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استقبال گسترده ی جامـعه ی دامپروری کـشور
پیام سردبیر

ــه شــکل  ــور را ب نــکات مطروحــه در ســمینار مزب
زیــر را فهرســت کــرد:

1 در حــال حاضــر، ۷ میلیــارد نفــر در جامعــه ی 
ــتند  ــات هس ــیر و لبنی ــده ی ش ــی مصرف کنن جهان
کــه از ایــن عــده یــک میلیــارد نفرشــان بــه طــور 
ــارت  ــد و تج ــتقیم در تولی ــر مس ــا غی ــتقیم ی مس

ــد. ــا می کنن ــش ایف ــوالت نق ــن محص ای
2 در طــول ۳۰ ســال گذشــته، تولیــد شــیر خــام 
در سراســر جهــان نزدیــک بــه دو برابــر شــده و بــه 
۷۵۷ میلیــون تــن در ســال جــاری میــادی رســیده 

اســت.
ــد  ــعه از تولی ــال توس ــورهای در ح ــهم کش 3 س
جهانــی شــیر خــام در طــی همیــن مــدت افزایــش 
یافتــه مــه عمدتــاً ناشــی از افزایــش جمعیــت 
ــش  ــا افزای ــوده ت ــورها ب ــن کش ــیری در ای دام ش

ــا. ــرد دام در آنه عملک
4 در طــول ۶۰ ســال گذشــته، مصــرف ســرانه ی 
شــیر در کشــورهای در حــال توســعه دو برابــر 
ــرار دارد  ــورهایی ق ــره ی کش ــران در زم ــده و ای ش
کــه طبــق تعریــف، مصــرف ســرانه ی شــیر در آنهــا 
ــورهایی  ــره ی کش ــی در زم ــت یعن ــط« اس »متوس
کــه مصــرف سرانه شــان بیــن ۳۰ تــا ۱۵۰ کیلوگــرم 

بــه ازای هــر نفــر در ســال اســت.
ــرانه ی  ــرف س ــده، مص ــال آین ــرف ۱۰ س 5 ظ
ــد  ــیا ۱۲۵ درص ــوب آس ــات در جن ــیر و لبنی ش

ــت.  ــد یاف ــش خواه افزای
6 از ســال ۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۱ 

میانگیــن  میــادی، 
تولیــد  رشــد 

جهانــی شــیر ۲/۱ درصــد و میانگیــن رشــد تقاضای 
بــود. خواهــد  درصــد   ۲/۲ آن  بــرای  جهانــی 

7 مصــرف جهانــی شــیر و لبنیــات هــر ســال ٪۲ 
ــود. ــتر می ش بیش

8 بــرای آن کــه تقاضــای جهانــی بــرای شــیر در 
ــن باشــد،  ــل تأمی ــه طــور کامــل قاب ســال ۲۰۳۰ ب
بایــد تولیــد جهانــی شــیر در آن ســال از مــرز ۹۰۰ 

میلیــون تــن عبــور کنــد.
9 میانگیــن قیمــت جهانــی شــیر در ســالهای 
پیــش رو کمابیــش بــدون تغییــر باقــی مانــده، در 
حــدود ۴۰ دالر بــه ازای هــر ۱۰۰ کیلوگــم شــیر بــا 
ــود. فــرض چربــی ۴٪ و پروتئیــن ۳/۳٪ خواهــد ب

بــا فاصلــه ی زمانــی کمتــر از یــک هفتــه از شــرکت 
در نمایشــگاه فیداکســپو، آکادمــی دالوال ایران که 
شــاکله ی اصلــی اش بــر مبنــای امکانــات زیربنایــی 
مرکــز آموزش هــا و هما یش هــای گــروه زانیــار 
بنــا گردیــده اســت، اولیــن دوره ی آموزشــی داخــل 
کشــور خــود را برگــزار نمــود. عنــوان ایــن دوره ی 
آموزشــی یــک روزه کــه اســتاد برجســته و بــه 
نــام کشــور در علــوم دامپزشــکی و دامپــروری، 
جنــاب آقــای دکتــر بدیعــی زحمــت تدریــس اش را 
عهــده دار گردیدنــد، رویکــردی فراگیــر بــه معضــل 
اســترس گرمایــی در گاو شــیری و راه هــای 
نحــوی  بــه  و  بــود  آن  بــا  مبــارزه 
مــورد اســتقبال عمــوم همــکاران در 
ــع شــد  ــروری کشــور واق صنعــت دامپ
کــه در تــدارک فضــای کافــی بــرای 
در  حضــور  عاقه منــدان 
دوره، بــا مشــکل روبــرو 

ــده ی  ــی از ع ــز پوزش خواه ــاره ای ج ــدیم و چ ش
قابــل توجهــی از عزیــزان متقاضــی ندیدیــم. نظــر 
ــن  ــال جــدی و اســتقبال وســیع، ضم ــن اقب ــه ای ب
ــار  ــه افتخ ــی ک ــگاه عزیزان ــه پیش ــوزش ب ــرار پ تک
ایــن  نگردیــد،  نصیب مــان  آنــان  از  میزبانــی 
نویــد را بــه نیابــت از کل گــروه زانیــار و بــه 
ــک  ــه یکای ــران ب ــار-دالوال ای ــی زانی ــژه، آکادم وی
تمــام  بســیج  بــا  کــه  می دهیــم  عاقه منــدان 
امکانــات موجودمــان، دوره هــای آموزشــی مشــابه 
و نیــز کارگاه هــای آمــوزش مهارت هــای عملــی 
مدیریــت گاو شــیری را در آینــده ی نزدیــک و بــه 

ــم.  ــی بگیری طــور منظــم پ
گــرم  پیام هــای بســیار  کــه  نیــز آن  کام آخــر 
بــه  واکنــش  در  حاضــر  نشــریه ی  مشــترکان 
دریافــت نخســتین شــماره  ی آن در خــال مــاه 
گذشــته طــوری همــکاران دســت انــدر کار آن 
ــان را  ــش آن ــش از پی ــه بی ــر ذوق آورد ک ــر س را ب
بــه انتشــار پایــدار و ارتقــا ی روز افــزون کیفیــت 
نشــریه مصمــم ســاخته اســت. همــان طــور کــه در 
شــماره ی پیشــین شیردوشــان نیــز ذکــر شــد، هدف 
گــروه شــرکت های زانیــار از ایــن کوشــش، برقــراری 
ارتبــاط مؤثــر و مســتقیم بــا جامعــه ی فاخــر 
دامپــروری در کشــور، خدمتــی ناچیــز در حــوزه ی 
ــن،  ــروری و همچنی ــی دامپ ــی و عمل ــش علم دان
و  فنــی  توانمندی هــای  جدیدتریــن  معرفــی 
صنعتــی گــروه زانیــار بــه عمــوم عاقه منــدان 

ــت. اس
محمد امین تقی وند   
سردبیر

نشــریه ی  شــماره ی  دومیــن  ســرآغاز  در 
تخصصــی شیردوشــان، مفتخــرم در مــروری 
و  آموزشــی  فعالیت هــای  موجــز،  و  کوتــاه 
در  را  زانیــار  شــرگت های  گــروه  ترویجــی 
ــده ی  ــا شــما خوانن طــول یــک مــاه گذشــته ب
گرامــی در میــان بگــذارم. انگیــزه ی اصلــی 
ایــن  مجــدد  ذکــر  در  قلــم  ایــن  صاحــب 
ــت بســیار گســترده  فعالیت هــا، بازخــورد مثب
و صمیمانــه ای بــوده کــه از اقصــی نقــاط 
کشــور دریافــت کرده ایــم، بازخــوردی کــه 
غبــار خســتگی از روی همــه ی مــا اهالــی 
ــدان  ــی دوچن ــزه و توان ــوده و انگی ــار رب زانی
در ادامــه ی ایــن راِه نــه چنــدان آســان بــه مــا 

بخشــیده اســت!
ــار در  ــاه امســال، گــروه زانی ــر م در نیمــه ی تی
پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی خــوراک دام، 
طیــور و آبزیــان کشــور بــه نــام فیداکســپو 
شــرکت جســت و کوشــید ظرفیت هــای بالقــوه 
و بالفعــل خــود را در صنعــت خــوراک دام 
ــه ی  ــر کلی ــنایی عمیق ت ــرض آش ــیری در مع ش
ــرار  ــن صنعــت ق ــدان و کوشــندگان ای عاقه من
دهــد. مجموعــه ی محصوالتــی کــه گــروه زانیار 
ــای  ــه دامداری ه ــد و ب ــور تولی ــل کش در داخ
می کنــد،  عرضــه  کشــور  سراســر  صنعتــی 

و  کارشناســان  بی وقفــه ی  تــاش  ثمــره ی 
ــوزه ی  ــور در ح ــوان کش ــده و ج ــان زب محقق
تغذیــه ی دام شــیری اســت کــه در قالــب 
ــته در  ــق و توســعه پیوس ــار تحقی شــرکت زانی
تــاش بــرای نــوآوری در ابــداع محصوالتــی 
عملکــرد  بهینه ســازی  ضمــن  تــا  هســتند 
تغذیــه ای دام شــیری، از هزینه هــای مرتبــط 
بــا مدیریــت خــوراک در گله هــای صنعتــِی 
پرتولیــد در کشــور تــا جــای ممکــن بکاهنــد و 
بــه ســهم خــود از وابســتگی صنعــت دامپروری 
ــد.  ــم کنن ــی ک ــوالت واردات ــه محص ــیری ب ش

عنایــت  و  لطــف  بــا  و  ایــن  از  گذشــته 
ــرم نمایشــگاه فیداکســپو،  ــده ی محت برگزارکنن
ــمینارهای  ــله س ــخنرانی در سلس ــتین س نخس
روز اول نمایشــگاه بــه گــروه زانیــار اختصــاص 
ــه  ــا ک ــب م ــوع منتخ ــود. موض ــده ب داده ش
ــرو  ــان روب ــه مخاطب ــل توج ــتقبال قاب ــا اس ب
ــیر  ــد و تجــارت ش ــد تولی ــد بررســی رون گردی
در بــازار جهانــی در طــول دهــه ی آینــده بــود 
کــه همــکار مــا، آقــای دکتــر شــفقتی، مطالــب 
گــردآورده را در قالــب یــک ســخنرانی ۹۰ 
دقیقــه ای بــه حضــار محتــرم 

ــود.  ــم نم تقدی
ــن  ــوان عمده تری ــاید بت ش
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مدیریت تغذیه

فــروش  در مقاطعــی کــه قیمــت 

ــدان جــذاب  ــازار چن شــیر خــام در ب

ــر  ــه فک ــوالً ب ــدار معم ــت، دام نیس

افزایــش  بــرای  میانبــر  راه هــای 

گاو  امــا  می افتــد.  خــود  درأمــد 

ــوی دارد  شــیری حافظــه ای بســیار ق

می زنیــم  امــروز  کــه  میانبــری  و 

ممکــن اســت تأثیرهایــی در گلــه 

ــا  ــد مــاه ی ــا چن باقــی بگــذارد کــه ت

حتــی تــا دوره ی شــیرواری بعــدی 

هــم ملمــوس و قابــل رؤیت نباشــند. 

پتانسیل درآمد حاصل از  شیر  را 
چگونه به حداکثر برسانیم؟

 Virginia( ــر بــه بــاور ویرجینیــا آیلِ

مدیریــت  کارشــناس   ،)Isler

ایالتــی  دانشــگاه  در  شــیری  دام 

پنســیلوانیا، کوچکتریــن اقــدام در 

شــیری  گاو  مدیریــت  بــا  ارتبــاط 

را  خــود  خــاص  درازمــدت  تأثیــر 

باقــی  دام  عمومــی  عملکــرد  بــر 

تولیــد  تنهــا  نــه  و  می گــذارد 

ــتگاه  ــاد دس ــایر ابع ــه س ــیر، بلک ش

خــود  از  را  گاو  زیست شــناختی 

می توانــد  و  می ســازد  متأثــر 

معضــات جدی تــری  بــه  بعدهــا 

بشــود. منجــر 

ــه ی  ــت تغذی ــر زدن در مدیری میانب

نظــم  اســت  ممکــن  شــیری  گاو 

ــر هــم  دســتگاه تولیــد مثــل آن را ب

را  بــاز  روزهــای  تعــداد  و  بزنــد، 

ــع  ــه موق ــاروری ب ــد و ب ــتر کن بیش

ــل  ــن معض ــد. ای ــم بزن ــر ه دام را ب

طــول دوره هــای شــیرواری را از حــد 

طبیعــی بیشــتر می کنــد، شــاخص 

ــرد  ــاال می ب ــدن دام را ب ــت ب وضعی

ــه زایمــان  و مجمــوع مشــکات را ب

بعــدی گاو نیــز منتقــل می کنــد. 

بهینه ســازی  منظــور  بــه  بنابرایــن، 

تولیــد، الزم اســت مدیریــت دوره ی 

دوره ی  اوایــل  مدیریــت  انتقــال، 

ــت  ــح در اولوی ــن تلقی ــیرواری و س ش

برنامه هــای مدیریتــی گله قــرار بگیرد.

دوره ی انتقال
آیلــر،  مهنــدس  خانــم  بــاور  بــه 

ــه  ــل و چ ــه قب ــال )چ »دوره ی انتق

بعــد از زایــش( میــزان موفقیــت گاو 

را در طــول دوره ی شــیرواری تعییــن 

ــب  ــت مناس ــظ وضعی ــد. حف می کن

مــاده ی  جــذب  میــزان  و  بــدن 

ــرای گاوی  ــی ب خشــک عناصــر حیات

بــه شــمار می آینــد کــه بــه ســن 

تلقیــح مجــدد رســیده اســت و قــرار 

اســت بــا حداقــل مشــکل و نقطــه ی 

ــردد.« ــارور گ ــف ب ضع

مشــکل از جایــی آغــاز می شــود کــه 

در دوره ی انتقــال، شــاخص وضعیــت 

بــدن گاو، بیــش از حد طبیعــی پایین  

دارد  ضــرورت  دوره،  ایــن  در  گاو 

مدیریــت  گاو،  آســایش  بــه  کــه 

خوراک دهــی و برقــراری موازنــه ی 

مطلــوب بیــن انــرژی و پروتئیــن 

بدهیــم.  اولویــت  جیــره 

بــرای آن کــه طــول دوره ی شــیرواری 

ــه اش یعنــی بیــن ۱۷۵  ــه حــد بهین ب

ــای  ــداد روزه ــد، تع و ۱۸۰ روز برس

ــر  ــد کمت ــح بای ــن تلقی ــش از اولی پی

از ۸۰ روز باشــد. و میانگیــن تعــداد 

ــه  ــد ب ــا آبســتنی بای ــاز ت روزهــای ب

شــاخص  برســد.  روز   ۱۲۰ حــدود 

مطلــوب امتیــاز بــدن نیــز در اوایــل 

 ۳/۰ تــا   ۲/۷۵ شــیرواری  دوره ی 

اســت. 

سن آبستنی تلیسه
ــرای  ــن ب ــروه از دام جایگزی ــن گ ای

عملکــرد آتــی گلــه اهمیــت حیاتــی 

ــه خــوب رشــد  دارد. تلیســه هایی ک

کــرده و ســالم باشــند، شــاخصه ی 

پــرورش  برنامــه ی  در  موفقیــت 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــا ب ــاله ی م گوس

ــتنی  ــن آبس ــه س ــه ب ــه هایی ک تلیس

بتواننــد  کــه  بــرای آن  رســیده اند 

ماهگــی   ۲۴ الــی   ۲۲ ســن  در 

آبســتن بشــوند، بایــد بــه وزن و قــد 

ــد  ــند. همانن ــیده باش ــی رس مطلوب

یــا  بــاال  انتقــال،  گاوهــای دوره ی 

پاییــن بــودن بی رویــه ی شــاخص 

 ۱۳ تلیســه های  در  بــدن  امتیــاز 

تــا ۱۵ ماهــه بــر درصــد آبســتنی 

تأثیــر  آنهــا  عمومــی  عملکــرد  و 

می گــذارد.  باقــی  نامطلوبــی 

از  پــس  تلیســه ها  کــه  آن  بــرای 

کیلوگــرم   ۳۶ تولیــد  بــه  زایمــان 

خــود  شــیرواری  اولیــن  در  شــیر 

ــد و وزن  ــه ق ــت ک ــند، الزم اس برس

ــد  ــند و بتوانن ــته باش ــبی داش مناس

ایــن عملکــرد تولیــد را حفــظ کننــد. 

بایــد توجــه داشــت کــه ایــن دســته 

حالــی  در  گلــه  دوشــای  دام  از 

کــه شــیر زیــادی تولیــد می کننــد 

همچنــان در حــال رشــد هســتند، 

پــس اگــر چــاق و کوتــاه قــد باشــند 

ــد، آن گاه در  ــد ق ــف و بلن ــا نحی ی

ادامــه ی دوره ی شــیرواری قطعــاً بــا 

ــد.  ــد ش ــرو خواهن ــکل روب مش

)Jim Dickrell( نویسنده: جیم دیکِرل
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی

یــا بیــش از حــد طبیعــی بــاال باشــد. 

وضعیــت  شــاخص  مطلوب تریــن 

بــدن در مرحلــه ی زایــش ۳/۲۵ )از 

ــر،  ــدس آیل ــم مهن ــه زع ــت. ب ۵( اس

»هــم مدیریــت خوراک دهــی و هــم 

مدیریــت تغذیــه بــرای جلوگیــری از 

افــت میــزان جــذب مــاده ی خشــک 

و مــواد مغــذی در ایــن مقطــع خاص 

ــادی  ــار زی ــت فش ــدن گاو تح ــه ب ک

قــرار می گیــرد ضــرورت مضاعفــی 

ــد«.  ــدا می کنن پی

ــه هــر گاو در  ــد ک ــه می کن وی توصی

مرحلــه ی پیــش از زایمــان حداقــل بــه 

۷۵ ســانتی متر فضــای آخور دسترســی 

آســان داشــته باشــد. انــدازه ی قطعات 

ــژه  ــه وی ــره ب ــده ی جی ــکیل دهن تش

زمانــی کــه کاه و کلــش زیــادی در آن 

وجــود داشــته باشــد نیــز بســیار حائز 

اهمیــت اســت. اگــر گاو بتوانــد مــواد 

تشــکیل دهنــده ی جیــره را از هــم 

ــا  ــی از گاوه ــد، آن گاه بعض ــدا کن ج

نخواهنــد توانســت از کل جیــره ای 

ــز کــرده  ــه تجوی کــه متخصــص تغذی

ــوند. ــد بش بهره من

اوایل دوره ی شیرواری
شــیرواری،  دوره ی  اوایــل  در 

مجمــوع چربــی و پروتئیــن شــیر 

ــد  ــر روز بای ــر گاو در ه ــه ازای ه ب

ــرای  ــرود. ب ــر ب ــرم فرات از ۲/۵ کیلوگ

ــورد  ــدف، رک ــن ه ــه ای ــتیابی ب دس

گاو شــیروار بایــد در نقطــه ی اوج 

دوره ی شــیرواری بــه ۴۳ کیلوگــرم 

در روز برســد و حداقــل تولیــدش 

بــا فــرض دو بــار دوشــش در روز 

ــه  ــرض س ــا ف ــد. ب ــرم باش ۳۴ کیلوگ

بــار دوشــش در روز، حداقــل تولیــد 

نبایــد از ۳۸/۵ کیلوگــرم کمتــر باشــد.

بــرای  می افزایــد  آیلــر  مهنــدس 

متنــوع  غذایــی  نیازهــای  تأمیــن 
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سلامت گاو �ـازه زا 
در صدر اولویت ها

بیاییــد یــک بــار دیگــر بــه ایــن خبــر 

کامــاً رایــج در حرفــه ی مــن و شــما 

خــوب دقــت کنیــم: »بالــغ بــر ٪۳۵ 

تمــام گاوهــای شــیری ظــرف ۹۰ روز 

اول دوره ی شــیرواری، دســت کــم 

یــک بیمــاری بالینــی )متابولیکــی 

یــا عفونــی( را تجربــه می کننــد.« 

از   ،)Omontese(اومونِتــز دکتــر 

دامپزشــکی  دانشــکده ی  اســاتید 

ــا  ــکا ب ــوتا در آمری ــگاه مینه س دانش

تأییــد ایــن واقعیــت علمــی، توصیــه 

ــه ی  ــول دو هفت ــه در ط ــد ک می کن

ــر روز گاو را  ــیرواری، ه ــت ش نخس

ــا در  ــیم ت ــته باش ــر داش ــت نظ تح

ــم آن  ــاری، بتوانی ــروز بیم ــورت ب ص

ــم.  ــخیص بدهی ــع تش ــه موق را ب

 تشــخیص بــه موقــع و ثبــت ســوابق 

ابتــا بــه بیمــاری در گاوهــای تــازه زا 

در عیــن حــال بــه مدیــر گلــه کمــک 

حد آستانه در گلههزینه به ازای هر مورد ابتالبیماری
هایپرِکتوِنمی )افزایش شدید کتون در خون یا 

1۵٪289 دالرهمان کتوز ساب کلینیکال(

3٪1۵۰ دالرهایپوکلسمی کلینیکال
3۰٪1۵۰ دالرهایپوکلسمی ساب کلینیکال

3٪۷۰۰ دالرجابجایی شیردان
۵٪232 دالرجفت ماندگی

1۰٪218 دالرمتریت
3٪3۷۶ دالرورم پستان

می کنــد کــه بــه درک عمیق تــری 

ــد  ــود برس ــد خ ــرد دام مول از عملک

ــروز  ــا محاســبه ی آمــار ب چــرا کــه ب

فهمیــد  می شــود  بیماری هــا 

وضعیــت گلــه از ایــن لحــاظ باالتــر  

ــر. ــا خی از حــد طبیعــی هســت ی

ــذب  ــزان ج ــن می ــر گرفت ــت نظ تح

مــاده ی خشــک و موجــودی خوراک 

مهمــی  روش  نیــز  آخورهــا  در 

هدفترفند مدیریتی
روزانهتخلیه ی باقی مانده ی خوراک
دست کم ۲۳ ساعت در شبانه روزموجود بودن خوراک در آخور

هر ۴ ساعت یک باربرگرداندن خوراک به داخل حریم آخور
۳ تا ۵ درصدخوراک پس مانده در آخور

دست کم ۶۰ سانتی متر برای هر رأسفضای دسترسی به خوراک در امتداد آخور
دست کم ۱۰ سانتی متر برای هر رأسدسترسی به آب آشامیدنی

تراکم دام*
۱۰۰ درصدگاو خشک با فاصله ی زیاد از تاریخ زایش

۸۰ تا ۱۰۰ درصدگاو خشک در آستانه ی زایش**
۸۰ درصدگاو تازه زا

جذب ماده ی خشک پیش از زایمان
دست کم ۱۰ کیلوگرم در روزشکم اول

دست کم ۱۲ کیلوگرم در روزشکم دوم به بعد
جذب ماده ی خشک پس از زایمان

دست کم ۱۵/۵ کیلوگرم در روزشکم اول
دست کم ۱۹ کیلوگرم در روزشکم دوم به بعد

معیارهای آسایش دام در جایگاه
دسته بندی بر اساس مشخصات همساننگه داری گروهی

بیش از ۸۰٪ گاوها فاقد زخم مفصل خرگوشی یاشندامتیاز مفصل خرگوشی
امتیاز وضعیت بدن

۲/۷۵ تا ۳/۵دوره ی خشکی
۲/۷۵ تا ۳/۵هنگام زایمان

۲/۵ تا ۳/۲۵نقطه ی اوج تولید شیر )حدوداً روز شصتم شیرواری(

بیش از ۶۰٪ گاوهای نشسته ۲ ساعت پس از توزیع رفتار گاو
خوراک مشغول نشخوار باشند

نویسنده: 
جیم دیکِرل 
)Jim Dickrell(

منبع:
 نشریه ی

Dairy Herd
Management

بـهــداشــت و ســالمــت دام

بــرای حصــول اطمینــان از تأمیــن 

خــوراک  به انــدازه ی  و  به موقــع 

گلــه اســت. بــه زعــم دکتــر امونتــز: 

ــا  ــت آخوره ــر وضعی ــا نظــارت ب »ب

بیــن هــر وعــده توزیــع خــوراک 

تــا وعــده ی بعــد و مقــدار خــوراک 

می تــوان  آنهــا  در  پس مانــده 

اطاعــات بســیار مهمــی را در مــورد 

خوراکــی  اقــام  بــه  دام  گرایــش 

ــرای  خــاص و تعــداد دفعــات الزم ب

بــه  پــس زده  خــوراک  برگردانــدن 

داخــل حریــم آخــور دســت یافــت.« 

پــس از جمــع آوری ایــن اطاعــات و 

ــرات الزم  ــاد تغیی ــدد آن، ایج ــه م ب

در مدیریــت تغذیــه ی گلــه و بــه 

ــذب  ــزان ج ــاندن می ــر رس ــد اکث ح

آســانی  کار  بــه  خشــک  مــاده ی 

می شــود. تبدیــل 

جدول 1. حد آستانه و هزینه ی تحمیلی به ازای هر مورد بروز بیماری

جدول 2. رژیم توصیه شده  برای خوراک دهی، مدیریت آخور و مدیریت گاو در دوره ی انتقال

توجه: شیوع هایپرکتونومی، 
هایپوکلسمی کلینیکال و 

ساب کلینیکال، جابجایی شیردان، 
جفت ماندگی و متریت را باید با تقسیم 

تعداد موارد ابتال به تعداد گاوهای 
وضع حمل کرده در هر ماه محاسبه 

کرد. اما روش محاسبه ی شیوع ورم 
پستان عبارت است از تقسیم تعداد 
موارد ابتال به ورم پستان کلینیال بر 

تعداد دام دوشا در هر ماه.

منبع: دانشکده ی 
دامپزشکی دانشگاه مینه سوتا

* تراکم دام بر حسب تعداد 
هدالک ها محاسبه شده نه بر 

حسب تعداد فری استال ها
**در ارتباط با تراکم گاوهای 

در آستانه ی زایش، بسته به 
نژاد و جمعیت شناسی بهاربند، 

ارقام متفاوتی توصیه شده 
است. برای گاو هلشتاین و 
برای گله هایی که دام شکم 
اول با دام شکم های بعدی 

یکجا نگهداری می شوند، 
تراکم کمتر )یعنی حدود ٪8۰( 

توصیه می گردد. اما در مورد 
نژاد جرزی تراکم بیشتر )یعنی 

1۰۰٪( هیچ اثر سوئی بر 
سالمت و عملکرد دام پس از 

زایمان باقی نمی گذارد.
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گوساله را کمی دیر�ر 
از شیر بگیرید

)Maureen Hanson( نویسنده: مورین هانسون
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی
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۱۰
مدیریت گوساله و تلیسه

شــیر  از  بــرای  مناســب  ســن 
دســته  آن  از  گوســاله  گرفتــن 
موضوعاتــی اســت کــه کارشناســان و 
ــر ســر آن  صاحب نظــران همیشــه ب
ــر  ــراً دکت ــد. اخی ــر دارن ــاف نظ اخت
 ،)Michael Steele( ــتیل ــکل اس مای
در  دامپزشــکی  رشــته ی  محقــق 
در  کانــادا  گوئلــف  دانشــگاه 
همایــش ســاالنه ی انجمــن گوســاله 
ــن  ــه ای ــکا ب و تلیســه ی شــیری آمری

پرداخــت.  موضــوع 
پژوهش هــای  کــه  اســتیل  دکتــر 
ــه   ــه ی تغذی ــاً در زمین خــود را عمدت
و کارکــرد گوارشــی گوســاله تعقیــب 
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد ب می کن

ــن  ــرای از شــیر گرفت ــن ســن ب بهتری
گوســاله حداقــل ســن ۸ هفتگــی 
ــاله های  ــم وی »گوس ــه زع ــت. ب اس
شــش ماهــه هنــوز توانایــی جــذب 
بهینه ســازی  بــرای  کافــی  کالــری 
ندارنــد  را  شــیرخوارگی  مرحلــه ی 
و دســتگاه گــوارش  آنهــا آمــاده ی 
انتقــال بــه جیــره ا ی کــه منحصــر 
ــده  ــد نش ــک باش ــوراک خش ــه خ ب

ــت«.  اس
وی در ســخنرانی اخیــر خــود بــه 
شــرح نتایــج تحقیــق دکتــر اِکِــرت و 
همــکاران اش )از جملــه خــود دکتــر 
اونتاریــوی  دانشــگاه  در  اســتیل( 
پرداخــت.   ۲۰۱۵ ســال  در  کانــادا 

ــور،  ــان در پژوهــش مزب ــن محقق ای
هفتــه  ی   ۶ شــیرخوارگی  دوره ی 
نخســت پــس از تولــد گوســاله را 
بــا یــک رژیــم تغذیــه ی ۸ هفتــه ای 
ــق: ــن تحقی ــد. در ای ــه کردن مقایس

۱. ۲۰ گوســاله ی هلشــتاین مــاده در 
بــدو تولــد بــه طــور تصادفــی بــرای 
از شــیر گرفتــن در ســن ۶ هفتگــی و 

۸ هفتگــی برگزیــده شــدند.
ــرم  ــا ۱/۲ کیلوگ ــیر ب ــن ش ۲. جایگزی
ــاله  ــر گوس ــه ازای ه ــد ب ــواد جام م
در هــر روز در دو وعــده بــرای ایــن 
گوســاله ها تجویــز شــد و یــک هفتــه 
پیــش از فــرا رســیدن تاریــخ از شــیر 
ــه  ــری، وعده هــای خوراک دهــی ب گی

نصــف کاهــش یافــت.
خــرد  کلــش  غــات،  اســتارتر   .۳
شــده ی جــوی دوســر، و آب نیــز 
تمــام  اختیــار  در  آزاد  طــور  بــه 
گوســاله ها قــرار داده شــد و هــر 
آنهــا  میــزان جــذب خــوراک  روز 

ثبــت گردیــد. 
۴. وزن گوســاله ها هــر هفتــه تــا 

ــد. ــت ش ــی ثب ــن ۷۰ روزگ س
سن  در  شیرگیری  از  بعد  و  قبل   .۵
مایع  از  روزگی،   ۶۳ و   ۴۹  ،۳۵
شکمبه، و مدفوع و خون گوساله ها 
نمونه برداری و آزمایش به عمل آمد.
۶. از ۲ هفتــه مانــده بــه شــیر گیــری 
آن، عوامــل  از  بعــد  تــا ۲ هفتــه 

اســترس  ارزیابــی  بــرای  رفتــاری 
ــه مــدت یــک  ناشــی از شــیرگیری ب
ــش از  ــه، پی ــار در هفت ــاعت، ۳ ب س
ــه  ــی روزان ــده ی دوم خوراک ده وع

ــد. ــه ش ــر گرفت ــت نظ تح
تفاوت هــای  پیش گفتــه  محققــان 
گــروه  دو  ایــن  بیــن  معنــی داری 
ــود  ــارت ب ــه عب ــد ک ــاهده کردن مش

از:

ــه ی وزن  ــش روزان ــط افزای  متوس
یــک هفتــه  گــروه ۸-هفته ای هــا 
مانــده بــه تاریــخ از شــیر گیــری 
آن  حــال  بــود  گــرم   ۸۰۰ حــدود 
ــه ای  ــاله های ۶-هفت ــرای گوس ــه ب ک

عــدد ۳۴۰ گــرم ثبــت گردیــد.
ــه ی  ــش وزن روزان ــط افزای  متوس
یــک هفتــه  گــروه ۸-هفته ای هــا 
یــک  حــدود  شــیرگیری  از  بعــد 
کیلوگــرم بــود ولــی بــرای گــروه 
ــاخص از ۳۵۰  ــن ش ــا ای ۶-هفته ای ه

ــت. ــر نرف ــرم باالت گ
ــه در ۸ هفتگــی   گوســاله هایی ک
از شــیر گرفتــه شــدند نزدیــک بــه ۹ 
کیلوگــرم در روز هفتــادم ســنگین تر 
از گوســاله هایی بودنــد کــه در ســن 

۶ هفتگــی از شــیر گرفتــه شــدند.
 از ســن ۵ هفتگــی تــا ۸ هفتگــی، 
در  و آب  اســتارتر  مقــدار جــذب 
ــی از  ــه در ۸ هفتگ ــاله هایی ک گوس

ــر از گــروه  ــه شــدند کمت شــیر گرفت
مقابــل بــود. امــا یــک هفتــه مانــده 
ــه  ــک هفت ــخ شــیرگیری و ی ــه تاری ب
ــتارتر  ــذب اس ــدار ج ــس از آن، مق پ
و  بــود،  بیشــتر  هفته ای هــا   ۸ در 
آخــر  در هفتــه ی  گــروه  دو  هــر 
آزمایــش تقریبــاً بــه یــک میــزان 

ــد. ــذب کردن ــتارتر ج اس
 در هفتــه ی قبــل از شــیرگیری 
وعده هــای  کاهــش  )مرحلــه ی 
ــروه  ــاله های گ ــی(، گوس خوراک ده
ــتری را  ــان بیش ــه ای، ۷۵٪ زم ۶ هفت
بــرای لیســیدن ســطوح مختلــف، 
۵۵٪ زمــان کمتــری را بــرای نشــخوار 
کــردن، و ۳۶٪ زمــان کمتــری را بــرای 

گــروه  بــه  نســبت  کشــیدن  دراز 
ــد.  ــرف کردن ــل ص مقاب

 به باور دکتر استیل »این نتایج 
میران  به  که  وقتی  خصوص  به 
هفته  یک  گروه  دو  وزن  افزایش 
پس از شیرگیری دقت می کنیم قابل 
گوساله هایی  در  می شوند.  تأمل 
دارند،  باالتری  تغذیه ی  سطح  که 
 ۶ سن  از  شیرگیری  تاریخ  تأخیر 
باعث  هفتگی   ۸ سن  به  هفتگی 
و  می گردد  آنها  بهره وری  ارتقای 
مابعد  مرحله ی  به  انتقال  برای 
می سازد.« مهیاترشان  شیرخوارگی 
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مدیریت گاو خشک و دوره ی انتقال

ین  آخــــــر
بـــــاری کــــه 
بــه طــور جــدی بــه 
ــپرم و  ــازی اس ذخیره س
تانــک نیتــروژن مایــع در 
مزرعــه ی خــود فکــر کردیــد 
چــه زمانــی بــوده اســت؟ بــرای 
تحقــق حداکثــری پتانســیل بــاروری 
گــران  قیمــت  بــه  کــه  اســپرمی 
را  مایــع  ازت  تانــک  خریده ایــد، 
ــد.  ــت کنی ــتی مدیری ــه درس ــد ب بای
تانک ازت مایع برای ذخیره ی اسپرم 
در واقع از »یک تانک درون تانک 
استفاده  با  و  شده  تشکیل  دیگر« 
عایق بندی  آنها  بین  فضای  خأل،  از 
مایع  ازت  تانکهای  است.  گردیده 
را باید در جای تمیز، خشک و امن 
طول  ترتیب،  این  به  کرد.  نگهداری 
می رود،  باال  ازت  تانک  مفید  عمر 
نیروی انسانی در معرض خطر تماس 
با ازت مایع قرار نمی گیرد و احتمال 
می رسد.  حداقل  به  هم  سرقت 
با  ازت  تانک  باید  که  مواقعی  در 

از �وجه به �ـانک ذخیره ی اسپرم 
غافل نشوید

)Joseph C Dalton( نویسنده: جوزف سی. دالتون
Dairy Herd Management منبع: نشریه ی

وسیله ی نقلیه جابجا شود، حتماً باید 
آن را داخل خودرو سفت و محکم 
ناشی  تکان های  اثر  در  تا  ببندید 
و  برنگردد  تانک  خودرو،  حرکت  از 
ضربه نخورد چرا که در هر دو مورد، 
ازت مایع از داخل تانک نشت کرده، 

رفت.  خواهد  هدر 
دامداری  دفتر  در  را چه  ازت  تانک 
خودرو  داخل  چه  کنید،  نگهداری 
باید  صورت  هر  در  باشید،  گذاشته 
فهرست کامل اسپرم های داخل آن را 
در دسترس داشته باشید تا بتوانید به 
پیدا  را  نیاز  مورد  پاِیت های  سرعت 
کنید.  خارج  ازت  تانک  داخل  از  و 
در غیر این صورت، پایت های اسپرم 
منجمد بیش از حد در معرض هوای 
گرم بیرون تانک قرار خواهند گرفت. 

زیر خط انجماد
تانک  از  پایت  کردن  خارج  هنگام 
داشته  سرعت عمل  باید حتماً  ازت، 
باشید و کانیستر، دستگیره ی کانیستر 
و پایت های داخل کانیستر را تا جای 
ممکن از دهانه ی تانک باالتر نیاورید. 
بهترین روش عمل آن است که تمام 
زیر خط  را  پایت های مصرف نشده 

انجماد گلوگاه دهانه ی تانک ازت نگه 
دارید. اگرچه دمای ازت مایع منفی 
۱۹۶ درجه ی سانتی گراد )منفی ۳۲۰ 
درجه ی فارنهایت( است، در دهانه ی 
تانک ازت مایع، دمای آن افت می کند. 
مثاً، تانکی که طول گلوگاه دهانه ی 
آن ۱۵ سانتی متر باشد، دمای ازت در 
میانه ی گلوگاه  )یعنی ۷/۵ سانتی متر 
تانک(  فوقانی  دهانه ی  از  پایین تر 
است  سانتی گراد  درجه ی   ۷۵ منفی 
حال آن که ۲/۵ سانتی متر پایین تر از 
دهانه ی فوقانی گلوگاه تانک، دما به 
منفی ۱۵ درجه ی سانتی گراد می رسد. 
بازتولید  پاِیت،  محیط  درون 
تعریف  طبق  که  یخ  کریستال های 
عبارت است از تبدیل کریستال های 
به  سلولی  خارج  مایع  در  یخ  ریز 
رخ  زمانی  بزرگ تر،  کریستال های 
ازت  تانک  داخل  دمای  که  می دهد 
سانتی گراد  درجه ی   -۱۳۰ زیر  از 
سانتی گراد  درجه ی   -۱۳۰ باالی  به 
برسد و دوباره به زیر ۱۳۰- درجه ی 
کریستال های  برگردد.  سانتی گراد 
سازنده ی  اجزای  و  غشا  یخ،  درشت 
می کند  تخریب  را  اسپرماتوزویید ها 
شدت  به  بستگی  شدت اش  که 

و  ازت  تانک  داخل  دمای  افزایش 
باالتر  این دما  مدت زمانی دارد که 
باقی  سانتی گراد  درجه ی   -۱۳۰ از 
داخل  اسپرم  دیدن  صدمه  بماند. 
جوش  و  جنب  اساس  بر  )که  پایت 
دمای  در  می شود(  سنجیده  اسپرم 
نیز  سانتی گراد  درجه ی   ۸۰ منفی 
در  نکته  است.  گردیده  گزارش 
اینجاست که نمی توان با برگرداندن 
پایت های اسپرم به عمق ازت مایع، 
بنابراین،  کرد؛  جبران  را  آسیب  این 
پایت ها  سایر  کردن  خارج  هنگام 
تانک  دریچه ی  که  نوبتی  هر  در 
آسیب دیده ی  اسپرم  می شود،  باز 
پایت هایی که به امید جبران صدمه 
به داخل تانک ازت بازگردانده شده  
دید. خواهند  آسیب  هم  باز  بودند 

از افت ذخیره ی ازت داخل 
تانک جلوگیری کنید

بر  تانک  داخل  مایع  ازت  سطح 
باال  بارها  که  پایت هایی  دمای 
تانک  عمق  به  دوباره  و  کشیده 
بسیار  تأثیر  می شوند  گردانده  باز 
آزمایش  یک  در  می گذارد.  زیادی 
کاسیک، باال آوردن دسته ی عصایی 

شکل )که به ماقه ی فلزی حاوی ۵ 
گلوگاه  تا  است(  اسپرم متصل  پایت 
دهانه ی تانک به مدت تقریبی یک 
پایت  دمای  که  شد  موجب  دقیقه، 
در شرایطی که تانک پر از ازت مایع 
سانتی گراد  درجه ی   ۱۶ حدود  بود، 
 ۱۹۶ منفی  از  )یعنی  بیابد  افزایش 
 ۱۸۰ منفی  به  سانتی گراد  درجه ی 
درجه برسد(. در عین حال باید توجه 
داشت که این افزایش دما، اقزایشی 
حداقلی بوده است زیرا زیرا ماقه ی 
حاوی پایت در آغاز فرایند آزمایش، 
به  بود. ضمناً،  نیز  مایع  ازت  حاوی 
عمق  به  پایت  بازگرداندن  محض 
منفی ۱۹۶  به  آن  دمای  ازت،  تانک 

کرد. پیدا  کاهش  درجه 
آزمایش،  همین  دیگر  سناریوی  در 
پایین  تانک  داخل  مایع  ازت  سطح 
سانتی متر(.   ۱۴ )حدود  شد  برده 
 ۱۰۸ پایت  دمای  وضعیت،  این  در 
درجه ی سانتی گراد گرمتر شد )یعنی 
از منفی ۱۹۶ درجه ی سانتی گراد به 
منفی ۸۸ درجه رسید(، و با گذشت 
یک دقیقه از زمان بازگرداندن پایت 
هنوز  آن  دمای  تانک،  عمق  به 
سانتی گراد  درجه ی   ۱۹۶ منفی  به 

بود. نرسیده 
که  توصیه می شود  به طور خاصه، 
هر هفته سطح ازت مایع درون تانک 
شرایطی  هیچ  در  و  کنید  وارسی  را 
از ۵۱ سانتی متر  نگذارید که بیشتر 
سطح ازت پایین برود. پایت ها را به 

تمام  و  کنید  تانک خارج  از  سرعت 
پایت های مصرف نشده را زیر خط 
انجماد دهانه ی تانک نگه دارید. از 
مشورت منظم با کارشناسان زبده ی 
نیز  مصنوعی  تلقیح  و  نژاد  اصاح 

نشوید! غافل 
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ذهن تان  در  سؤال  این  حال  به  تا 
مطرح شده که آیا کاهش سلول های 
و  حد  است  ممکن  شیر  سوماتیکی 
مرزی داشته باشد و نباید از آن حد 
پایین تر رفت؟ راست اش را بخواهید 
این  آمریکایی  گاوداران  روزها  این 
این  صاحب  از  پیوسته  را  سئوال 
که  نیست  تردیدی  می پرسند.  قلم 
بودن  باال  شیر،  کیفیت  دیدگاه  از 
سوماتیکی،  سلول های  جمعیت 
مطلوب هیچ کس نیست، اما برخی 
آن  بیم  جدید  نسل  دامداران  از 
سوماتیکی  سلول های  اگر  که  دارند 

)Amber Yutzy( نویسنده: اِیمِبر یوتسی
دانشکده ی ترویج علوم کشاورزی ایالت پنسیلوانیا

کیفیت شیر

بیابند،  کاهش  حد  از  بیش  شیر 
برای  گاو  ایمنی  سیستم  پتانسیل 
باکتریایی  عفونت های  با  مبارزه 
آمار  نتیجه،  در  و  می یابد  کاهش 
گله  در  پستان  ورم  بیماری  به  ابتا 

می رود.  باال 
گلبول های  سوماتیکی  سلول های 
عفونت  با  که  هستند  خون  سفید 
دیده  آسیب  بافتهای  و  می جنگند 
سیستم  وقتی  می کنند.  ترمیم  را 
عفونی  آلودگی  دچار  پستانی 
به  سفید خون  گلبول های  می گردد، 
ذخیره ی  و  پستانی  سیستم  سمت 

تا  می کنند  حرکت  آن  درون  شیر 
جلوی باکتری های مهاجم را بگیرند. 
اهمیت  حائز  بسیار  فرایند  این 
حتی  فرایند،  این  فقدان  در  است؛ 
ورم  به  ابتا  موارد  کردن  طرف  بر 
پستان غیر حاد بسیار آهسته صورت 
خواهد گرفت. آسیب دیدن بافت ها 
جمعیت  گردید.  خواهد  تشدید 
سیستم  در  سوماتیکی  سلول های 
مجموعه  ی  نشانگر  دقیقاً  پستانی 
مبارزه  برای  که  نیست  سلول هایی 
در  شدن  بسیج  قابل  عفونت ها،  با 
چه  هر  بلکه،  باشند.  حیوان  خون 

شیر  سوماتیکی  سلول های  جمعیت 
که  گرفت  نتیجه  باید  باشد،  بیشتر 
کارتیه ی  در  عفونت  بروز  احتمال 
پستان بیشتر است. رمز پیشگیری از 
ورم پستان در مدیریت درست گله 
و بهره مندی از گاوهای سالمی است 
که بتوانند در مواقع الزم، به سرعت 
بجنگند. پستان  ورم  بروز  عوامل  با 

سئوالی که مطرح است این است که 
سلول های  جمعیت  بودن  پایین  آیا 
خطر  معرض  در  را  گاو  سوماتیکی، 
جدی تری از لحاظ ابتا به ورم پستان 
شرایط،  بهترین  در  می دهد؟  قرار 

هر  سوماتیکی  سلول های  جمعیت 
گاو باید بین ۱۰۰ هزار و ۱۵۰ هزار 
با  باشد. مشاهده شده که گاوهایی 
سلول سوماتیکی زیر ۵۰ هزار، واکنش 
داده اند.   نشان  عفونت  به  کندتری 

من در مقام کارشناس ترویج صنعت 
دامپروری همیشه گاوداران آمریکایی 
افزایش  برای  که  کرده ام  تشویق  را 
تولید شیر و سودآوری گله هایشان، 
را  شیر  سوماتیکی  سلول  میانگین 
بسیاری  در  امروزه  بیاورند.  پایین 
آمریکا  شیری  دامداری های  از 
گله   کل  سوماتیکی  سلول  میانگین 
به زیر ۷۵ هزار رسیده که ۱۰ سال 
این  نبود.  تصور  قابل  اصاً  پیش 
علمی  تحقیقات  مرهون  پیشرفت 
که  است  نوظهوری  فناوری های  و 
نبود.  آنها  از  خیری  پیش  دهه  یک 
سلول  جمعیت  میانگین  کاهش  با 
شیر  ذخیره ی  تانک  در  سوماتیکی 
 ۱۰۰ زیر  به  صنعتی  گاوداری های 
شاخص  که  گاوهایی  تعداد  هزار، 
است  پایین  سوماتیکی شان  سلول 
ممکن  روند  این  می یابد.  افزایش 

ابتا  خطر  افزایش  ه  است 
به ورم پستان کلینیکال در 
این گله بینجامد. با وجود 
پایین  فواید  و  مزایا  این، 

به  آمار سلول های سوماتیکی  بودن 
مراتب بیشتر از خطرات ناشی از آن 
است. پاسخ من به سئوال گاوداران 
افزایش  به جای  نگران آن است که 
شیر،  سوماتیکی  سلول های  مجدد 
باال  باید  را  گاو  بدن  طبیعی  ایمنی 
شرایط  بهترین  در  را  آن  و  ببریم 

کنیم. نگهداری  ممکن  محیطی 
پایین  شاخص  دارای  گاوهای  چرا 
پستان  ورم  به  سوماتیکی  سلول 
در  )که  می شوند  مبتا  کلینیکال 
هست(؟  نیز  کشنده  موارد  بعضی 
کاهش  در  معضل  این  ریشه ی  آیا 
فرصت  ایجاد  یا  گاو  طبیعی  ایمنی 
است؟  نهفته  پاتوژن ها  برای 
سوماتیکی  سلول  آمار  که  گله هایی 
باالیی دارند اکثراً  درگیر باکتری های 
مسری هستند. عفونت ناشی از این 

ساب کلینیکال  معموالً  باکتری ها 
تشخیص  مدتی  تا  و  است 

عفونت  اگر  اما  نمی شود.  داده 
معموالً  باشد،  کلینیکال  شده  ایجاد 
گاو  شیر  در  و  نیست  حاد  چندان 
و  لخته  مانند،  دلمه  تکه های  مبتا 
تورم مشاهده می گردد. باکتری های 
محیطی به ندرت در چنین گله هایی 
قبیل  این  زیرا  می شوند  دیده 
باکتری های  اصطاح  به  باکتری ها 
توان  بنابراین،  و  فرصت طلب اند 
به  و  مسری  باکتری های  با  رقابت 
شدت مهاجم را ندارند. در گله هایی 
پایینی  که شاخص سلول سوماتیکی 
واگیردار  باکتری های  به  کمتر  دارند 
اجرای  با  نتیجه،  در  و  آلوده اند 
و  شیردوشی  صحیح  روش های 
سرایت  جلوی  مناسب  مدیریت 
باکتری ها را می گیرند. در  این قبیل 
مواردی که عفونتی در این دسته از 
گله ها پیدا می شود معموالً ریشه ی 
باکتری های  دارد.  محیطی 
پــــــــــاتـوژن 
محــــیطـــی، 
طبــــیعـــتـی 
فـــــرصـت طلب 
دارند یعنی بیشتر گاوهایی 

که به آنها آلوده می شوند – از قبیل 
در  که  گاوهایی  یا  خشک  گاوهای 
دارند  قرار  شیرواری  دوره ی  اوایل 
سیستم  که  هستند  گاوهایی    -
تحت  یا  شده  سرکوب  ایمنی شان 
که  گاوی  است.  گرفته  قرار  فشار 
لزوماً  دارد  پایینی  سوماتیکی  سلول 
محیطی  ارگانیسم های  به  نسبت 
عایم  ولی  نیست،  آسیب پذیرتر 
بالینی مرئی تری دارد و توجه مدیر 
گله را زودتر به خود جلب می کند.  
نتیجه  می خواهم  بحث  این  از 
بگیرم که مزایای پایین بودن شاخص 
بیشتر  مراتب  به  سوماتیکی  سلول 
باید  گاوداران  است.  آن  مضرات  از 
مرغوب ترین  تولید  برای  همچنان 
شیر ممکن تمام سعی و همت خود 
پایین بودن سلول  را به کار ببندند. 
سوماتیکی شیر یعنی افزایش درآمد 
گله، افزایش جوایز کیفی، و کاهش 
بروز  از  ناشی  تحمیلی  هزینه های 
سامت  حفظ  پستان.  ورم  بیماری 
مناسب،  تغذیه ی  با  شیری  گاو 
محیط تمیز و بهداشتی، و مدیریت 
شدت  به  را  عفونت  خطر  مطلوب، 
کاهش می دهد. برنده ی نهایی، اما، 
مصرف کننده است که از محصوالت 

می گردد. بهره مند  مرغوب  لبنی 

سلول های سوما�یکی شیر را 
�ـا کجا پایین ببریم
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مدیریت کود و پساب

مدیریت 
پساب های دامداری

نویسنده: دکتر محسن سعدانی
دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید بهشتی

بخشهای  در  آب  دامداری ها،  در 
اهداف  با  و  مزرعه  مختلف 
گوناگون مصرف می شود. مصارف 
دامداری های  در  آب  عمده ی 
می گردد:  زیر  موارد  شامل  شیری 
و  شیردوشی  دستگاه  شستشوی 
ادوات مرتبط با آن، آب آشامیدنی 
برای دام و شستشوی جایگاه دام.
در زمان های گذشته، کود حیوانی 
از  مشتق  فاضالب  همچنین  و 
مورد  مغذی  مواد  منزله ی  به  آن 
کود  صورت  به  گیاهان  نیاز 
اضافه  کشاورزی  زمین های  به 
حاصلخیزی  باعث  و  می گردید 
بیشتر زمین و بهبود عملکرد تولید 
به خصوص  کشاورزی  محصوالت 
غالت می شد. کودها و پساب های 

دامداری غنی از نیتروژن، فسفر، 
که  هستند  آلی  مواد  و  پتاسیم 
به  خاک  در  مجاز  غلظت های  تا 
بهبود  باعث  و  می رسند  مصرف 
محصوالت  مقدار  و  کیفیت 

می گردند. کشاورزی 
با گذشت زمان و افزایش جمعیت 
جوامع  این  نیاز  انسانی،  جوامع 
افزایش چشمگیری  غذا  تأمین  به 
پیدا کرده و در نتیجه تولید مواد 
شدن  صنعتی  سوی  به  غذایی 
معطوف شده است. از یک طرف، 
کشاورزی هر روز پیشرفته تر شده 
و از طرف دیگر، پرورش سنتی دام 
سنتی کاهش پیدا کرده است. در 
نتیجه ی دامداری مدرن و صنعتی، 
یک  در  دام  از  متراکمی  جمعیت 

محدود  جغرافیایی  منطقه ی 
کود و  نگهداری می شوند و عمالً 
پساب مغذی تولید شده در آن از 
جذب  قابل  و  نیاز  مورد  ظرفیت 
به  منطقه  آن  کشاورزی  خاکهای 
مراتب بیشتر می شود. این مقادیر 
هنگفت کودهای حیوانی به همراه 
به علت تجمع در  پساب های آن 
مشکالت  محدود،  منطقه ی  یک 
دنبال  به  جدی  محیطی  زیست 
کودهای  جامد  بخش  می آورد. 
حیوانی بعد از خشک شدن قابل 
انتقال به مناطق دیگر و استفاده 
در زمین های کشاورزی است و به 
این واسطه تا حد زیادی از مشکالت 
زیست محیطی آن کاسته می شود، 
در  معموالً  دامی  پساب های  اما 

مجاورت خوِد دامداری به محیط 
طبیعی رها شده، می توانند به دلیل 
وجود مواد آلی و مغذی زیاد در 
آلودگی  ایجاد  باعث  ترکیب شان 
آبهای سطحی و زیرزمینی گردند. 
استفاده از این پساب ها به مقدار 
برای  دایمی  صورت  به  و  زیاد 
کشاورزی هم می تواند در درازمدت 
باعث ورود منابع آالینده به آبهای 
زمان  مرور  به  شده،  زیرزمینی 
میزان ترکیبات نیتراتی و مواد آلی 
افزایش دهد؛  آبهای زیر زمینی را 
آشامیدن آب حاوی نیترات بیش از 
حد زیاد نیز به نوبه ی خود موجب 
ابتالی انسان به بیماری هایی مانند 
سرطان، اختالالت کبدی و نظایر آن 

می گردد. 

بسته به کاربرد آب، نوع و تعداد 
دام، روش نگهداری دام و ساز و 
کودهای  دفع  و  آوری  جمع  کار 
آالیندگی  شدت  و  نوع  دامی، 
با توجه  آن متفاوت خواهد بود. 
مواد  تنوع  و  آالیندگی  مقدار  به 
دامداری،  پساب های  در  موجود 
محیط  آلودگی  از  جلوگیری  برای 
پساب های  تصفیه ی  زیست، 
این  است.  ناپذیر  اجتناب  مزبور 
به  که  نیندازیم  قلم  از  هم  را 
خاطر تنوع خصوصیات فیزیکی–

شیمیایی پساب های تولید شده در 
تصفیه ی  روش  دامداری ها،  انواع 
مهم تر  حتی  است.  متفاوت  آنها 
تصفیه  مراحل  انجام  با  آن،  از 
امکان  بر  عالوه  آلودگی،  رفع  و 

شده  تصفیه  پساب  از  استفاده 
لطف  به  می توان  کشاورزی،  در 
تکمیلی،  تصفیه ی  فرایندهای 
استفاده ی  و  بازگردش  امکان 
مجدد از پساب تصفیه شده را هم 

آورد. فراهم 
پساب  از  مجدد  استفاده ی  با 

دامداری ها  در  شده  تصفیه 
در  نیاز  مورد  آب  کلی  مصرف 
قابل  کاهش  دامپروری  صنعت 
توجهی پیدا می کند و تولید پایدار 
شیر  همچون  دامی  محصوالت 
با امنیت بیشتری برای  و گوشت 

می گردد. امکان پذیر  کشور 
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نویسنده: جرمی 
 Jeramy( َسنفورد

)Sanford
منبع: نشریه ی 

Progressive Dairyman
مترجم: مهندس 
مریم محمدامینی

کارشناس ارشد 
پژوهش 

شرکت زانیار تحقیق 
و توسعه

مدیریت کود و پساب

استفاده شود،  بستر  پوشش  برای  بادی 
کود  خشک  ماده ی  جداسازی  روش 
نسبت به مواردی که از کود برای پوشش 
زیادی  تفاوت  می گیریم  بهره  بستر 
دستگاه های  امروزه،  داشت.  خواهد 
برای سناریوهای مختلفی  سپراتور کود 
طراحی می شوند: مثاً آیا سپراتور باید 
آب سیستم فاشینگ را هم تصفیه کند، 
یا کافی است که ماده ی خشک مناسب 
برای پوشش بستر تولید کند یا این که 
هدف نهایی، استحصال ماده ی خشکی 
مواد  را  آن  از  باالیی  درصد  که  است 
کشاورزی  بخش  برای  مناسب  مغذی 

باشد؟  داده  تشکیل 
باشیم  داشته  خاطر  به  اینها،  از  گذشته 
که جداسازی مواد جامد کود حیوانی در 
بهبود کیفیت هوا و کاهش انتشار بوی 
نامطبوع در محیط زیست نیز مؤثر است.
3- آیا جداسازی مواد جامد فیبردار از 

کود ضرورت دارد؟
مورد  در  نهایی  تصمیم  اتخاذ  از  قبل 
این  به  باید  مزرعه،  مطلوب  سناریوی 
موضوع نیز بیندیشیم که آیا جداسازی 
مواد فیبردار از کود الزم هست یا خیر. 
این  گله مهم ترین عامل مؤثر در  سایز 
تصمیم گیری است زیرا هر چه سایز گله 
بزرگ تر باشد، هزینه کردن در این حوزه 

پیدا می کند. بیشتری  اقتصادی  توجیه 
کود  جامد  ذرات  درصد  اساس  بر 
می توان تخمین زد که چه مقدار ماده ی 
است.  استحصال  قابل  کود  از  خشک 
میزان  جامد،  ذرات  کمیت  از  گذشته 
قرار  اگر  دارد.  اهمیت  نیز  آنها  بزرگی 
از ماده ی خشک استحصال شده  است 
بهتر  شود،  استفاده  بستر  پوشش  برای 
تشکیل  جامد  مواد  ذرات  که  است 

باشند. درشت تر  آن  دهنده ی 
4- چه مقدار ماده ی خشک برای پوشش 

بستر کافی است؟
از جنس ماده ی خشکی که  صرف نظر 
برای پوشش بستر به کار می گیریم، باید 
به خاطر داشته باشیم که بر اساس یک 
قاعده ی کلی، در هر شبانه روز به ازای 
هر رأس دام، ۱۴ لیتر پوشش بستر مورد 

نیاز است. 
برای  مناسب  حجم  محاسبه ی  هنگام 
به  که  باشد  یادمان  بستر،  پوشش 
پتانسیل توسعه ی آتی گله، و نیز فضای 

خشک  گاو  برای  نیاز  مورد  فیزیکی 
باشیم  داشته  توجه  نیز  تلیسه ها  و 
در  نیز  را  عوامل  این  حتی المقدور  و 

بنماییم.  لحاظ  محاسبات مان 
5- در مدیریت کود دامی، آب چه نقشی 

ایفا می کند؟
دسترسی به آب کافی، در مدیریت کود 
گاوداری اهمیت زیادی دارد. در شرایط 
عادی، در هر شبانه روز و به ازای هر 
برای  آب  لیتر   ۶۰ تا   ۳۰ بین  دام،  رأس 
و  مختلف  بخشهای  سطوح  شستشوی 
می گردد  مصرف  دامداری  راهروهای 
کود  فاشینگ  برای  آن  از  می توان  که 
کردن  خنک  همچنین  کرد.  استفاده 
بدن گاو، حمام سم و تمیز نگاه داشتن 
آبخوری را نباید از نظر دور داشت. برای 
از کود هم آب بیشتری  جداسازی شن 
مورد نیاز است. بنا بر یک قاعده ی کلی 
باید تمام منابع آب دامداری را آگاهانه 
و با دوراندیشی مورد استفاده قرار داد.
6- مقررات فعلی و آتی در منطقه ی شما 

کدام اند؟
قوانین  که  است  منبعی  همچنان  آب 
و  هستند  نسبی  آن  به  مربوط  نظارتی 
قرار  تغییر  دستخوش  ادواری  طور  به 
می گیرند. بنابراین الزم است به هر گونه 
مقرراتی که قرار است به زودی اجرا شود 
توجه داشته باشیم. هر نوع محدودیت 
قانونی بر میزان دسترسی ما به آب تأثیر 
که  است  ضروری  نتیجه  در  می گذارد. 
قوانین  در  تغییرات  آخرین  از  همواره 
با  آب  منابع  حوزه ی  با  مرتبط  مختلف 

باشیم. خبر 
اگر کیفیت آب به ازای انواع خاک، محل 
سیستم های  از  می توان  باشد،  نگرانی 
جست  بهره  کود  مدیریت  پیشرفته ی 
که به فرایند سانتریفیوژ با یک پلیمر و 
فیلتراسیون مضاعف مجهز باشد. در هر 
حال، باید سیستمی برای دامداری خود 
مقررات  و  قوانین  با  که  کنیم  طراحی 

باشد. نداشته  منافاتی  دولتی 
 7- چگونه از کود تولید شده در دامداری 

خود استفاده کنیم؟
زمان و مکان بهره برداری از کود در محیط 
داخل یا اطراف دامداری، عواملی تعیین 
کود،  جابجایی  مسافت  هستند.  کننده 
حجم کودی که باید جابجا شود، هزینه ی 
حمل مترتب بر آن و زمین کشاورزی الزم 

باید  جملگی  کود،  این  از  استفاده  برای 
در نظر گرفته شوند. نظام مدیریت کود 
باید همیشه بخشی ضروری و الینفک از 
کشاورزی ما باشد و طوری طراحی شده 
باشد که مواد مغذی کود تا حد اکثر ممکن 
مورد استفاده ی زمین و گیاه قرار بگیرند.
کارگیری  به  برای  بسیاری  روش های 
وجود  زراعی  زمین  در  مغذی  مواد 
کود  تانک  همچون  فناوری هایی  دارد. 
پخش کن یا نوارهای تزریق کود از آن 
جمله اند. تزریق کود به خاک در کاهش 
هدررفت نیتروژن خاک و پایین آوردن 
هزینه ی خرید کودهای ازته موثر است. 
ماده ی  فروش  محل  از  حال،  عین  در 
تولید  از کود و حتی  خشک جدا شده 
برای  می توان  مشتری  سفارش  به  کود 
دامداری خود درآمد جانبی ایجاد کرد.

8- چگونه کود را جمع آوری کنیم؟
آوری  جمع  برای  بسیاری  های  گزینه 
برای  دارد.  وجود  گاوداری  در  کود 
لودر  فاشینگ،  سیستم  اسکریپر،  مثال 
از اسکریپر  یا تانک های خا. استفاده 
نیاز  عدم  دلیل  به  فاشینگ  سیستم  و 
از  استفاده  برای  مفیدند.  متصدی  به 
جمعیت  است  الزم  فاشینگ  سیستم 
حداکثر  گله،  گاوهای  آتی  و  کنونی 
آب مورد نیاز و حجم مخزن مخصوص 

نگهداری مایعات فاشینگ را بدانیم. به 
یاد داشته باشید که زمان برداشت کود، 
ارتباط  و  جایگاه  بستر  مدیریت  روش 
در  گله  عمومی  مدیریت  با  دو  این 
برنامه ریزی نهایی تأثیر مستقیم دارند.

9- آیا شیب زمین هم در طراحی سیستم 
مدیریت کود نقش دارد؟

پاسخ به این پرسش مثبت است. بسته 
در  باید  زمین  شیب  بستر،  نوع  به 
تجهیزات  و  کار  نیروی  که  باشد  حدی 
شرایط  دهد.  کاهش  را  کود  مدیریت 
آب  سطح  مانند  خاص  زمین شناختی 
منابع زیرزمینی یا سنگاخی بودن زمین 
غیر  را  عمیق  گودال  حفر  که  گاوداری 
در  خود  نوبه ی  به  می سازد،  ممکن 

مؤثرند.  ما  نهایی  تصمیم  
10- آیا باید شرایط آب و هوایی را در 

نظر گرفت؟
بسته به موقعیت مکانی گاوداری، باید 
برای شرایط آب و هوایی در طول سال 
ماحظاتی در نظر گرفته شود. همچنین 
عاوه بر این که آب و هوا بر طراحی 
ساختمان ها و جایگاه گاو اثرگذار است 
بر سیستم مدیریت کود نیز موثر است. 
آب و هوای سرد باعث یخ زدن کود می 
شود و تابش آفتاب به آن، باعث تبخیر 
رطوبت و خشک شدن اش خواهد شد.
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گاوداری  یک  اجرای  و  طراحی  از  قبل 
فعال،  گاوداری  یک  توسعه ی  یا  جدید 
باید تکلیف چند مسئله را روشن کنیم. 
این  حساس ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
گاوداری  کود  مدیریت  سیستم  مسایل، 
در  مشخص  تصمیم  یک  اتخاذ  است. 
مورد سیستم مدیریت کود گله می تواند 
مانع از رخداد خیلی از مشکات احتمالی 
در آینده باشد.بنابراین، قبل از اقدام به 
سرمایه گذاری تکلیف مسایل زیر را باید 

به دقت و با جدیت روشن کرد:
1. از چه موادی برای پوشش کف بستر 

استفاده کنیم؟
اولین حوزه ی تصمیم گیری موادی است 
استفاده خواهیم  برای پوشش بستر  که 
منافع  که  مناسب اند  بسترهایی  کرد. 
بلندمدت، راحتی گاو و مسائل اقتصادی 
آنجایی  از  بستر  انتخاب  کند.  لحاظ  را 
اهمیت دارد که اثر مستقیمی بر بسیاری 
از جوانب مدیریت کود باقی می گذارد.
2- آیا استفاده از سپراتور ضرورت دارد؟

قرار  آیا  که  معلوم شود  پیشاپیش  باید 
کنید  جدا  را  کود  خشک  ماده ی  است 
و اگر چنین است، کدام بخش از مواد 
ماسه  از  اگر  شود.  جدا  باید  آن  جامد 

قبل از سرمایه گذاری 
تنها  کردیم  بررسی  اختصار  به  کوتاه  مجال  این  در  که  پرسش هایی   
نمونه ای از مسائل عمده ای هستند که باید پیش از صرف هزینه در 
مدیریت کود دام در واحدهای صنعتی و بزرگ امروزی به طور جدب مد 
نظر قرار داده شوند. همان طور که مالحظه شد، این مسائل به قدری 
حساس و در مواردی پیچیده هستند که الزم است برای تصمیم گیری 
و  زبده  کارشناسان  از  مشورتی  تیم  یک  درباره شان  دقیق  و  درست 
به دلیل تصمیم های  اتالف وقت و سرمایه  از  و  باتجربه تشکیل داد 

غلط پیشگیری نمود.
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1
افزایش جمعیت 

میکروبی و زیست 
توده در محیط 

شکمبه به دلیل 
توازن نیتروژن و 

کربوهیدرات 

2
برقراری توازن 
بین نیتروژن و 

کربوهیدرات برای 
بهینه سازی عملکرد 

میکروبی شکمبه

3
جایگزین منابع 
گران قیمت یا 

نامرغوب پروتئین 
در جیره 

اوره آهــســتــه  رهـــش

مرکز تأمین در ایران: شرکت سورین
تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه فتح، نبش خیابان نخل، پالک یک.

تلفن: ۴۴۱۹۲۱۱۹

صول اورجینال آلمان
مح

ک
 یــ

برنــد درجــه
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مدیریت سیالژ

با مدیریت هوشمندانه ی سیلاژ ذرت 
جلوی افت کمی و کیفی آن را بگیریم

 )Mike Brouk ( نویسنده: مایک بروک
مرکز ترویج دانشگاه ایالتی کانزاس

Dairy Herd Management منبع: نشریه ی

تأمین  عمده ی  منبع  غالباً  ذرت  سیالژ 
علوفه در جیره ی دام شیری است. به دلیل 
افت کمی و کیفی سیالژ ذرت در نتیجه ی 
سیلوتراشی  و  نگه داری  طرز  تخمیر، 
و  پنهان  کمابیش  خسارتی  تدریجی، 
نامحسوس به اقتصاد گله وارد می شود. این 
افت از مرحله ی برداشت در سطح مزرعه 
گله  در  توزیع  و  سیلوتراشی  مرحله ی  تا 
باعث می گردد که چیزی بین 5 تا 40 درصد 
از ماده ی خشک این محصول غذایی بسیار 
مهم از بین برود. به دلیل آن که در غالب 
موارد، میزان افت کمی و کیفی سیالژ به 
دقت ثبت نمی شود، این معضل از چشم 
ما پنهان می ماند ولی با رعایت چند اصل 
کلی می توانیم از خسارات ناشی از آن تا 

بکاهیم.  زیادی  حد 
گردد  رعایت  باید  که  اصلی  نخستین 
زمانی  در  مزرعه  از  محصول  برداشت 
است که رطوبت محصول در حد مطلوبی 
باشد. در مقطع برداشت، ماده ی خشک 
35 درصد  تا   32 در حدود  باید  محصول 
باشد. اگر میزان ماده ی خشک سیالژ ذرت 
به  آن  تخمیر  باشد،  کمتر  مقدار  این  از 
نشت  و  کلستریدیا  باکتری های  وسیله ی 
افزایش می یابد.  از بافت سیالژ،  رطوبت 
اسید  میزان  وضعیت،  این  نتیجه ی  در 

بوتیریک، آمونیاک، و درجه ی pH سیالژ 
نشخوارکنندگان  اشتهای  و  می رود  باال 
سیالژی  می آید.  پایین  آن  خوردن  برای 
خشک  ماده ی  درصد   38 از  بیش  که 
دستخوش تخمیر  نیز عموماً  باشد  داشته 
بی رویه و افزایش خسارت وارده به بافت 
دیواره ی آن به هنگام عملیات سیلوتراشی 
می گردد. بخش اعظم این خسارت ناشی 
و  سیالژ  بافت  نامطلوب  فشردگی  از 
است:  آن  درون  اکسیژن  میزان  افزایش 
مطلوب  شرایط  در  باید  که  اکسیژنی 
جای  در  برود  بین  از  تخمیر  فرایند  طی 
نیز  بیشتری  اکسیژن  و  مانده  باقی  خود 
به  سیلو  بافت  عریان  دیواره ی  از طریق 
خصوص در خالل عملیات سیلوتراشی به 
همین  می کند.  نفوذ  سیالژ  بافت  درون 
وسیله ی  به  ثانویه  تخمیر  افزایش  امر 
به  که  می آورد  پی  در  را  کپک  و  مخمر 
بیشتر  چه  هر  افت  باعث  خود  نوبه ی 
در  سیالژ  مغذی  مواد  سایر  و  انرژی 
نتیجه ی افزایش دمای بافت آن می گردد.

رطوبت  با  ذرت  سیالژ  برداشت  از  پس 
مناسب، باید آن را بالفاصله با فشردگی کافی 
سیلو نمود و سپس روی سیلو را سریعاً و به 
خوبی پوشاند. به دلیل تنفس حداقلی بافت 
گیاهی و فرایند تخمیر، هرگز نمی توان به 

طور کامل از افت ماده ی خشک و انرژی 
سیالژ ذرت جلوگیری نمود. بنا به همین دو 
دلیل، در ابتدای امر، دمای سیالژ تا حدی 
افزایش پیدا می کند. با وجود این، می توان با 
فشرده کردن کافی سیلو و استفاده از مانع 
اکسیژن و پوشاندن بی درنگ آن با پوشش 
پالستیکی، میزان اکسیژن درون سیلو را به 
و  تنفس  طریق،  این  از  و  رساند  اقل  حد 
تخمیر بافت سیالژ را محدود نگاه داشت. به 
طور کلی، توصیه می گردد که حداکثر ظرف 
یک روز یا حتی کمتر از آن، سیلو را پر کنیم 
و روی آن را بپوشانیم تا از افت کیفی و 

کمی سطوح آن پیشگیری بشود.
اگر تراکم سیلو حد اقل 600 کیلوگرم در 
متر مکعب باشد )در شرایط سیلوتراشی 
از بین  آزاد(، بخش اعظم اکسیژن سیالژ 
می رود و گرم شدن بافت سیالژ به حد اقل 
ممکن می رسد. معادالت مهندسی خاصی 
وجود دارند که با لحاظ کردن میزان سیالژ 
شده  صرف  زمان  مدت  شده،  انباشته 
وزن  و  سیلو  در  محصول  انباشت  برای 
تراکم  می توانند  رفته  کار  به  تراکتورهای 
ما  برای  تخمینی  به طور  را  نهایی سیالژ 
محاسبه کنند. هدف باید آن باشد که به 
حداقل  ساعت،  هر  در  محصول،  تن  هر 
ساختن  متراکم  برای  وزن  کیلوگرم   272
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۲۵ ۲۴
مدیریت سیالژ

آن وارد گردد. این امر در عین حال 
سیلو  دیواره ی  تراکم  باعث می شود 
در  سیلوتراشی  عملیات  خال  در 
شود.  مقاوم تر  اکسیژن  نفوذ  برابر 
سیاژ  در  موجود  عمده ی  اسید  دو 
یعنی اسید استیک و اسید الکتیک، 
اسیدهایی بسیار فرار هستند یعنی 
قرار  اکسیژن  معرض  در  وقتی 
می گیرند به سرعت آزاد و در هوای 
محیط اطراف پراکنده می گردند. به 
این ترتیب، درجه ی pH آن قسمت 
اکسیژن  معرض  در  که  سیاژ  از 
و  می یابد  افزایش  دارد  قرار  هوا 
رشد  امکان  کپک ها  و  مخمرها  به 
می دهد؛ رشد این ارگانیسم ها نیز به 
نوبه ی خود موجب افزایش خسارت 
ناشی از تخمیر ثانویه می گردد. افت 

از  پس  ذرت  سیاژ  خشک  ماده ی 
سیلو کردن و در خال روزهای بعد 
که سیلوتراشی و خوراک دهی به گله 
آغاز می شود می تواند به ۲۵ درصد 
هم برسد. اما اگر هر روز حداقل تا 
برای  دیواره   سانتی متری   ۱۵ عمق 
خوراک دهی، سیلو بتراشیم، خسارت 
اقل  حد  به  فرایند  این  از  ناشی 

رسید.  خواهد 
ضروری است که در حین سیلو کردن 
روی  خوراک دهی  ایام  خال  در  و 
توده ی سیاژ را به خوبی بپوشانیم. 
عموماً، از تایر مستهلک خودرو برای 
و  سیلو  پوشش  داشتن  نگاه  ثابت 
محافظت از آن در برابر باد از یک 
سو و کاهش هر چه بیشتر موجودی 
سیلو  توده ی  سطوح  در  اکسیژن 

می کنند.  استفاده  دیگر  سوی  از 
پوشش  به  وارده  ضایعات  ترمیم 
سیلو در اثر استفاده از تجهیزات و 
ماشین آالت،  شرایط آب و هوایی و 
کاهش  برای  جوندگان  آمد  و  رفت 
نفوذ اکسیژن به توده ی سیاژ بسیار 

است.  اهمیت  حائز 
ابعاد  مورد  در  قبلی  برنامه ریزی 
توده ی سیاژ به ما در ایجاد شرایطی 
کمک خواهد کرد که بتوانیم هر روز 
سیلو  آن،  سانتی متری   ۱۵ عمق  تا 
بتراشیم. اگر برنامه ی ما آن باشد که 
دام در گله ی خود ۹  به هر  روزانه 
کیلوگرم سیاژ بدهیم و گله مان ۲۰۰ 
رأسی باشد، آن گاه باید هر روز ۱/۸ 
تن سیاژ برای خوراک دهی بتراشیم 
و در گله توزیع کنیم. اگر محصول را 

به درستی سیلو کرده باشیم و میزان 
زمان  در  محصول  خشک  ماده ی 
مطلوب  مزرعه  سطح  از  برداشت 
در  آن  دیواره ی  تراکم  باشد،  بوده 
شرایط سیلوتراشی تدریجی باید در 
همان حد مناسب یعنی ۶۰۰ کیلوگرم 
در متر مکعب باشد. به این ترتیب، 
روزانه  باید  فرضی،  سناریوی  در  و 
از توده ی سیاژ را  ۲/۵ متر مکعب 
برداشت  گله  به  خوراک دهی  برای 
 ۲/۵ سیاژ  توده ی  ارتفاع  اگر  کنیم. 
متر و قرار باشد روزانه ۱۵ سانتی متر 

را  از عمق دیواره ی آن 
عرض  حداکثر  بتراشیم، 
توده ی سیاژ چیزی در 
متر خواهد  حدود ۶/۵ 
ارتفاعی  یا  عرض  شد. 
بیش از این ارقام سبب 
میزان  شد  خواهد 
بیشتری از توده ی واقع 
تراشیده  دیواره ی  در 
طول  در  سیاژ  شده ی 
هوا  معرض  در  زمان 
قرار بگیرد و در نتیجه، 
و  خشک  ماده ی  افت 
حد  از  آن  مغذی  مواد 

شود. بیشتر  مطلوب 
باشیم  داشته  خاطر  به 
توده ی  شدن  گرم  که 
سیاژ، چه در اثر تخمیر 
اولیه و چه تحت تأثیر 
افت  به  ثانویه،  تخمیر 
انرژی  جذب ترین  قابل 

این  وقتی  می گردد.  منجر  محصول 
انرژی به وسیله ی مخمر و کپک به 
دیگر  می شود  تبدیل  گرمایی  انرژی 
قابل جذب به بدن دام نخواهد بود. 
تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه 
که  نموده  اثبات  کانزاس  ایالتی 
استفاده از سیاژی که به این ترتیب 
دست  از  را  خود  مطلوب  کیفیت 
و  ماده ی خشک  میزان جذب  داده 
مواد مغذی حیاتی در دام شیری را 

داده و سبب  به طور جدی کاهش 
افت چشمگیری در عملکرد آتی آنها 
سیاژ  از  استفاده  می شود.  گله  در 
نامرغوب به شمشیر دولبه می ماند: 
ماده ی  جذب  میزان  سو  یک  از 
سوی  از  و  می آورد  پایین  را  خشک 
مواد  به  دسترسی  از  را  دام  دیگر، 
می کند.  محروم  نیازش  مورد  مغذی 
مدیریت  از  ناشی  اقتصادی  ضرر 
تنها  است؟  چقدر  سیاژ  ضعیف 
خشک  ماده ی  افت  از  ناشی  ضرر 
ارزیابی  درصد   ۴۰ تا   ۱۰ بین  سیاژ 

می شود. اگر سیاژ انبار شده در هر 
تن ۵۰ دالر قیمت داشته باشد، این 
تدریجاً  که  معناست  آن  به  تخمین 
بین ۵ تا ۲۰ دالر در هر تن خسارت 
به  می کشد.  را  گاودار  انتظار  مالی 
این ترتیب، قیمت واقعی سیاژ برای 
با ورود تدریجی آن  گاودار همزمان 
تا ۷۰ دالر خواهد شد.  به جیره ۵۵ 
اگر سیاژی که عماً در خوراک دهی 
مورد استفاده قرار می گیرد نامرغوب 

اثر  در  نیز  مضاعفی  خسارت  باشد، 
اقتصاد  کمین  در  دام  عملکرد  افت 

بود. خواهد  گله 
که  کنیم  محاسبه  می خواهیم  وقتی 
آیا اصتفاده از سیاژ در دامداری مان 
مقرون به صرفه هست یا خیر، باید 
و  افت کمی  از  ناشی  عواقب  حتماً 
کیفی آن را در معادله ی مالی خود 
از  محصول  برداشت  کنیم.  لحاظ 
سطح مزرعه در مقطعی که رطوبت 
محصول در حد ایده آل ماست صرفاً 
زمان بندی  و  برنامه ریزی  به  منوط 

آگاهانه است. بنابراین، اگر خودمان 
تولید کننده ی سیاژ هستیم باید در 
دقیق  برداشت محصول  برنامه ریزی 
استفاده  کنیم.  عمل  هوشمندانه  و 
غنی سازی  برای  تلقیحی  مواد  از 
آن،  مطلوب  تخمیر  به  نیز  سیاژ 
کاهش افت کمی و کیفی و ارتقای 
کمک  نهایی  محصول  غذایی  ارزش 
می کند. این امر نیز به نوبه ی خود 
عملکرد دام را باال می برد و معادله ی 

هزینه به سود گله را به 
سنگین تر  آن  سود  نفع 
به  بنابراین،  می سازد. 
هنگام محاسبه ی مزایای 
از  استفاده  اقتصادی 
این قبیل مواد تلقیحی، 
باید معلوم کنید هر تن 
چقدر  مرغوب  سیاژ 
عملکرد  و  رشد  بر 
تولیدی دام اثر مطلوب 
از  استفاده  می گذارد. 
غنی کننده های سیاژ، به 
اکسیژن  مانع  بردن  کار 
پوشاندن دقیق سیلو  و 
پاستیکی،  ورقه های  با 
فراهم  سیاژ  هزینه ی 
خوراک دهی  برای  شده 
را در هر تن از ۷ تا ۱۰ 
می دهند.  کاهش  دالر 
بالقـــوه ی  بازگشـــت 
ســـرمایه گذاری  ایـــن  از  ناشـــی 
بـــا احتســـاب کاهـــش خســـارات و 
ـــن  ـــاً بی ـــیر، عموم ـــد ش ـــش تولی افزای
۲۰ و ۴۰ دالر بـــه ازای هـــر تـــن 
ســـیاژ تخمیـــن زده شـــده اســـت. 
ـــه چنیـــن ارقامـــی قطعـــاً  دســـتیابی ب
بـــه معنـــای بازگشـــت مطلـــوب 
ســـرمایه و فراهـــم شـــدن فرصـــت 
مناســـبی بـــرای ارتقـــای ســـودآوری 

گلـــه ی شـــیری خواهـــد بـــود.  



۲۷

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
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توضیح سردبیر:

شیردوشی به روایت دالوال



۲۹ ۲۸
شیردوشی به روایت دالوال

3. سیستم پستانی در گاو 
شیری

آناتومی پستان
میــان  در  پســتان  کلــی  آناتومــی 

تفاوت هــای  مختلــف،  گونه هــای 

ــا  ــداد غده ه ــاً، تع ــادی دارد. مث زی

و سرپســتانک ها در گاو، گوســفند 

امــا  نیســت.  یکســان  ســگ  و 

غــده ی  میکروســکپی  آناتومــی 

ــه  ــبیه ب ــا بســیار ش پســتانی گونه ه

ــت.  ــم اس ه

رشــد پســتان در مراحــل آغازیــن 

می شــود.  شــروع  جنینــی  حیــات 

فراینــد  آبســتنی،  دوم  مــاه  در 

در  سرپســتانک ها  شــکل گیری 

تکامــل  و  می گــردد  آغــاز  جنیــن 

ــه  ــتنی ادام ــم آبس ــاه شش ــا م آن ت

بــا شــش ماهــه شــدن  می یابــد. 

جنیــن گوســاله، سیســتم پســتانی آن 

کمابیــش کامــل می شــود بــه نحــوی 

ــه  ــار غــده ی شــیری جداگان کــه چه

میانــی، سرپســتانک ها  تانــدون  و 

کامــاً  آن  و حفره هــای سینوســی 

می شــوند.  تشــخیص  قابــل 

تکامــل مجراهــای شــیر و بافــت 

و  بلــوغ  ســن  بیــن  شــیر  ترشــح 

بــه وقــوع  نخســتین زایمــان گاو 

تــا  اول  دوره ی  از  می پیونــدد. 

ــداد  ــدازه و تع ــیرواری، ان ــم ش پنج

دهنــده ی  تشــکیل   ســلول های 

ــش  ــته افزای ــتانی پیوس ــتم پس سیس

می یابــد، و ظرفیــت تولیــد شــیر 

نیــز متناســب بــا آن باالتــر مــی رود. 

در  طبیعــی  اســتعداد  ایــن 

بســیاری مــوارد بــه طــور کامــل بــه 

ــول  ــرا ط ــد زی ــرداری نمی رس بهره ب

عمــده ی  بخــش  اقتصــادی  عمــر 

ــا  ــیری در دنی ــای ش ــت گاوه جمعی

بــه طــور میانگیــن از ۲/۵ دوره ی 

نمــی رود.  فراتــر  شــیرواری 

سیســتم پســتانی گاو شــیری از چهار 

غــده ی مجــزا تشــکیل شــده کــه هر 

کــدام یــک سرپســتانک دارد. شــیری 

کــه در هــر یــک از ایــن چهــار غــده 

ســنتز می شــود امــکان راه یافتــن 

نــدارد.  را  دیگــر  غده هــای  بــه 

چــپ  ســمت  و  راســت  ســمت 

سیســتم پســتانی هــم بــه وســیله ی 

ــدا  ــم ج ــی از ه ــدون میان ــک تان ی

شــده اند، امــا کارتیه هــای جلــو و 

ــه همــان  عقــب سیســتم پســتانی ب

ــتند.  ــدا نیس ــم ج ــدت از ه ش

بســیار  انــدام  پســتانی  سیســتم 

)شــامل  آن  وزن  و  اســت  بزرگــی 

بــه  درون اش(  خــون  و  شــیر 

حــدود ۵۰ کیلوگــرم می رســد. امــا 

سیســتم های پســتانی بــه مراتــب 

کیلوگــرم   ۱۰۰ وزن  بــا  بزرگ تــر 

ــن،  ــده اند. بنابرای ــاهده ش ــز مش نی

اتصــال  بایــد  پســتانی  سیســتم 

محکمــی بــه اســکلت و عضــات 

گاو داشــته باشــد. رباط هــای میانــی 

انعطاف پذیــری  فیبــری  بافــت  از 

رباط هــای  امــا  تشــکیل شــده اند 

اتصالــی و کمتــر  بافتــی  جانبــی، 

ــا  ــر رباط ه ــد. اگ ــر دارن انعطاف پذی

ضعیــف شــوند، سیســتم پســتانی 

دســتگاه  بــا  نمی تــوان  دیگــر  را 

دوشــید زیــرا احتمــال برگشــتگی 

بســیار  سرپســتانک ها  اســفنکتر 

 .)۶ )شــکل  می گــردد.  زیــاد 

شکل ۶. ساختار معلق سیستم پستانی )برگرفته از 
 )The Bovine Udder and Mastitis, ed Sandholm et al. 1995
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شیردوشی به روایت دالوال

ــح  ــت مترش ــتانی از باف ــده ی پس غ

یافتــه  اتصالــی تشــکیل  بافــت  و 

اســت. مقــدار بافــت مترشــح یــا 

ــده ی  ــح کنن ــلول های ترش ــداد س تع

ظرفیــت  محدودگــر  عامــل  شــیر 

تولیــد شــیر در سیســتم پســتانی 

ــه  ــر چ ــوم، ه ــاور عم ــه ب ــت. ب اس

سیســتم پســتانی بزرگ تــر باشــد، 

ظرفیــت بیشــتری هــم بــرای تولیــد 

ــاور  ــن ب ــاً ای ــا عموم ــیر دارد. ام ش

درســت نیســت زیــرا ممکــن اســت 

یــک سیســتم پســتانی بــزرگ، بافــت 

ــادی را  ــی زی ــت چرب ــی و باف اتصال

– در قیــاس بــا بافــت مترشــح شــیر 

باشــد.  داده  جــای  خــود  درون   -

ســلول های  درون  شــیر  ســنتز 

کــه  می دهــد  روی  ترشــح گری 

غشــای  روی  را  واحــدی  الیــه ی 

قاعــده  ی آلِوئول هــا )کــه ســاختی 

تشــکیل  دارنــد(  شــکل  کــروی 

آلِوئــول  هــر  قطــر  می دهنــد. 

میکرومتــر   ۲۵۰ تــا   ۵۰ حــدوداً 

ــار هــم  ــول در کن ــد آلوئ اســت. چن

ــکیل  ــول( را تش ــه )لوب ــک حبابچ ی

ــه از  ــن ناحی ــاختار ای ــد. س می دهن

ــه  ــاختار ری ــه س سیســتم پســتانی ب

بســیار شــبیه اســت. شــیری کــه 

ــا در  ــه ی آلوئول ه ــته در ناحی پیوس

ــن هــر  حــال ســنتز شــدن اســت بی

دو وعــده دوشــش در آلوئول هــا، 

مجــاری شــیر، حفره هــای سینوســی 

ذخیــره  سرپســتانک ها  و  پســتان 

می گــردد. ۶۰ تــا ۸۰ درصــد شــیر 

کوچــک  مجــاری  و  آلوئول هــا  در 

آن  حــال  می شــود  ذخیــره  شــیر 

ــا ۲۰  ــی تنه ــای سینوس ــه حفره ه ک

تــا ۴۰ درصــد شــیر تولیــد شــده 

بــا  می دهنــد.  جــای  خــود  در  را 

ــای  ــت حفره ه ــا، ظرفی ــه ی اینه هم

ــا گاو بعــدی  سینوســی از هــر گاو ت

می توانــد بســیار متفــاوت باشــد. 

بهره منــد  نیــز  کراتیــن  مشــابه 

در  مانعــی  همچــون  کــه  اســت 

ــل  ــاری زا عم ــای بیم ــر باکتری ه براب

 . می کننــد

در  ویــژه  بــه  پســتانی  غــده ی 

پوشــش  سرپســتانک ها  ناحیــه ی 

عصبــی  رشــته های  از  انبوهــی 

دارای  سرپســتانک  پوســت  دارد. 

در  کــه  حسی اســت  عصب هــای 

گوســاله  طبیعــی  مکیــدن  برابــر 

حســاس اند و در نتیجــه، در برابــر 

مکــش  دفعــات  و  گرمــا  فشــار، 

واکنــش می دهنــد. سیســتم پســتانی 

عــاوه بــر ایــن عصب هایــی دارد 

کــه بــه ماهیچه هــای نــرم در مــدار 

گــردش شــیر و ماهیچه هــای نــرم 

توجــه بــه ایــن موضــوع در تنظیــم 

رویــه ی دوشــش گلــه اهمیــت پیــدا 

بعــدی  مباحــث  )بــه  می کنــد. 

رجــوع کنیــد( )شــکل ۷(. 

ــه ی خــود  ــه نوب سرپســتانک هــم ب

از یــک حفــره ی سینوســی و یــک 

در  اســت.  شــده  تشــکیل  کانــال 

ــی  ــره ی سینوس ــی حف ــه ی تاق نقط

 ۱۰ تــا   ۶ سرپســتانک،  کانــال  و 

الیــه ی طولــی، طوقــه ای را تشــکیل 

ــِتنِبرگ  ــه گل فورس ــه ب ــد ک می دهن

مشــهور   )Fürstenberg rosette(

در  دفــاع  وظیفــه اش  کــه  اســت 

برابــر ورم پســتان در همــان ناحیــه 

ــال سرپســتانک  اســت. گرداگــرد کان

ــای  ــته هایی از ماهیچه ه ــز رش را نی

نــرم احاطــه کــرده کــه هــم طولــی و 

هــم عرضــی )بــه شــکل مــدور( روی 

دیــواره ی کانــال نشســته اند. بیــن 

ــن  ــش، ای ــده ی دوش ــر دو وع ه

کانــال  نــرم،  ماهیچه هــای 

نــگاه  بســته  را  سرپســتانک 

ــال  ــن، کان ــر ای ــاوه ب ــد. ع می دارن

مــواد  یــا  کراتیــن  از  سرپســتانک 

مجــاری شــیر متصل انــد. امــا، هیــچ 

کــدام از رشــته های عصبــی سیســتم 

شــیر  مولــد  بافــت  بــر  پســتانی 

تأثیرگــذار نیســتند.  مســتقیماً 

و  شــاهرگ ها  خونــی،  عــروق 

غــده ی  در  نیــز  ســیاهرگ ها 

دارنــد.  زیــادی  تراکــم  پســتانی 

ــتم  ــت سیس ــپ و راس ــای چ نیمه ه شکل ۷. ترسیمه ی آناتومی کامل سیستم پستانی
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پســتانی عمومــاً شــبکه ی اختصاصــی 

عــروق خــود را دارد و اتصال هــای 

ــد  ــود دارن ــز وج ــزی نی ــی ری عروق

نیمــه ی  بــه  را  نیمــه  یــک  کــه 

کارکــرد  می پیوندنــد.  مجــاور 

ــی شــبکه ی عــروق در سیســتم  اصل

مــواد  مــداوم  تأمیــن  پســتانی، 

مغــذی بــرای ســلول های شیرســاز 

ترکیــب شــیر در نژادهــای مختلــف 

هــر  مختلــف  مراحــل  در  نیــز  و 

اســت  متغیــر  شــیرواری  دوره ی 

 .)۲ )جــدول 

چربــی و پروتئيــن شــیر در اوایــل و 

در اواخــر دوره ی شــیرواری نســبت 

بــه اواســط دوره ی شــیرواری باالتــر 

اســت )شــکل ۱۱(. 

خشــک  مــاده ی  باالتــر  نســبت 

شــیرواری  دوره ی  اوایــل  در  شــیر 

غذایــی  خــاص  نیازهــای  در 

دارد.  ریشــه  نــوزاد  گوســاله ی 

ــن  ــودن پروتئی ــر ب ــال، باالت ــرای مث ب

شــیر در نخســتین روزهــای پــس 

ــاالی  ــزان ب ــی از می ــان تابع از زایم

مــادر  گاو  ایمونوگلوبین هــای 

اســت. بــه طــور میانگیــن در گاو 

شــیری، چربــی شــیر بیــن ۳/۰ و ۵/۵ 

درصــد، پروتئیــن بیــن ۳/۰ و ۳/۸ 

درصــد و الکتــوز بیــن ۴/۰ و ۴/۸ 

می کنــد.  نوســان  درصــد 

شــکل ۸ الــف. ترســیمه ی شــبکه ی عــروق سیســتم پســتانی: رسخرگ هایــی کــه خــون را بــه سیســتم پســتانی می رســانند و ســیاهرگ هایی 
کــه خــون بــه مــرف رســیده را از آن تخلیــه می کننــد.

شکل ۸ ب. غدد لنفاوی در سیستم پستانی.

شکل ۹. ترسیمه ای از ساختار سلول آلوئول.
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الــف(.  ۸ اســت )شــکل 

ــیر، ۵۰۰  ــر ش ــک لیت ــد ی ــرای تولی ب

لیتــر خــون بایــد از سیســتم پســتانی 

عبــور کنــد. در سیســتم پســتانی 

لیتــر شــیر  کــه روزانــه ۶۰  گاوی 

لیتــر  هــزار   ۳۰ می کنــد،  تولیــد 

خــون عبــور می کنــد. بــه همیــن 

دلیــل، گاوهــای پرتولیــد امــروری 

نیازهــای خیلــی خاصــی دارنــد. 

سیســتم  یــک  دارای  گاو  پســتان 

لنفــاوی نیــز هســت. غده هــای لنفی 

همچــون فیلتــری عمــل می کننــد کــه 

ــد و  ــن می برن ــواد خارجــی را از بی م

ــز هســتند  ــع لنفوســیت هایی نی منب

کــه بــا انــواع عفونت هــا می جنگنــد. 

گاهــی اوقــات، اندکــی قبــل یــا بعــد 

از وضــع حمــل، گاوهــای شــکم اول 

دچــار اِِدم )تــورم( پســتان می شــوند 

ــیر  ــود ش ــل وج ــه دلی ــتر ب ــه بیش ک

در سیســتم پســتانی و وارد آمــدن 

ــوع  ــه وق ــاوی ب ــدد لنف ــه غ فشــار ب

می پیونــدد )شــکل ۸ ب(.

ــب  ــیر و ترکی ــح ش ترش
ــیمیایی آن ش

ســنتز شــیر در آلوئول هــا صــورت 

ــه  ــی ک ــی در محیط ــرد، یعن می پذی

ــه  ســلول های ترشــح کننده ی شــیر ب

طــور مــداوم مــواد مغــذی دریافــت 

ــکل ۹(. ــد )ش می کنن

از  عمدتــاً  شــیر  چربــی 

تری گلیســریدها تشــکیل می شــود 

ــرول ها و  ــنتز گلیس ــود از س ــه خ ک

اســیدهای چــرب پدیــد می آینــد. 

از  زنجیره -بلنــد  چــرب  اســیدهای 

ــد. اســیدهای  خــون جــذب می گردن

سیســتم  در  زنجیره-کوتــاه  چــرب 

از دو مــاده ی اســتات و  پســتانی 

بوتیــرات ســنتز  بتــا هیدروکســی  

بــه  هــم  آنهــا  کــه  می شــوند 

ــد.  ــی دارن ــه ی خــود منشــأ خون نوب

ــو اســیدهایی  ــن شــیر از آمین پروتئی

ســنتز می شــود کــه خــون منبــع 

تأمیــن  آنهاســت و عمدتــاً شــامل 

ــا،  ــر از آنه ــدری کمت ــا و ق کازئین ه

پنیــر  آب  پروتئین هــای  شــامل 

ــز  ــوز شــیر هــم از گلوک اســت. الکت

ــلول های  ــود در س ــوز موج و کاالکت

می گــردد.  ســنتز  شــیر  مترشــح 

معدنــی،  مــواد  ویتامین هــا، 

شــیر  آنتی بادی هــای  و  نمک هــا 

از  خــون  جریــان  وســیله ی  بــه 

داخــل  بــه  ســلولی  سیتوپاســم 

منتقــل  آلوئول هــا  حفــره ی 

 .)۱۰ )شــکل  می شــوند 

خاکستر )٪(الکتوز )٪(پروتئین ِوی )٪(کازئین )٪(چربی )٪(کل ماده ی خشک )٪(نژاد
12/۶93/8۰2/۶3۰/۵۵۴/8۰۰/۷2براون سوییس
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شیردوشی به روایت دالوال

آیا می توان بر حجم و 
ترکیب شیمیایی شیر تأثیر 

گذاشت؟
بــاور  دانشــمندان  دیربــاز،  از 

ــه  ــیری ک ــزان ش ــه می ــته اند ک داش

ــزان  ــا می ــد ب ــد می کن ــر گاو تولی ه

می کنــد  مصــرف  کــه  خوراکــی 

نســبت مســتقیم دارد. گذشــته از 

شــیر  ترکیــب  در  می تــوان  ایــن، 

از  نیــز  گاو  از  شــده  اســتحصال 

و  آن  تغذیــه ی  مدیریــت  طریــق 

بــه ویــژه از طریــق ترکیــب جیــره ی 

شــکل ۱۰. اجــزای اولیــه ی تشــکیل دهنــده ی شــیر کــه پــس از ســنتز چربــی، پروتئیــن و الکتــوز در منابــع خــاص خــود، بــه سیســتم پســتانی 
منتقــل می شــوند. 

شــکل ۱۱. تغییــرات میــزان چربــی، پروتئیــن و الکتــوز شــیر گاو در خــال دوره ی شــیرواری. 
 .)R. Jennes, in Lactation, ed B.L. Larson, ۱985 برگرفتــه از(

گاو تأثیــر گذاشــت. بــرای مثــال، 

ــد  ــر کمــی دارن ــه فیب ــی ک جیره های

حــاوی  کنســانتره ی  درصــد  یــا 

ســبب  اســت  بــاال  نشاسته شــان 

کاهــش چربــی شــیر می گردنــد. 

ترکیــب  جیره هایــی  چنیــن 

درون  فــرار  چــرب  اســیدهای 

و  می دهنــد  تغییــر  را  شــکمبه 

بــه ایــن واســطه بــر متابولیســم 

چربــی در غــده ی پســتانی تأثیــر 

بــر  تأثیرگــذاری  امــا  می گذارنــد. 

شــیر  پروتئیــن  طبیعــی  میــزان 

کار  جیــره  ترکیــب  طریــق  از 

همچنیــن،  اســت.  دشــوارتری 

از  می تــوان  کــه  گردیــده  اثبــات 

ــی  ــت روش شیردوش ــق مدیری طری

نیــز بــر ترکیــب طبیعــی شــیر تأثیــر 

ــز  ــق نی ــن طری ــا از ای ــت، ام گذاش

چربــی  درصــد  می تــوان  بیشــتر 

درصــد  تــا  داد  تغییــر  را  شــیر 

چربــی  میــزان  را.  آن  پروتئیــن 

طراحــی  در  شــیر  پروتئیــن  و 

نیــز  نــژادی  اصــاح  برنامه هــای 

عوامــل مهمــی بــه شــمار می آینــد. 

 قلب شیردوشی تان را به ما بسپارید
 بدون خرابی

 ضربان یکنواخت در تمام شرایط محیطی و آب و هوایی
 عدم نیاز به ضربان ساز مرکزی )کارکرد مستقل(

 افزایش بهره وری در گله شیری

EP2090 پولساتور های تمام الکترونیکی مدل

 کابینت تمام آلومینیومی
 غیر قابل نفوذ در برابر رطوبت و گرد و غبار

ACR جک جمع کننده اتوماتیک خرچنگی 
 سیلندر تمام آلومینیومی

 نصب و استفاده بسیار سریع، آسان و کاربردی
 ماساژ قبل از دوشش و انتهای دوشش

 نصب و استفاده بسیار سریع، آسان و کاربردی
 مجهز به تکنولوژی شروع آسان شیردوشی

 قابلیت برنامه ریزی سیکل دوشش بر اساس فیزولوژی عمومی گله
 تضمین سالمت پستان

MP400 اتوماسیون شیردوشی مدل



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.

و اما شما 
دوستان که 

تا کنون برای 
راه اندازی و 

تجهیز دامداری 
خود در مرحله 

انتخاب هستید 
می توانید از 
همکارانتان 

که به خانواده 
ما پیوسته اند 

بپرسید انتخاب 
اولشان چه بوده 

است!

به خانواده بزرگ دالوال خوش آمدید ...


