار و نتایــج آن بــر روی حیــوان 

ــه  را داشــته اســت،  حســب مــورد ب

ــا جــزای  ــرر ی ــزان مق ــه می ــس ب حب

شــد.  محکــوم خواهــد  نقــدی 

بنابرایــن قانونگــذار مــا بــا پیــش 

ــی، ســعی  ــون عام ــن قان ــی چنی بین

تظلم خواهــی  دانســتن  وارد  در 

افــراد جامعــه کــه دارای حیــوان 

و  می باشــند  گوشــت  حــالل 

از  اعــم  افــرادی  توســط 

ــوراک دام  ــدگان خ ــد کنن تولی

و طیــور و یــا امثالهــم 

آســیب  بــه  منجــر 

مشــتریان  قبــال  در  می شــود 

مســوولیت  دارای  خویــش 

ناگفتــه  باشــند.  کیفــری 

مســوولیت  کــه  نمانــد 

همــراه  مذکــور  کیفــری 

ــی  ــران ارزش ریال ــا جب ب

حیــوان یــا حیوانــات تلــف شــده 

کــه حســب  نیــز می باشــد 

مــورد در صــورت تقاضــای 

جلــب  بــا  دیــده  زیــان 

ــت  ــی قیم ــناس و ارزیاب ــر کارش نظ

ــده از  ــیب دی ــا آس ــف ی ــوان تل حی

ــان دیــده  ــه زی ســوی تولید کننــده ب

شــد. خواهــد  پرداخــت 

تولیــد  کــه  اســت  ممکــن  گاهــا 

عــدم  از  ناشــی  خــوراک،  کننــده 

دانــش کافــی یــا ناشــی از اســتخدام 

تیــم ناکارآمــد و یــا ناشــی از قصــور 

ــد  ــی نمای ــد خوراک ــه تولی ــدام ب اق

کــه نتیجتــا پــس از مصــرف از ســوی 

مشــتریان، منجــر بــه آســیب های 

از  مســلما،  گــردد.  فوق الذکــر 

آنجایــی کــه در ایــن قســمت تولیــد 

کننــده در ایــن خصــوص عمــد و 

قصــدی را بــه دنبــال نداشــته اســت، 

مســوولیت  وی  بــرای  نمی تــوان 

ــس و  ــوق )حب ــرح ف ــه ش ــری ب کیف

جــزای نقــدی( قابــل تصور دانســت، 

خسارات وارده به مشتریان
نویسنده: دکتر علی رضا کارگر
دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی
وکیل پایه ی یک دادگستری

مدرس دانشگاه

ولــی از آنجایــی کــه ناشــی از اقــدام 

ــه  ــده ب ــر تولیدکنن ــر تقصی ــی ب مبتن

آســیب  خویــش  مشــتری  حیــوان 

 ۱ مــاده  برابــر  اســت  آورده  وارد 

ــوب  ــی مص ــوولیت مدن ــون مس قان

ســال ۱۳۳۹ وی مســوول و ملــزم 

بــه  وارده  خســارت  جبــران  بــه 

ــر  ــب نظ ــا جل ــی آن ب ــت ریال قیم

کارشــناس خواهــد بــود. برابــر مــاده 

ــدون  ــور؛ هــر کــس ب ــون مذک ۱ قان

مجــوز قانونــی عمــداً یــا در نتیجــه 

ــالمتی  ــا س ــان ی ــه ج ــی ب بی  احتیاط

ــا  ــا آزادی یــا حیثیــت ی یــا مــال ی

ــق  ــر ح ــه ه ــا ب ــی ی ــهرت تجارت ش

دیگــر  کــه بــه موجــب قانــون بــرای 

افــراد ایجــاد گردیــده لطمــه  ای وارد 

نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی 

ــئول  ــود مس ــری ش ــوی دیگ ــا معن ی

جبــران خســارت ناشــی از عمــل 

کــه  همانگونــه  می باشــد.  خــود  

ــد،  ــخص می باش ــاده مش ــن م از مت

مــال )دام و طیــور( نیــز در زمــره 

می بایســتی  کــه  اســت  مــواردی 

واقــع  خســارت  جبــران  مــورد 

ــدگان در  ــن، تولیدکنن ــردد. بنابرای گ

خصــوص مشــتریان خویــش نســبت 

بــه نــوع و کیفیــت و اصالــت مــواد 

اولیــه خــوراک تولیــد شــده دارای 

ــری  ــم از کیف ــر اع ــوولیت خطی مس

بــرای  و  می باشــند  حقوقــی  و 

اجتنــاب از ورود چنیــن مســوولیتی، 

و  اســتفاده  بایســتی ضمــن  مــی 

ــد، هــر  ــد کارآم ــم تولی اســتخدام تی

تولیــد  بــه  نســبت  بیشــتر  چــه 

ــه منجــر  ــد ک ــدام نماین ــی اق خوراک

بــه افزایــش تولیــد در دام یــا طیــور 

ــردد.  گ

شــایان ذکــر اســت کــه زیــان دیــده 

بــرای  مــورد  حســب  می توانــد 

احقــاق حقــوق خویــش در خصوص 

زیــان وارده مذکــور در دادســرای 

صــورت  )در  انقــالب  و  عمومــی 

ــده(  ــدام تولید کنن ــودن اق ــدی ب عم

عمومــی  دادگاهــای  در  یــا  و 

غیرعمــدی  صــورت  )در  حقوقــی 

بــه  تولید کننــده  اقــدام  بــودن 

ــی  همــراه تقصیــر وی( تظلم خواه

و احقــاق حــق نمایــد.
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مدیریت شیردوشی

ــریه،  ــماره از نش ــر ش ــش در ه ــن بخ ــل ای ــه ذی ــم ک ــدد برآمده ای درص
فصــول هشــت گانه ی کتابــی بســیار پرمغــز و بدیــع را کــه آکادمــی 
دالوال ســوئد تحــت عنــوان »شیردوشــی مؤثــر« منتشــر ســاخته و در آن 
بــا رویکــردی جامــع، فیزیولــوژی سیســتم پســتانی در گاو شــیری، فراینــد 
تولیــد شــیر، بهتریــن روش شیردوشــی و مدیریــت بهینــه ی دســتگاه 
شیردوشــی را بــه دامنــه ی گســترده ای از مخاطبــان – از جملــه دامــداران، 
ــه داری  ــر و نگ ــین های تعمی ــکان، تکنس ــروری، دامپزش ــان دامپ کارشناس
دســتگاه های شیردوشــی و نظایــر ایشــان – آمــوزش داده، در قالــب 
مقــاالت پیاپــی پیشــکش کنیــم. تصاویــر و نمودارهــای نفیــس و پرشــمار 

ــه  ــر چ ــا را ه ــزوده و م ــت آن اف ــر نفاس ــتر ب ــه بیش ــر چ ــاب ه ــن کت ای
ــم  ــرده اســت. امیدواری ــه نشــر نســخه ی فارســی آن تشــویق ک بیشــتر ب
ــد  ــت تولی ــود مدیری ــت بهب ــذار در جه ــی اثرگ ــز گام ــش ناچی ــن کوش ای
ــاع  ــوع و ارج ــورد رج ــد و م ــا بمان ــد و در یاده ــورمان باش ــیر در کش ش
مکــرر و مانــای اهالــی صنعــت واقــع گــردد! نیــز شــایان ذکــر اســت کــه 
ایــن کوشــش بــا اجــازه ی رســمی از ناشــر یعنــی آکادمــی دالوال ســوئد و 
رعایــت حقــوق مالکیــت معنــوی آن، جامــه ی عمــل بــه خــود می پوشــد. 
ــا چــه قبــول  ــه قــول خواجــه شــمس الدین محمــد، حافــظ شــیرازی: »ت ب

ــد!« ــد و چــه در نظــر آی افت

شــیر یکــی از مهم تریــن محصــوالت 

دامــی بــرای مصــرف انســان اســت. 

محصــوالت  تولیــد  بــرای  تقاضــا 

لبنــی ناظــر بــه تولیــد شــیر مرغــوب 

بــا ترکیبــی اســت کــه انتظــارات 

مصرف کننــدگان را بــرآورده ســازد.

در خــالل دهه هــای اخیــر تولیــد 

شــیر در بســیاری از نقــاط جهــان 

بــزرگ  انقــالب  یــک  دســتخوش 

شــده اســت، انقالبــی کــه همچنــان 

امــروزه  اســت.  وقــوع  حــال  در 

از  کوچکتــری  جمعیــت  را  شــیر 

گاوهــای شــیری کــه نســبت بــه 

ــب  ــه مرات ــود ب ــی خ ــل های قبل نس

پرتولیدتــر هســتند تولیــد می کننــد. 

صنعــت  در  ســاختاری  تحــوالت 

ــداد  ــش تع ــب کاه ــروری موج دامپ

گاوداری هــا شــده ولــی در عیــن 

باقی مانــده  گاوداری هــای  حــال، 

برزگ تــر شــده اند و بــه اســتفاده 

روی  پیشــرفته  فناوری هــای  از 

ایــن  کــه  جایــی  تــا  آورده انــد 

عــادی  ابــزاری  بــه  فناوری هــا 

تبدیــل  گاودار  بــرای  روزمــره  و 

ند. شــده ا

پیشــرفت های عظیــم در صنعــت 

دامپــروری شــیری حاصــل تعامــل 

کــه  اســت  پیشــرفت هایی  بیــن 

علمــی  مختلــف  رشــته های  در 

بــه وقــوع پیوســته اند. پیشــرفت 

ژنتیکــی ســبب افزایــش متوســط 

تولیــد شــیر در هر دوره ی شــیرواری 

ــرم در  ــزار کیلوگ ــدود ۴۰۰۰ ه از ح

۳۰ ســال قبــل بــه ۷۰۰۰ تــا ۱۲،۰۰۰ 

کیلوگــرم در شــرایط حاضــر گردیــده 

اســت. و البتــه ارتقــای ســطح دانــش 

ــت  ــت مدیری ــاره ی اهمی ــر درب بش

نظــام  و  شــیری  دام  مناســب 

ــه ی  ــد بهین ــرای تولی ــه  ی آن ب تغذی

شــیر در ایــن افزایــش چشــمگیر 

شــیر بــه نوبــه ی خــود مؤثــر بــوده 

ــت.  اس

شیردوشــی بــرای بهبــود ظرفیــت 

تولیــد و کیفیــت شــیر در نظــام 

شــیری  گاو  پــرورش  مدیریتــی 

ــی  ــن دارد. شیردوش ــت بنیادی اهمی

صرفــاً عملیاتــی برای اســتخراج شــیر 

نیســت  گاو  سرپســتانک های  از 

بلکــه رویــدادی اســت کــه در خــالل 

آن ســاز و کارهــای فیزیولوژیکــی 

شــیروار  گاو  بــدن  در  متعــددی 

رویدادهایــی  می شــوند،  فعــال 

کارهــای  و  ســاز  بــر  خــود  کــه 

تولیــد  ظرفیــن  کننــده ی  تنظیــم  

شــیر، ترکیــب شــیر، جــذب خــوراک 

می گذارنــد.  تأثیــر  دام  رفتــار  و 

بنابرایــن، تعامــل بــا زیست شناســی 

حداکثــری  تولیــد  هــدف  بــا  گاو 

ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــوب ت ــیر مرغ ش

ــش  ــه ی دوش ــطه ی روش و روی واس

ــی  ــود. شیردوش ــق می ش ــیر محق ش

ــبی  گذشــته از اینهــا فرصــت مناس

اســت کــه دامــدار گاو شــیروار خــود 

را کنتــرل کنــد و تحــت نظــارت قــرار 

ــد.  ده

ــر،  ــاب حاض ــش کت ــدف از آفرین ه

در  و  پیچیــده  موضــوع  معرفــی 

اســتحصال  جــذاب  حــال  عیــن 

شــیر از گاو اســت. بــه واســطه ی 

مطالعــه ی مطالــب زنجیــره وار ایــن 

کتــاب، خواننــده می آمــوزد کــه دام 

شــیروار از دیــدگاه فیزیولوژیکــی 

فنــون  و  می کنــد  عمــل  چگونــه 

بــه  چگونــه  شیردوشــی  امــروزی 

مــا کمــک کرده انــد تــا نیازهــای 

بیولوژیکــی گاو را بــر طــرف ســازیم. 

۱. پیشگفتار

ویژگی خاص حیوان شیروار چیست؟
ــوزاد  ــرای ن ــع ب ــن منب ــیر مغذی تری ــتان داران، ش ــای پس در دنی

حیــوان در مقطعــی اســت کــه بیشــترین رشــد نســبی را تجربــه 

می کنــد. بنابرایــن و بــه طــور طبیعــی، حجــم و ترکیــب شــیری 

ــاج  ــاص نت ــای خ ــا نیازه ــد ب ــد می کن ــیروار تولی ــوان ش ــه حی ک

نــوزاده  اش انطبــاق و همخوانــی دارد. دامنــه ی تنــوع در ترکیــب 

شــیر گونه هــای مختلــف پســتان داران در جــدول ۱ نشــان داده 

شــده اســت. 

۲. گاو شیروار 

فصل نخست

توضیح سردبیر:



13
98

د 
دا

خر
 /

 1
ره 

شما

۳۱

13
98

د 
دا

خر
 /

 1
ره 

شما

۳۰

انرژی )kcal/100 g(خاکستر )%(الکتوز )%(پروتئین آب پنیر )%(کازئین)%(چربی )%(آب)%(گونه ی پستان دار
8۷/1۴/۵0/۴0/۵۷/10/۲۷۲انسان

۷9/010/3۶/۴۲/0۲/۶1/313۷موش صحرایی
۵8/333/03/9۲/91/10/۷3۲9دلفین

۷۶/۴10/۷۵/1۲/33/31/۲139سگ
88/81/91/31/۲۶/۲0/۵۵۲اسب

8۷/33/9۲/۶0/۶۴/۶0/۷۶۶گاو
۶۶/۷18/08/۶1/۵۲/81/۵۲1۴گوزن قطبی

جدول 1. ترکیب شیر گونه های مختلف پستان داران
)R. Jennes, in Lactation, ed Bruce L., Larsson, 1985 برگرفته از(

ــه  ــی ک ــالً، گــوزن قطب مث

در نواحــی بســیار سردســیر 

کــره ی زمیــن زندگــی می کنــد 

ــر  ــی ضخیمــی زی ــه بافــت چرب ب

و  دارد  احتیــاج  خــود  پوســت 

ــی اســت کــه شــیری  ایــن در حال

حیــوان  ایــن  گوســاله های  کــه 

ــیار  ــد بس ــود می مکن ــادر خ از م

ــه  ــرعت ب ــه س ــت و ب ــرب اس چ

پوســت  زیــر  چربــی  الیــه ی 

در  محافظــت  بــرای  گوســاله 

ــد. از طــرف  ــر ســرما می افزای براب

دیگــر، بچــه  موش هــا همگــی بــا 

ــد می شــوند  ــان متول پوســت عری

و بنابرایــن بــه شــیری نیــاز دارنــد 

کــه پروتئیــن زیــادی داشــته باشــد 

و بــه رویــش ســریع و متراکــم 

ــد.  ــک کن ــا کم ــدن آنه ــوی ب م

در  شــیرواری  منحنــی  شــکل 

پســتان دار  مختلــف  گونه هــای 

حیوانــات  اســت.  متفــاوت 

بزرگ تــر نظیــر گاو و بــز منحنــی 

در  و  دارنــد  شــیرواری طویلــی 

بــه  شــیرواری  دوره ی  اوایــل 

می رســند  تولیــد  اوج  نقطــه ی 

ــل  ــری مث ــات کوچکت ــی حیوان ول

صحرایــی  مــوش  و  خرگــوش 

و  کوتــاه  شــیرواری  منحنــی 

ــه در  ــد ک ــکلی دارن ــی ش مخروط

شــکل ۱ نشــان داده شــده اســت. 

مدیریت شیردوشی

شکل 1. منحنی شیرواری پستان داران مختلف
)Biochemistry of lactation, ed T.B. Mepham, 1983 برگرفته از(

شکل ۲. نسبت بین بازده روزانه ی شیر و وزن بدن پستان دار شیروار
)Biochemistry of lactation, ed T.B. Mepham, 1983 برگرفته از(

نیــاز  کــه  وجــودی  بــا 

ــتان دار  ــف پس ــای مختل گونه ه

شــیر  بــازده  و  ترکیــب  بــه 

متفــاوت اســت، ظرفیــت تولیــد 

شــیر در آنهــا کمابیــش یکســان 

ــتگی  ــاس همبس ــر اس ــت. ب اس

حجــم  بیــن  موجــود  آمــاری 

و  روز  در  شــده  تولیــد  شــیر 

شــیروار  حیــوان  بــدن  وزن 

می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 

کــه ظرفیــت تولیــد شــیر در 

جملــه ی پســتان داران حــدود 

۱/۷ میلی لیتــر شــیر بــه ازای 

هــر گــرم بافــت ترشــح کننده ی 

شــیر در روز اســت )شــکل ۲(.

هــر  در  امــروزی  شــیری  گاو 

مراتــب  بــه  شــیرواری  دوره ی 

بیشــتر از نیــاز گوســاله اش شــیر 

ــت  ــن وضعی ــد. ای ــد می کن تولی

برنامه هــای  اجــرای  نتیجــه ی 

ــرفت های  ــژادی و پیش ــالح ن اص

ــه و  ــه در تغذی ــی اســت ک بزرگ

مدیریــت عمومــی گاو شــیری به 

دســت آمــده اســت. گذشــته از 

اینهــا، انتظــارات جوامع انســانی 

مصرف کننــده ی شــیر از ترکیــب 

ــبت  ــی نس ــول غذای ــن محص ای

و وابســتگی کاملــی بــا ظرفیــت 

نشــخوارکنندگان  بیولوژیکــی 

ــدارد.  ن

ــع لبنــی  ــدگان و صنای مصرف کنن

شــیری را بیشــتر می پســندند کــه 

چربــی کمتــر و پروتئین بیشــتری 

داشــته باشــد. در نتیجــه، صنعت 

همیشــه  شــیری  دامپــروری 

درصــدد آن اســت کــه از طریــق 

اصــالح نــژاد و تغذیــه چنــان 

شــیری تولیــد کنــد. تحــوالت 

مزبــور در بــازده و ترکیــب شــیر، 

ــه گاو  ــی را متوج ــات خاص توقع

شــیری امــروزی می ســازد. 
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آیــا گاو شــیری امــروزی تــوان تأمیــن 

ایــن قبیــل انتظــارات بــازار مصــرف 

را دارد؟ بیاییــد قبــل از پاســخ به این 

ــای  ــالل دوره ه ــم در خ ــؤال ببینی س

دیــدگاه  از  شــیرواری  و  آبســتنی 

در  اتفاقــی  چــه  زیست شــناختی 

بــدن گاو شــیری می افتــد. در طــول 

وضعیــت  در  گاو  دوره،  دو  ایــن 

ــه  ــر ب ــیار منحص ــی بس فیزیولوژیک

در خــالل  قــرار می گیــرد.  فــردی 

دوره ی آبســتنی، بایــد مــواد مغــذی 

بــرای رشــد و بلــوغ کافــی جنیــن تــا 

ــرار  ــارش ق ــد در اختی ــه ی تول مرحل

بگیــرد و در طــول دوره ی شــیرواری، 

را  زیــادی  شــیر  بایــد  مــاده  گاو 

بــرای تغذیــه ی گوســاله اش تولیــد 

کنــد. گاو مــاده بــرای رفــع ایــن 

نیازهــای اساســی خــوراک بیشــتری 

جــذب می کنــد، متابولیســم/هضم 

و  می دهــد  تغییــر  را  خــوراک اش 

ــی(  ــدن خــود )بافــت چرب ــر ب ذخای

را بــه تدریــج بــاال می بــرد. دســتگاه 

گوارشــی گاو مــاده رشــد می کنــد و 

کارکــردش بهتــر می شــود. در خــالل 

دوره ی شــیرواری، گاو بــه جــذب 

و  می دهــد  ادامــه  کالــری  زیــاد 

ــتنی  ــه دوره ی آبس ــبت ب ــی نس حت

ذخایــر  می کنــد.  هــم  بیشــترش 

بــدن کــه در طــول دوره ی آبســتنی 

بــه  حــاال  بودنــد  شــده  انباشــته 

مصــرف می رســند و متابولیســم بــه 

وضعیتــی تغییــر جهــت می دهــد 

ــد و  ــه گردن ــدن تجزی ــر ب ــه ذخای ک

ــیر  ــد ش ــرای تولی ــرژی الزم ب ــه ان ب

ــوند.  ــل ش تبدی

ایــن فراینــد چگونــه در بــدن گاو 

مــاده تنظیــم می شــود؟ در طــول 

هورمون هــای  آبســتنی،  دوره ی 

کــه  می شــوند  فعــال  متعــددی 

وظیفه شــان تنظیــم متابولیســم و 

مهیــا کــردن غــده ی شــیری بــرای 

دوره ی شــیرواری پیــش رو اســت. 

پــس از وضــع حمــل نیــز شــیرواری 

مختلفــی  هورمون هــای  را  گاو 

کــه در مغــز و  تنظیــم می کننــد 

ــده ی  ــز و غ ــدد درون ری ــده ، غ مع

می شــوند.  ترشــح  دام  شــیری 

در ایــن مرحلــه مکیــدن شــیر از 

مهمــی  محــرک  سرپســتانک ها 

کــه  اســت  غــده ی شــیری  بــرای 

بــر  مســتقیم  غیــر  یــا  مســتقیم 

ــیرواری،  ــر ش ــای تنظیم گ هورمون ه

ــر  ــار دام تأثی ــوراک و رفت ــذب خ ج

می گــذارد. ایــن یافتــه ی علمــی کــه 

ــه  ــال ک ــن ح ــیری در عی ــده ی ش غ

ــو  ــت عض ــده اس ــرل ش ــوی کنت عض

کنتــرل کننــده ای نیــز هســت در 

بحــث از روش صحیــح شیردوشــی 

ــد. در  ــدا می کن ــادی پی ــت زی اهمی

ــت  ــن واقعی ــه ای ــر ب ــای اخی دهه ه

کــه سرپســتانک ها  برده ایــم  پــی 

ــواع  ــا ان ــی ب ــته های عصب دارای رش

خــالل  در  و  هســتند  گوناگونــی 

مدیریت شیردوشی

فراینــد شیردوشــی یــا مکیــدن شــیر 

ــر  ــدن گاو تأثی ــف ب ــدام مختل ــر ان ب

باعــث  نتیجــه  در  و  می گذارنــد 

رویدادهــای فیزیولوژیکــی متنوعــی 

می گردنــد. 

مدیریت تغذیه ی دام شیروار

در  امروزیــن  شــیری  گاو  مــاده 

مقایســه بــا خواهــران نســل های 

ــتری  ــی بیش ــاز خیل ــرش نی قدیمی ت

ــل  ــرا نس ــذی دارد زی ــواد مغ ــه م ب

بــه نســل بــرای تولیــد هــر چــه 

ژنتیکــی  انتخــاب  شــیر  بیشــتر 

پیــش،  ســال  صــد  اســت.  شــده 

حــد  در  فقــط  شــیری  گاوهــای 

نیــاز گوساله شــان یعنــی حداکثــر 

۲ تــا ۱۰ لیتــر شــیر در روز تولیــد 

می کردنــد. ولــی امــروزه اصــالً چیــز 

غریبــی نیســت کــه بــا گاوهایــی 

 ۶۰ روزانــه ی  تولیــد  متوســط  بــا 

ــه  ــویم ک ــرو بش ــیر روب ــرم ش کیلوگ

از دیــدگاه تکامــل تدریجــی ایــن 

گونــه، تولیــد بســیار بســیار زیــادی 

ــن  ــه چنی ــت ک ــی اس ــت. طبیع اس

ــای  ــتلزم نیازه ــی مس ــد حجیم تولی

غذایــی گســترده ای اســت. بــرای 

مثــال، جنیــن گوســاله ی شــیری قبــل 

ــذب  ــد ج ــاً ۱۰ درص از تولــد تقریب

خالــص انــرژی مــادرش را نیــاز دارد 

ــاز گاو شــیروار  ــرژی مــورد نی امــا ان

بــرای تولیــد شــیر بــه حــدود ۸۰ 

انــرژی خالصــی می شــود  درصــد 

کــه روزانــه جــذب می کنــد. 

آغــاز  کــه  می دانیــم  امــروزه 

دوره ی شــیرواری گاو بــا آشــفتگی 

گاو  اســت.  همــراه  متابولیکــی 

نخســت  هفته هــای  در  پرتولیــد 

موازنــه ی  دچــار  غالبــاً  شــیرواری 

انــرژی منفــی اســت. گاو شــیروار 

در ایــن مقطــع شــیر زیــادی تولیــد 

می کنــد ولــی بــه دلیــل ظرفیــت 

محــدودش در جــذب خــوراک، بــرای 

ــازش  ــورد نی ــی م ــرژی کاف ــن ان تأمی

بــه دردســر می افتــد )شــکل ۳(.

مجبــور  شــیروار  گاو  بنابرایــن، 

حجــم  آن  تولیــد  بــرای  می شــود 

انــرژی  ذخایــر  بــه  شــیر  عظیــم 

ــاورد. از دیــدگاه  بــدن خــود روی بی

تکامــل تدریجــی، بــروز موازنــه ی 

بــه مــدت کوتــاه  انــرژی  منفــی 

چیــز عجیبــی نیســت؛ در ایــن دوره، 

متابولیســم دام شــیروار از وضعیــت 

آنابولیــک )انباشــت ذخایــر انــرژی( 

ــه ی  ــه وضعیــت کاتابولیــک )تجزی ب

ماهیــت  تغییــر  بــدن(  ذخایــر 

می دهــد. از آنجــا کــه گاو شــیری 

ــش  ــی بیشــتر از آفرین ــروزی خیل ام

می کنــد،  تولیــد  شــیر  اولیــه اش 

طــول  در  آن  تغذیــه ی  مدیریــت 

چالــش  یــک  شــیرواری  دوره ی 

واقعــی و جــدی اســت.

ــه ی  ــن، مدیریــت تغذی ــا وجــود ای ب

دام شــیری تنهــا در طــول دوره ی 

شکل 3. تولید شیر، جذب انرژی خالص و موازنه ی انرژی خالص در گاو شیری
)Bauman and Currie, J. Dairy Science 63: 1514, 1980 برگرفته از(

شکل ۴. بازده شیر )کیلوگرم، تصحیح شده برای چربی( طی ۲۵0 روز نخست شیرواری اول بسته به میزان رشد )گرم در 
)B( و دوره ی 3۲۵ کیلوگرم وزن بدن تا سه ماه پیش از زایش )A( طی دوره ی وزن بدن 3۲۵-90 کیلوگرم ،)روز

)Foldager & Sejrsen, 1989. In Mjölkkor, ed. Anderson et al. 1991, Stockholm برگرفته از(

 

خــاص  توجــه  تیازمنــد  شــیرواری 

کــه  می دانیــم  امــروزه  نیســت. 

پــرورش ســریع گاو شــیری می توانــد 

بــه پاییــن آمــدن ســن گاو در زایــش 

ــه هایی  ــا تلیس ــود، ام ــر ش اول منج

ــرورش داده  ــاد پ ــا ســرعت زی ــه ب ک

نخســت  دوره ی  در  باشــند  شــده 

ــی  ــدان مطلوب ــد چن ــیرواری تولی ش

ندارنــد. مجرایــی کــه بــه تدریــج 

بســتر  در  شــیر  مترشــح  بافــت 

از ســن  قبــل  آن شــکل می گیــرد 

ــد.  ــد می آی ــدن گاو پدی ــوغ در ب بل

ــزرگ  ــرعت ب ــه س ــه را ب ــر تلیس اگ

ایــن مجــرا کاهــش  کنیــم، رشــد 

ــاس  ــیر در قی ــده ی ش ــد و غ می یاب

ســرعت  بــا  کــه  تلیســه هایی  بــا 

ــه باشــند بافــت  ــرورش یافت ــر پ کمت

چربــی بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد. 

عــالوه بــر ایــن، تولیــد هورمــون 

تلیســه ها  ایــن  در  پالســما  رشــد 

آن  حــال  شــد  خواهــد  محــدود 

کــه هودمــون مزبــور بــه شــدت 

مؤثــر  دام  شــیرواری  ظرفیــت  در 

اســت. بنابرایــن، حداکثــر میــزان 

ــرای تلیســه ی  ــه شــده ب رشــد توصی

هلشــتاین و نژادهــای مشــابه آن 

روزانــه ۶۰۰ گــرم در مقطعــی اســت 

کــه وزن بــدن دام بیــن ۹۰ و ۳۲۵ 

ــرم  ــه ۸۰۰ گ ــرم باشــد و روزان کیلوگ

در دوره ای اســت کــه از وزن ۳۲۵ 

ــش  ــاه پی ــه م ــاز و س ــی آغ کیلوگرم

از زایــش اول تمــام می شــود )شــکل 

. )۴

مدیریــت تغذیــه ی گاو خشــک هــم 

چالش هــای خــاص خــود را دارد. در 

طــول دوره ی خشــکی بایــد جیــره ی 

گاو محــدود و مشــخص باشــد تــا 

از چــاق شــدن گاو پرهیــز گــردد 

اختــالالت  موجــب  چاقــی  زیــرا 

ــل دوره ی  ــی در اوایـ مـتــابــولیــکـ

توصیــه  شــد.  خواهــد  شــیرواری 

گردیــده کــه گاو آبســتن را در پایــان 

ــذب  ــرای ج ــد ب ــکی بای دوره ی خش

دوره ی  آغــاز  در  خــوراک  بــاالی 

ــن  ــاخت: بهتری ــاده س ــیرواری آم ش

روش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، 

ــتره ی  ــزایش تــــدریجی کنـسانـ افـــ

بــه  جیــره در هفته هــای منتهــی 

ــه ی  ــروز موازن ــا از ب ــش اســت ت زای

دوره ی  اوایــل  در  منفــی  انــرژی 

شــیرواری جلوگیــری بــه عمــل آیــد. 

ــوزه ی  ــن ح ــی در ای ــات علم تحقیق

ــه  ــدت ادام ــا ش ــان ب ــاص همچن خ

دارد و امیــد اســت کــه در آینــده 

و  هــوشـمـنـدانـه تــــر  روش هــای 

ــه ی  ــت تغذی ــرای مدیری ــری ب مؤثرت

ــوند. ــه ش ــک تعبی دام خش
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گاو شــیری کــه در زمــره ی گونه هــای 

دارای  دارد  قــرار  نشــخوارکننده 

هضــم  بــرای  ویــژه ای  ظرفیــت 

ــر  ــر نظی خوراک هــای سرشــار از فیب

کــه  اســت، خوراک هایــی  ســلولز 

عمومــاً بــرای حیوانــات تک معــده ای 

چنــدان مناســب نیســتند. بنابرایــن، 

شــیری  گاو  غذایــی  جیــره ی  در 

ــواد خشــبی بیشــتر  ــد نســبت م بای

ــرای  ــروزه، ب ــد. ام ــانتره باش از کنس

گاوداران  شــیر،  چربــی  کاهــش 

دام  جیــره ی  کنســانتره ی  درصــد 

بــر  )مشــتمل  را  خــود  شــیروار 

نســبت بــاالی نشاســته( افزایــش 

می دهنــد. نســبت بــاالی نشاســته و 

نســبت پاییــن فیبــر، کیفیــت تخمیــر 

خــوراک را در محیــط شــکمبه تغییر 

می دهــد. ایــن فراینــد در نهایــت 

بــر متابولیســم چربــی در غــده ی 

باعــث  و  می گــذارد  تأثیــر  شــیر 

افــت میــزان چربــی شــیر می گــردد. 

ــره ی  ــانتره در جی ــبت کنس ــر نس اگ

ــم -  ــه طــور اع نشــخوارکنندگان - ب

ــن  ــد، ممک ــاد باش ــد زی ــش از ح بی

بیماری هــای  بــروز  ســبب  اســت 

بــه  آنهــا  ابتــالی  و  متابولیکــی 

ســندرم شــیر کم چــرب شــود. 

ــد از  ــا بای ــن واقعیت ه ــوی ای در پرت

ــاص  ــی خ ــس ویژگ ــیم پ ــود بپرس خ

ــخوارکنندگان  ــی نش ــتگاه گوارش دس

ــتر  ــه پیش ــور ک ــان ط ــت؟ هم چیس

ذکــر شــد، توانایــی منحصــر بــه فــرد 

ایــن گونــه ی جانــوری در تــوان هضم 

الیــاف اســت. هضــم فیبــر در محیط 

شــکمبه بــه وقــوع می پیونــدد و 

دامنــه ی گســترده ای از باکتری هــا 

و ســایر میکروارگانســیم ها عامــل 

خــالل  در  هســتند.  فراینــد  ایــن 

فراینــد تخمیــر، کربوهیدرات هــا بــه 

ــر  اســیدهای چــرب آزاد و فــرار نظی

مدیریت شیردوشی

بوتیــرات  و  پروپیونــات  اســتات، 

از  اکثــراً  کــه  می شــوند  تجزیــه 

جــذب  شــکمبه  مخــاط  طریــق 

در  پروتئیــن  تجزیــه ی  می شــوند. 

شــکمبه بــه تولیــد ۲۰ تــا ۸۰ درصــد 

ــی منجــر می شــود  ــن میکروب پروتئی

حــال آن کــه ۸۰ تــا ۲۰ درصــد مابقی 

قابــل  غیــر  شــکمبه  محیــط  در 

ــط  ــا در محی ــد و تنه ــه می مان تجزی

شــیردان یــا روده همــراه بــا پروتئیــن 

ــم  ــردد. رژی ــه می گ ــی تجزی میکروب

ــدار  ــوالً مق ــیری معم ــی گاو ش غذای

شــامل  را  چربــی  کمــی  نســبتاً 

می شــود کــه در اثــر فراینــد گــوارش 

بــه گلیســرول و اســیدهای چــرب 

تبدیــل می گــردد. محصــوالت جانبــی 

پدیــد آمــده از متابولیســم میکروبــی 

شــکمبه  مابعــد  معده هــای  بــه 

ــزای  ــذب اج ــوند و ج ــل می ش منتق

مختلــف در نقــاط مختلــف روده 

شــکمبه،  می پیونــدد.  وقــوع  بــه 

بــه  نــگاری و هــزارال را می تــوان 

ــه  ــرد ک ــبیه ک ــکم تش ــی پیش ش نوع

ــل  ــر عم ــه ی تخمی ــون محفظ همچ

را  مهــم  موضــوع  ایــن  می کننــد. 

ــی  ــه وقت ــه خاطــر داشــت ک ــد ب بای

ــم،  ــوراک می دهی ــیری خ ــه گاو ش ب

در واقــع میکروب هایــی را تغذیــه 

ــه ی  ــه نوب ــه آن گاه و ب ــم ک می کنی

ــکل  ــد )ش ــیر می کنن ــود، گاو را س خ

.)۵

گاو شــیری پرتولیــد چقــدر خــوراک 

مصــرف می کنــد؟ مقــدار خــوراک 

مصرفــی گاو شــیری پرتولیــد گذشــته 

ــه  ــا خــود گاو ب ــط ب از عوامــل مرتب

عوامــل محیطــی نیــز بســتگی دارد. 

تنظیــم  را  گاو  اشــتهای  اساســاً، 

ــر در  ــیدهای تخمی ــی و اس هورمون

ــر  ــالوه ب ــد. ع ــم می زنن ــکمبه رق ش

گاو  چاقــی  کــه  می دانیــم  ایــن، 

خــوراک  جــذب  کاهــش  باعــث 

شــیرواری،  مرحلــه ی  می گــردد. 

بــازده تولیــد، ترکیــب خــوراک، و 

خوراک دهــی  وعده هــای  تعــداد 

نیــز عوامــل بســیار مهمــی هســتند. 

 ۶۰۰ شــیری  گاو  یــک  عمومــاً،  

کیلوگرمــی کــه ۵۰ کیلوگــرم شــیر 

تولیــد می کنــد روزانــه حــدود ۲۵ 

کیلوگــرم مــاده ی خشــک مصــرف 

می کنــد یــا بــه بیــان دیگــر، گاو 

ــادل  ــم مع ــت ک ــد دس ــد بای پرتولی

در  خــود  بــدن  وزن  از  درصــد   ۴

روز مــاده ی خشــک جــذب کنــد. 

شــیری  گاو  آب  مصــرف  مجمــوع 

ــه ازای  ــر ب ــن ۳/۵ و ۵/۵ لیت ــز بی نی

هــر کیلوگــرم مــاده ی خشــک جــذب 

ــت. ــده اس ش

شکل ۵. ترسیمه ی دستگاه گوارش گاو شیری.

 قطعات یدکی اصلی دالوال سوئد
VPR200 معاینه ی تشخیصی دستگاه شیردوشی با کامپیوتر عیب یاب 

 خدمات شبانه روزی و ایام تعطیل
 کارشناسان زبده و آموزش دیده

گروه شرکت های زانیار
Xaniar Group

خدمات و قطعات مورد تأیید شرکت دالوال تنها از طریق نماینده ی رسمی در ایران: گروه زانیار قابل تأمین است.

خــدمــات پــس از فــروش

خدمات پیشگیرانه 
خدمات دوره ای

خدمات اضطراری



 دوشش سریع و کامل برای تولید سودآور شیر
 قابلیت تنظیم ظرفیت دوشش مطابق با سایز گله از بزرگ تا کوچک

 قابلیت انتخاب ضریب اتوماسیون برای مراحل مختلف فرایند 
دوشش مطابق با نیاز و بودجه ی کارفرما

 طیف وسیعی از انواع گزینه های انتخابی و تجهیزات جانبی

با ظرفیت باال برای آسایش 
حداکثری دام دوشا و 

متصدیان سالن شیردوشی 
طراحی شده است.

شـیرد وشی های 
پارالل دالوال


