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حالــی  در  شیردوشــان  گرانقــدر  خواننــدگان 
یازدهمین شــماره ی این نشریه را پیش روی 
خویــش نهــاده و در اوراق آن تــورق می کننــد 
کــه ایامــی چنــد از پایــان فصــل بهــار در ســال 
جدید می گــذرد، بهاری کــه در طی آن، صنعت 
دامپروری شــیری کشــور همچنان با دامنه ی 
متنوعــی از چالش هــا و بحران هــا دســت بــه 
گریبــان بــود، چالش هــا و بحران هایــی که آن 
قــدر مزمن و مکرر گشــته اند کــه حتی وصف 
مجــدد آنهــا جــز بــر مــالل مخاطــب نخواهــد 

افزود. 
بنابرایــن، همــان بهتر که از ایــن حدیث مکرر 
درگذریــم و در ایــن مقــال گذرا، گزارشــی موجز 
و مختصــر را از نظــر بگذرانیم در بــاب ادامه ی 
کوشــش های وســیع الطیف گــروه زانیــار طــی 
ســه ماه نخســت امســال که از یک ســو برای 
مشــتریان  قبــال  در  قبلــی  تعهــدات  انجــام 
اقلیم هــای  گشــایش  بــرای  ســو  دیگــر  از  و 
آن  در  خــود  تــوان  و  تــوش  آزمــودن  نــو، 
عرصه ها،کسب تجارب جدید و تحکیم ارکان 
کســب و کار خــود، جامــه ی عمل پوشــیدند. 

پروژه های فرامرزی
در  ۱۰و  شیردوشــان  در  کــه  طــور  همــان 
آســتانه ی نــوروز ۱۴۰۰ نویــد داده بودیــم، گــروه 
زانیــار در زمســتان ســال گذشــته و در واقــع، 
بــه نیابت از جامعــه ی دامپــروری ایــران عزیز، 
گام هــای محکم و مؤثــری در بــازار پیمانکاری 
مجتمع هــای یکپارچــه ی دامپروری شــیری در 
کشــورهای عربی همســایه برداشت. اینک با 
افتخــاری دوچنــدان باید اعالم کنیــم عالوه بر 
نهایــی شــدن مذاکــرات و قراردادهای منتجه 

عمــده ی  کارفرمایــان  قبلــی،  پروژه هــای  در 
جدیــدی نیــز بــرای اجــرای پروژه هــای مشــابه 
در مقیاس هــای بــه مراتــب برزگ تری نیــز )به 
ویــژه در اقلیم کردســتان عــراق( با گــروه زانیار 
وارد مذاکــره شــده اند و پــس از بازدید هیئت 
کارشناســی گــروه از محل اجرای ایــن پروژه ها 
در بهار ۱۴۰۰، مذاکرات تفصیلی جهت حصول 
توافق نهایی با این سرمایه گذاران ادامه دارد.

ارمغانــی از محصوالت جدید تولید زانیار برای 
گله های صنعتی

در بهار ۱۴۰۰ - در عین حال - شــاهد آن بودیم 
که تنوع قابل تأملی از محصوالت جدید تولید 
شــده در کارخانجات زانیــار اعم از مکمل های 
خوراکــی و تیت گاردهــای هوشــمند، رونمایی 
و به صنعت دامپروری سراســر کشــور عرضه 
صنعــت  ایــن  حرفــه ای  کوشــندگان  شــد. 
رجــای واثــق دارنــد کــه بــه دلیــل نوســان ها و 
بی ســامانی های درازدامنــی که بر بــازار خوراک 
دام کشــور حاکم اســت، کارشناسان تحقیق 
و توســعه ی زانیار همچنان برای خنثی سازی 
ایــن نوســان ها بــه رصــد بــازار از یــک ســو و 
پژو هش های ابداعی خود از ســوی دیگر برای 
خنثی ســازی موازنــه ی منفــی عرضــه و تقاضــا 
 در زمینــه ی مدیریــت تغذیــه ی دام 

ً
خصوصــا

پرتولید ادامه می دهند و بر مبنای مقتضیات 
بــازار چــه بســا در فصــول آتــی از محصــوالت 

ابتــکاری دیگــری نیــز رونمایی کنند. 

حــوزه ی  در  قراردادهــا  چشــمگیر  افزایــش 
تجهیــزات  و  شیردوشــی  دســتگاه های 

دامپــروری اتوماســیون 

همینــک و پــس از ســه ســال ســرمایه گذاری 
استثنایی در راستای جبران خطاهای گذشته 
و ترویــج الگویــی کاماًل جدیــد از محصوالت و 
خدمات پایدار ۲۴ ساعته، گروه زانیار مشحون 
 رو به 

ً
از افتخار است که با جلب اعتماد سریعا

رشد بازار در حوزه ی دستگاه های شیردوشی 
و تجهیــزات اتوماســیون دامپــروری ســاخت 
زبده ای از شهیرترین شرکت های بین المللی 
اســتقبال  شــاهد  اســتورتی،  و  دالوال  نظیــر 
نخبــه ی  دامداری هــای  چشــمگیر  بســیار 
سراســر کشــور از محصــوالت و خدمات خود 
اســت. در ۳ ماهه ی نخســت امســال، و علی 
رغم تعطیالت طوالنی در تقویم اداری کشــور، 
رکورد عقد قراردادهای جدید -چه برای تأمین 
دســتگاه ها و چه بــرای ارائه ی انــواع خدمات و 
قطعــات - نســبت بــه تمــام بازه هــای زمانــی 
مشــابه در سه سال گذشته شکسته شد. از 
مــوارد نغــز و بدیــع در این روند توســعه، ورود 
به تأمین دستگاه های شیردوشی پیشرفته 
برای دام ســبک و پشتیبانی فنی مستقیم در 
طراحــی )الــف( ســالن شیردوشــی، و )ب( کل 
مجتمع دامپروری بر اساس اصول دامپروری 
پایــدار، آســایش و رفــاه دام، و امنیت زیســتی 
نــزد شــرکت و آکادمــی جهانــی دالوال بــوده 

است.

نمایشــگاه دام و طیور اصفهــان و کارگاه های 
آموزشــی جنب آن -  تیــر ۱۴۰۰

در  زانیــار  گــروه  کوشــش های  از عمده تریــن 
طلیعــه ی  در  عمومــی  دیپلماســی  حــوزه ی 
در  جانبــه  همــه  حضــور  امســال،  تابســتان 
نمایشــگاه فوق و برگــزاری دو کارگاه آموزشــی 

بهـــار ۱۴۰۰:
ادامه ی بحران های دیرپا در صنعت؛ 

تداوم گــــــام های راهبـــــردی زانیـــــار
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در جنــب ایــن رویداد مهــم بود. اهمیت اســتان اصفهــان در صنعت 
دامپروری شــیری کشــور، ســهم ایــن اســتان از ســرمایه گذاری ملی در 
بخــش مذکــور و نقش درخشــان آن در روند توســعه ی کمــی و ارتقای 
 بر مبنای 

ً
کیفــی دامپروری شــیری بر کســی پوشــیده نیســت و دقیقــا

همیــن واقعیت های اساســی بوده اســت کــه گروه زانیــار از حــدود دو 
ســال پیــش به این ســو کوشــیده با تأســیس یک شــعبه ی مجهز و 
تمام عیار در شهر اصفهان، در مقیاسی متناسب با اهمیت و کیفیت 
صنعــت دامپروری شــیری اســتان اصفهــان به عرضه ی محصــوالت و 
خدمات خود در آن خطه ی زرخیز کشور بپردازد. به هر تقدیر، همچون 
ســال گذشــته، امســال هم گــروه زانیــار با تــدارک یک غرفه ی وســیع و 
هیئتــی کامل از مدیران و کارشناســان ذی ربط خود به نمایشــگاه دام 
و طیــور و آبزیــان شــهر اصفهــان ارج نهــاد. در خالل این حضــور جدی، 
شــاهد ســه اقــدام قابــل تأمــل دیگــر نیــز از جانــب گــروه بودیــم: )۱( 
مذاکــرات جــدی با وزیر کشــاورزی دولت اقلیم کردســتان عراق جهت 
جلــب حمایــت بیشــتر دولــت مزبــور از فعالیت هــای توســعه -محور 
گروه زانیار در صنعت دامپروری آن اقلیم؛ )۲( برگزاری دو کارگاه آموزشی 
پیشــرفته در زمینه ی تغذیه ی دام و مدیریت دوشش که با استقبال 
بی نظیر گروه های هدف در نمایشگاه مزبور روبرو گردید؛ و )۳( برگزاری 
قرعه کشــی بزرگ گروه برای اعزام دو برنده ی خوش اقبال آن به کشــور 
عمــان با نیــت ارج نهادن بر یک ســال زحمات بی وقفه و بی شــائبه ی 

ایشــان در راســتای تأمین امنیت غذایی کشــور. 

نمایشــگاه دام، طیــور و صنایــع وابســته تهــران و دوره هــای جدیــد 
کادمــی دالوال بــا اســتاد ســوئدی - مــرداد ۱۴۰۰ آ

از شما خواننده ی صبور شیردوشان ۱۱ بابت اطاله ی این مقال آغازین 
پــوزش می خواهــم و پیــام خــود را بــا ایــن خبــر شــیرین بــه ســرانجام 
می بــرم کــه گــروه زانیــار در حــال برنامه ریــزی بســیار ســنگینی جهــت 
حضــور هر چه باشــکوه تر در نمایشــگاه فــوق اســت. در رویداد خطیر 

مزبــور عــالوه بــر رونمایی از چنــد محصول و دســتاورد جدید زانیــار، در 
نظــر داریم تــا ضمن میزبانی از هیئت پرشــماری از مدیران ارشــد چند 
شریک عمده ی اروپایی گروه زانیار در زیربخش های گوناگون صنعت 
دامپروری، یک دوره ی آموزشی یک روزه نیز در زمینه ی مدیریت جامع 
گاو شــیری با تدریس مؤســس شــهیر آکادمــی جهانی دالوال، اســتاد 
اســتفان برگســتراند، در دو شــهر تهــران و اصفهــان نیــز برگــزار کنیــم. 
پیشاپیش زبده ای از کوشندگان عزیز صنعت از استان های مختلف 
کشــور محضــر این اســتاد خوشــنام بین المللی و بســیار شــریف را در 
دوره هــای قبلی آکادمی دالوال درک نموده اند! الزم به ذکر نمی دانم که 
اطالعات الزم برای ثبت نام و شرکت در هر یک از این دوره ها از مجاری 

رســمی گــروه زانیار اعالم خواهــد گردید.
بــه امید تندرســتی و نیکروزی هر چه افزون تر یکایک شــما عزیــزان، و 
به امید تجدید دیدار در نمایشــگاه تهران و دوره های آموزشی آکادمی 

دالوال ایران مقارن با همین نمایشــگاه!
                                                                                             محمد امین تقی وند

                                                                                        سردبیر
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به  شیری  گــاو  ابتالی  باعث  میزان  بیشترین  به  که  باکتری هایی 
بیماری ورم پستان می گردند، بر اســاس منشأ به دو گــروه قابل 
تقسیم اند: پاتوژن های ُمسری و پاتوژن های محیطی. پاتوژن های 

مســــری عمده عبارت اند از:
و   ،Streptococcus agalactiae، Staphylococcus aureus
سویه های مایکوپالسما. پاتوژن های محیطی اصلی نیز عبارت اند 
از دو نوع باکتری: باکتری های کولیفرمی و سویه های استرپتوککی 
غیر از Streptococcus agalactiae. این سویه های استرپتوککی را 

»استرپتوکک های محیطی« می نامند. 
منشأ اصلی پاتوژن های محیطی فضای فیزیکی  ای است که گاو در 
آن زندگی می کند. اما عامل ورم پستان ُمسری، گاو مبتال و سرایت 
از یک گاو به گاو دیگر است. به همین دلیل، شیوه هایی که برای 
پاتوژن های  برابر  در  شده اند  ــداع  اب مسری  پاتوژن  های  با  مبارزه 

محیطی مؤثر نیستند.

بررسی کاربردی 
ورم پستان 

محیطی

منبع: شورای ملی ورم پستان، 
ایاالت متحده، زمستان ۲۰۲۰

یت بهداشت و سالمت دام مدیر
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استرپتوکک های محیطی

تشخیص به وسیله ی کشت نمونه ی شیر
با  ــوان  مــی ت را  محیطی  استرپتوکک های 
به  آلــوده  کارتیه های  کشت نمونه  ی شیر 
میزان ۰/۰۱ سی سی در محیط ایسکولین 
، شیر مربوط 

ً
بالد آگار تشخیص داد. عموما

ازای هر سی سی،  به  آلــوده  کارتیه های  به 
حاوی بیش از ۱۰۰ واحد تشکیل دهنده ی 

کولونی در محیط کشت است. 
میزان سرایت از گاو به گاو

موارد جدید ابتالی روزانه به ورم پستان در 
آلوده در طول  اثر سرایت از سایر گاوهای 
دوره ی خشکی بیشتر از دوره ی شیرواری 

به وقوع می پیوندد. در صورت عدم درمان 
گاو خشک، این میزان در خالل دو هفته ی 
 در خالل 

ً
نخست دوره ی خشکی و مجددا

موعد  از  پیش  مــانــده  بــاقــی  هفته ی  دو 
زایـــش بــه شــدت افــزایــش می یابد. در هر 
به  ابتال  میزان  نیز  خشکی  متوالی  دوره ی 
ورم پستان در اثر سرایت از سایر گاوهای 
خشک نسبت به دوره ی خشکی پیشین 

بیشتر می شود.
از  پــس  نخست  روز   ۷۵ در  ابــتــال  ــزان  ــی م
دوره ی  باقیمانده ی  ایــام  از  بیشتر  زایــش 
شیرواری است. آمار ابتالی ناشی از آلودگی 
شیرواری  دوره ی  هر  در  نیز  استرپتوککی 

نسبت به دوره ی قبلی اش باالتر می رود. 

مدت بروز 
از  ناشی  عفونت های  از  درصـــد   ۶۰  

ً
تقریبا

روز   ۳۰ از  کمتر  طــی  استرپتوکک  ســرایــت 
آنها  اما حــدود ۱۸ درصــد  از میان می روند، 
دوام  روز   ۱۰۰ از  بیش  و  می شوند  مــزمــن 
عفونت های  ــد  درصـ ــدود ۴۰  حـ مـــی آورنـــد. 
موجود در دوره ی شیرواری نیز بالفاصله از 

بین می روند. 

شیوع
درصد کارتیه های آلوده به استرپتوکک های 
 اندک است و 

ً
محیطی در هر لحظه عموما

به ندرت، از ۱۰ درصد فراتر می رود. 
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روش های نظارت بر گله
بهترین شیوه ی ارزیابی ورم پستان ناشی از آلودگی به 
استرپتوکک های محیطی، کشت باکتریولوژیکی نمونه ی 
شیر گاو تازه زا، گاو تازه خشک شده و شیر به دست از 
آمده از کارتیه هایی است که عفونت کلینیکال پیدا کرده 
باشند. در مقابل، سوماتیک سل کانت تک تک گاوها 
و کشت نمونه ی شیر بالک تانک، روش هــای چندان 

مؤثری به شمار نمی آیند.
نمونه ی  کانت  سل  سوماتیک  و  کانت  سل  باکتریال 
شیر بالک تانک، در اثر سرایت استرپتوکک های محیطی 
از گاوهای آلوده به گاوهای سالم، قابلیت افزایش یافتن 
دارند. با وجود این، نمی توان بر اساس این دو شاخص، 
به  شیری  گله ی  بر  را  محیطی  استرپتوکک های  تأثیر 

درستی ارزیابی نمود.

باکتری های کولیفرمی
باکتری های کولیفرمی عامل ابتال به ورم پستان در گاو 

شیری عبارت اند از:
Escherichia coli •

Klebsiella Pneumoniae •
Klebsiella oxytoca •

Enterobacter aerogenes •

تشخیص به وسیله ی کشت نمونه ی شیر
باکتری های کولیفرمی را نمی توان به خوبی بر اساس ۰/۰۱ 
سی سی نمونه ی شیر گرفته شده از کارتیه های آلوده در 
محیط ایسکولین بالد آگار کشت داد. واحدهای کولونی 
 کمتر از ۱۰۰ یا 

ً
ساز به ازای هر سی سی نمونه ی شیر غالبا

آستانه ی تشخیص در این روش هستند. کشت  زیر 
۰/۰۱ سی سی نمونه ی شیر در محیط ایسکولین بالد آگار 
و کشت ۰/۱ سی سی در یک نیمه از محیط مک کانکی 

آگار در تلفیق با یکدیگر، دقت تشخیص را باالتر می برد.

میزان سرایت از گاو به گاو 
میزان سرایت ورم پستان کولیفرمی از گاو آلوده به گاو 
دوره ی  از  بیشتر  برابر  چهار  خشکی  دوره ی  در  سالم 
 در خالل دو هفته ی 

ً
شیرواری است. این میزان خصوصا

نخست دوره ی خشکی و دو هفته ی ماقبل تاریخ زایش 

بیشتر از سایر مقاطع دوره ی خشکی است. عالوه 
بر این ها، شدت سرایت در هر دوره ی خشکی از 

دوره ی خشکی پیشین بیشتر خواهد شد.
آلــوده به گاو سالم در اوایل  از گاو  میزان سرایت 
دوره ی شیرواری از هر مقطعی شدیدتر است و با 
پیش رفتن دوره ی شیرواری به تدریج از شدت اش 

کاسته می شود. 

مدت بروز
آلــوده به  عمر عفونت های کولیفرمی ای که از گاو 
 کوتاه است. بالغ 

ً
گاو سالم سرایت می کنند عموما

بر ۵۰ درصد موارد این عفونت ها کمتر از ۱۰ روز به 
طول می انجامند و نزدیک به ۷۰ درصدشان حداکثر 
تا ۳۰ روز دوام می آورند. با وجود این، عفونت های 
کولیفرمی می توانند مزمن شوند. اثبات شده که 
۱۳ درصد از موارد این نوع عفونت بالغ بر ۱۰۰ روز به 
طول می انجامند. اما تنها ۱/۵ درصد از عفونت های 

E.coli بیش از ۱۰۰ روز باقی می مانند. 

شیوع
آلــوده در هر لحظه ی مفروض  کارتیه های  درصــد 
 بسیار اندک است. امروزه می دانیم حداکثر 

ً
عموما

دچار  کولیفرمی  عفونت  به  کارتیه ها  ــد  درص یک 
می گردند، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد موارد ابتال به ورم پستان 

بالینی ناشی از باکتری های کولیفرمی است.

میزان سرایت ورم پستان 
لوده به گاو سالم  کولیفرمی از گاو آ
در دوره ی خشکی چهار برابر 
بیشتر از دوره ی شیرواری است. 
 در خالل            

ً
این میزان خصوصا

دو هفته ی نخست دوره ی خشکی 
و دو هفته ی ماقبل تاریخ زایش 
بیشتر از سایر مقاطع دوره ی 
خشکی است.
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روش های نظارت بر گله
سوابق دقیق موارد جدید ابتال به ورم پستان 
گرفته  شیر  نمونه ی  کشت  همراه  به  بالینی 
برای  روش  بهترین  آلــوده  کارتیه های  از  شده 
کولیفرمی  به ورم پستان  ابتال  ارزیــابــی شــدت 
است. بر عکس، سوماتیک سل کانت مربوط 
کانت  ســل  سوماتیک  تــانــک،  بالک  شیر  بــه 
مربوط به هر یک از گاوها، کشت شیر مربوط 
به کل گله، کشت شیر زیرمجموعه ای از گله، 
و کشت شیر بالک تانک، هیچکدام در تعیین 
مؤثر و دقیق سطح ابتال به این نوع ورم پستان، 

روش مناسب و مطلوبی به شمار نمی آیند.

عوامل و شرایط محیطی
یا بهاربندهای  که در سالن مسقف  گاوهایی 
بسته نگهداری می شوند در قیاس با گاوهایی 
که در مراتع آزاد چرا می کنند، بیشتر در معرض 
منشأ  هستند.  محیطی  پستان  ورم  بــه  ابتال 
بستر،  کــود،  از  عبارت اند  محیطی  پاتوژن های 
خوراک، گرد و غبار، انواع آلودگی ها، خاک، ِگل و 

آب.
ــرای پــوشــش بستر  ــ ــاده ب ــف ــت ــورد اس ــ ــواد م ــ م
با  گــاو  سرپستانک  تماس  ــرای  ب مهمی  منبع 
پاتوژن های محیطی هستند. تعداد باکتری های 
موجود در بستر بسته به نوع و شدت آلودگی 
آن )مثاًل بسته به این که بستر به اقالم تشکیل 
میزان   ،) خیر یا  باشد  آغشته  جیره  دهنده ی 
رطوبت و دما، نوسان می کند. مواد غیر آلی و کم 

رطوبت از قبیل ماسه یا خاکه ی آهک به مواد  آلی 
خرد یا رنده شده ترجیح دارنــد. به طور کلی، هر قدر 
رطوبت مــاده ی به کار رفته در پوشش بستر کمتر 
کمتر  نیز  آن  در  موجود  پــاتــوژن هــای  تعداد  باشد، 
خواهد بود. از سوی دیگر، دماهای گرم تر برای رشد 
رشد  از  سردتر  دماهای  امــا  مفیدند  پاتوژن ها  ایــن 

پاتوژن های مزبور می کاهند. 
مواد آلی خرد یا رنده شده از قبیل خاک اره، رنده ی 
چوب، کود بازچرخانی شده، چوب بالل پلت شده، 
 حاوی 

ً
پوسته ی بادام زمینی و کلش خرد شده غالبا

استرپتوکک ها  و  کولیفرم ها  از  بــاالیــی  جمعیت 
هستند. در مقابل، تعداد کولیفرم ها در ساقه های 
بلند و تمیز کاه و کلش، اندک است؛ با وجود این، 
استرپتوکک های محیطی در کلش ساقه بلند و تمیز 
هم می تواند در جمعیت های بزرگ رشد و نمو کند. 
استفاده از ضدعفونی کننده های شیمیایی یا آهک 
کولیفرم ها  جمعیت  داشتن  نگه  پایین  بــرای  نیز 
چندان عملیاتی نیست زیرا برای حصول نتیجه ی 
مطلوب،  باید این عمل را به دفعات -اگر نگوییم 
هر روز - تکرار کنیم. اثبات گردیده که تعویض کامل 
کف فری  انتهایی  آلی بستر در یک سوم  پوشش 
استال ها موجب می شود تماس سرپستانک ها با 

باکتری های کولیفرمی کاهش بیابد.
این  افزایش  که می تواند سبب  شرایط محیطی ای 
تماس شود عبارت اند از تراکم بی رویه ی سالن ها؛ 
تــهــویــه ی ضعیف؛ کــودروبــی نــاکــافــی انــتــهــای فری 
جابجایی  فضاهای  و  آخــورهــا  راهــروهــا،  استال ها، 
استال ها؛  فــری  کف  ماندن  خالی  گاوها؛  تداخل  و 
گل  از  یا زمین پوشیده  آبگیرها  به  گــاو   دسترسی 
و الی؛ کثیف بــودن محیط زایشگاه؛ و عدم رعایت 

بهداشت عمومی در محیط گاوداری. 

مبارزه با ورم پستان محیطی
کاهش  محیطی،  پستان  ورم  با  مبارزه  راه  بهترین 
امکان تماس سرپستانک ها با پاتوژن های بالقوه و 

یا افزایش مقاومت گاو در برابر آنهاست. 

حداکثر یک درصد کارتیه ها 
به عفونت کولیفرمی دچار 

می گردند، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد 
موارد ابتال به ورم پستان 

بالینی ناشی از باکتری های 
کولیفرمی است.
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دیــپ هــا-مــحــلــول هــای  تیت  از  اســتــفــاده 
ضدباکتری

اتمام  از  پــس  سرپستانک ها  ضدعفونی 
دوشـــش بــا اســتــفــاده از تیت دیــپ هــای 
ضدباکتری توصیه می گردد. در این روش، 
از  معینی  حد  تا  محیطی  استرپتوکک های 
میان می روند، اما خطر سرایت کولیفرم ها 
از گاو به گاو همچنان وجود خواهد داشت.

دیــپ هــا-مــحــلــول هــای  تیت  از  اســتــفــاده 
ممانعت زا

از  استفاده  علمی،  تحقیقات  نتایج  طبق 
این قبیل محلول ها پس از اتمام دوشش، 
از  را  کولیفرمی  جدید  ســرایــت هــای  تــعــداد 
گــاوهــای آلـــوده بــه گــاوهــای سالم کاهش 
ــد. شــــدت تــأثــیــر مــــواد مـــذکـــور بر  ــی دهـ مـ
پــاتــوژن هــای  و  محیطی  استرپتوکک های 
مسری کمتر از تیت دیپ های ضدباکتری 

است. 

استفاده از تیت دیپ ها-دوره ی خشکی
در  محیطی  پستان  ورم  مهار  ــرای  ب تــالش 
دوره ی خشکی با استفاده از تیت دیپ های 
ضدباکتری و تیت دیپ های ممانعت زا که 
مختص دوره ی شیرواری طراحی شده اند، 
هیچ توفیقی در بر نداشته است.                      

مع هذا، تحقیقات اخیر در مورد کاربرد تیت 
اثر  روز قــدرت  تا پنج  پایا )که دو  دیپ های 
خشکی  دوره ی  در  می کنند(  حفظ  را  خــود 
تــرکــیــبــات مــزبــور  کـــه  ــان داده اســــت  نــش
مهار  بــرای  فرموالسیون[  تکامل  از  ]پــس 
عفونت های محیطی، آینده ی درخشانی را 

به ما نوید خواهند داد.

درمان گاو خشک 
گاوهای  تک تک  کارتیه های  تمام  درمـــان 
ــود. درمــــــان گــاو  ــی شــ خــشــک تــوصــیــه مــ
خشک موارد جدید ابتال را در اثر آلودگی به 

دوره ی  اوان  در  محیطی  استرپتوکک های 
می دهد  کاهش  ــادی  زیـ حــدی  تــا  خشکی 
اما در یکی دو هفته مانده به تاریخ زایش 
تأثیر چندانی ندارد. تکرار درمان در دوره ی 
آستانه  ی زایش فایده و اثر چندانی نخواهد 

داشت. 

درمان گاو شیروار
ضریب موفقیت مبارزه با استرپتوکک های 
 ۵۰ تا ۶۰ 

ً
محیطی در دوره ی شیرواری عموما

درصد است. آنتی بیوتیک های تأیید شده 
بــرای درمـــان دوره ی شــیــرواری یکسره در 
مبارزه با کولیفرم ها بی تأثیرند، اما به دلیل 
کوتاه بودن دوره ی این نوع عفونت، ضریب 
موفقیت درمان می تواند به ۵۰ درصد برسد. 

َبک فالشینگ واحد دوشنده
بک فالشینگ واحد دوشنده در مبارزه با 

ورم پستان محیطی بی تأثیر است.

کارکرد دستگاه شیردوشی 
عدم تنظیم دقیق دستگاه شیردوشی به 
نحوی کــه ُســر خـــوردن الینر و جــدا شدن 
خرچنگی از یک سو و التهاب سرپستانک از 
 به وقوع بپیوندد، قابلیت 

ً
سوی دیگر مکررا

آن را دارد که آمار ابتال به ورم پستان محیطی 
را باال ببرد.

تیمار پستان
گاو در حالی که رطوبت پستان  دوشیدن 
ورم  شیوع  نــشــده،  گرفته  سرپستانک  و 
پستان محیطی را شدت خواهد بخشید. 
سرپستانک ها  خرچنگی،  اتصال  از  پیش 
باشند.  ــده  ش خشک  و  تمیز   

ً
ــا ــزام ال بــایــد 

توصیه می شود فقط سرپستانک ها – و نه 
خود پستان – شسته شوند. 

استفاده از پری دیپ

 استفاده از پری دیپ ضدباکتری، از تعداد 
موارد جدید ابتال به ورم پستان محیطی در 
از  پیش  می کاهد.  شــیــرواری  دوره ی  طــول 
اتصال خرچنگی به پستان باید سرپستانک 
را از باقیمانده ی محلول پری دیپ به دقت 
این  بــه  شیر  آلــودگــی  از  تــا  نمود  پاکسازی 

محلول پیشگیری گردد. 

ایمنی سازی 
با  خشکی  دوره ی  در  گــاوهــا  ایمنی سازی 
باکتری ای-کوالی J-5 سبب کاهش تعداد 
و شدت موارد کولیفرمی کلینیکال در اوایل 

دوره ی شیرواری خواهد شد.

جیره
 ،E و A جیره هایی که از لحاظ ویتامین های
بتاکاروتن، و مواد معدنی کمیابی همچون 
سلنیم، مس، و روی نقص داشته باشند 
به افزایش موارد ابتال به ورم پستان محیطی 

دامن خواهند زد. 

مدیریت محیطی
محیط نگهداری و پرورش گله ی گاو شیری 
باید حداکثر ممکن خشک و پاکیزه باشد. 
محیط گاو خشک، گاو آستانه ی زایش و گاو 
تــازه زا همان قدر مهم است که محیط گاو 

شیروار اهمیت دارد.

: برگرفته از
A Practical Look at Environmental 
Mastitis. J.S. Hogan and K.L. Smith, 
Compendium on Continuing Educa-
tion for the Practicing Veterinarian. 
Volume 9, no. 10. 1987. p. F342
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طراحـــی، احـــداث و راه انـــدازی ســـالن جدیـــد شیردوشـــی )چـــه بـــرای 
ـــود باشـــد، چـــه  ـــه دســـتگاه موج ـــد ب ـــزات جانبـــی جدی افـــزودن تجهی
ـــنده  ـــد دوش ـــزودن واح ـــرای اف ـــه ب ـــد، و چ ـــتگاه جدی ـــب دس ـــرای نص ب
و توســـعه ی ســـالن( کاری اســـت پرهیجـــان، چالـــش برانگیـــز و 
پرزحمـــت. ضرب االجل هـــای مالـــی اعـــم از نقـــد شـــدن چک هـــای 
صـــادره و تســـویه حســـاب بـــا تأمیـــن کننـــدگان و پیمـــان کاران امـــری 
واقعـــی و جـــدی هســـتند. خســـتگی ناشـــی از کار بی وقفـــه و پرزحمـــت 
ســـاخت و ســـاز نیـــز بـــه همـــان میـــزان بـــه گاودار فشـــار وارد می کنـــد. 
ـــر  ـــی نزدیک ت ـــالن شیردوش ـــاح س ـــدازی و افتت ـــخ راه ان ـــه تاری ـــه ب ـــر چ ه
می شـــویم، همـــه ی طرف هـــای دخیـــل در پـــروژه اضطـــراب و هیجـــان 
بیشـــتری پیـــدا می کننـــد و بـــرای »اتمـــام بـــه موقـــع عملیـــات عمرانـــی«، 
ـــع،  ـــتر مواق ـــه در بیش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــند. ای ـــدان می کوش دوچن
بایـــد بـــه جـــای تمرکـــز تـــام و تمـــام بـــر کار ســـاخت و ســـاز ســـالن، بـــه 

تمهیدات ضروری 
پس از نصب 

دستگاه شیردوشی 
جدید 

 ،)Kristy Campbell( نویسنده: ِکریستی َکمِپل
مدیر خدمات فنی دالوال آمریکا

تاریخ: فوریه ۲۰۲۱
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جزییـــات ظریـــف و حســـاس راه انـــدازی دســـتگاه شیردوشـــی و تاریـــخ 
روشـــن کـــردن آن بیاندیشـــیم. گـــذار از فعالیـــت ســـریع فیزیکـــی به کار 
 ذهنـــی و آهســـته تر می توانـــد بســـیار ســـخت باشـــد امـــا بـــرای 

ً
عمدتـــا

ــر و روان از وضعیـــت قبلـــی بـــه وضعیـــت جدیـــد،  انتقـــال بی  دردسـ
کامـــاًل ضـــروری اســـت. راه انـــدازی ناقـــص و شـــتابزده ی دســـتگاه 
شیردوشـــی نـــه تنهـــا انســـان و دام را در معـــرض انـــواع خطـــرات 
فیزیکـــی بســـیار جـــدی قـــرار می دهـــد بلکـــه شـــخص گاودار، کارکنـــان 
ـــا چنـــد مـــاه بعـــد  شـــاغل در ســـالن شیردوشـــی و گاوهـــای دوشـــا را ت
بـــا گرفتاری هـــای دامنـــه داری روبـــرو می ســـازد. صـــرف وقـــت و حوصلـــه 
ـــد  ـــالن جدی ـــدازی س ـــرای راه ان ـــق ب ـــزی دقی ـــرج دادن در برنامه ری ـــه خ ب
 در کوتـــاه مـــدت و در دراز 

ً
شیردوشـــی و اجـــرای آن برنامـــه قطعـــا

مـــدت فوایـــد و مزایـــای بســـیار زیـــادی بـــرای گاوداری و اقتصـــاد گلـــه بـــه 
ارمغـــان خواهـــد آورد.

دســـتگاه جدیـــد مـــن می توانـــد بدوشـــد، امـــا آیـــا بایـــد بی درنـــگ آن را 
روشـــن کنـــم؟

لحظـــه ای کـــه پمـــپ خأل روشـــن و تنظیم می شـــود، لبخند بـــر چهره ی 
همـــه ی کســـانی کـــه بـــرای راه انـــدازی ســـالن زحمـــت کشـــیده اند 
ــا  ــد گاوهـ ــاال می توانـ ــد حـ ــرمایه گذاری جدیـ ــن سـ ــرا ایـ ــیند زیـ می نشـ
را بدوشـــد. امـــا صـــرف ایـــن کـــه سیســـتم خـــأل دســـتگاه آمـــاده ی 
ـــا نیســـت کـــه بایـــد دوشـــش گاوهـــا  ـــه ایـــن معن ـــرداری شـــده ب بهره ب
را بی درنـــگ آغـــاز نمـــود. تمـــام دســـتگاه های شیردوشـــی تـــازه نصـــب 
شـــده را بایـــد بـــر اســـاس دســـتورالعمل های اســـتاندارد بین المللـــی 
ـــون  ـــرای آزم ـــکا ب ـــتان آمری ـــی ورم پس ـــورای مل ـــه ی ش ـــیوه نام ـــر ش نظی
ســـطح خـــأل و جریـــان هـــوا، تحـــت آزمایـــش فنـــی قـــرار داد. ایـــن آزمـــون 
از دو بخـــش تشـــکیل شـــده اســـت. در مرحلـــه ی نخســـت، »آزمـــون 
خشـــک«  )dry test(  )قبـــل از دوشـــش( کارکـــرد اجـــزای سیســـتم 
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ـــی  ـــدف ارزیاب ـــن ه ـــا ای ـــاتورها را ب ـــأل و پولس خ
 بـــر اســـاس 

ً
می کنـــد کـــه سیســـتم دقیقـــا

توصیه هـــای شـــرکت ســـازنده ی دســـتگاه 
ـــد.  کار کن

انجـــام ایـــن آزمـــون پیـــش از آغـــاز بهره بـــرداری 
از دســـتگاه شیردوشـــی ضـــرورت دارد زیـــرا 
انجـــام و تکمیـــل آن امـــری زمان بـــر اســـت. 
در مرحلـــه ی دوم، »آزمـــون تـــر«  )wet test(یـــا 
»آزمـــون دینامیـــک«  )dynamic test(وقتـــی 
مشـــغول  دســـتگاه  کـــه  می گیـــرد  انجـــام 
دوشـــش اســـت و هـــدف از آن ایـــن اســـت 
کـــه سیســـتم خـــأل در حالـــی کـــه تحـــت شـــرایط 
مـــورد نظـــر زیـــر بـــار دوشـــش قـــرار گرفتـــه، 
تنظیـــم باشـــد، ثبـــات داشـــته باشـــد و ســـطح 
خـــأل کافـــی را در مـــدار دوشـــش برقـــرار نمـــوده 
باشـــد. در پـــاره ای مـــوارد انجـــام ایـــن دو آزمـــون 
بـــرای تضمیـــن پوشـــش خدمـــات پـــس از 
فـــروش شـــرکت های ســـازنده و فروشـــنده ی 
دســـتگاه نیـــز ضـــروری اســـت. گذشـــته از 
ایـــن، ارزیابـــی فنـــی دســـتگاه جدیـــد پیـــش از 
شـــروع بهره بـــرداری و در خـــالل آن بـــه گاودار 
ایـــن اطمینـــان خاطـــر را می دهـــد کـــه درســـت 

ــد. ــده و بی نقـــص کار می کنـ نصـــب شـ

دســـتگاه جدیـــد مـــن می توانـــد بدوشـــد، 
امـــا سیســـتم شستشـــوی آن درســـت کار 

می کنـــد؟
تنظیـــم سیســـتم شستشـــوی دســـتگاه 
دارد  اهمیـــت  قـــدر  همـــان  شیردوشـــی 
کـــه تنظیـــم سیســـتم دوشـــش آن مهـــم 
بـــروز تعویـــق در مراحـــل احـــداث  اســـت. 
گوناگـــون  انحـــای  بـــه  ســـالن شیردوشـــی 
در پیشـــرفت کار اختـــالل می آفرینـــد. امـــا 
ـــه کشـــی آب و اصـــواًل ِاشـــکال  تعویـــق در لول
و ایـــراد در دسترســـی بـــه منابـــع آب مناســـب 
دســـتگاه  تـــوان  شیردوشـــی،  دســـتگاه 
شستشـــوی  بـــرای  را  شیردوشـــی  جدیـــد 

متمرکـــز خـــود بـــه کلـــی مختـــل می ســـازد. 
شستشـــوی  سیســـتم  ســـازی  آمـــاده 
ســـالن شیردوشـــی ترکیـــب منحصـــر بـــه 
فـــردی از دانـــش و هنـــر اســـت. چاه هـــای 
تـــازه حفـــر شـــده ممکـــن اســـت مشـــکالت 
پیـــش بینـــی نشـــده ای را  از لحـــاظ انـــواع 
اســـتحصال،  قابـــل  آب  حجـــم  رســـوبات، 
فشـــار  و کیفیـــت آب بـــرای مـــا پدیـــد بیاورنـــد. 
ضـــروری اســـت کـــه تمـــام رســـوبات را بـــه 
کمـــک آب پرفشـــار در خطـــوط آب بـــه طـــور 
پـــاره ای  در  و  بزداییـــم،  و  بشـــوییم  کامـــل 
فیلتراســـیون  سیســـتم های  بایـــد  مـــوارد 
نیـــز بـــه مـــدار آب ورودی دســـتگاه اضافـــه 
کنیـــم. آب مـــورد اســـتفاده بـــرای برنامـــه ی 
شستشـــوی متمرکـــز دســـتگاه شیردوشـــی 
بایـــد از لحـــاظ ترکیـــب شـــیمیایی و محتـــوای 
ــای شـــرکت  ــا توصیه هـ ــواد معدنـــی اش بـ مـ
ـــته  ـــل داش ـــاق کام ـــتگاه انطب ـــازنده ی دس س
بـــار  و  پروفایـــل  دیگـــر  ســـوی  از  باشـــد. 
میکروبـــی ایـــن آب می توانـــد کیفیـــت شـــیر 
دوشـــیده شـــده را بـــه شـــدت تحـــت تأثیـــر 
قـــرار بدهـــد. نتیجـــه ی کشـــت نمونـــه ی آب 
ــا هفـــت روز معیـــن  ــار تـ معمـــواًل ظـــرف چهـ
می گـــردد و بـــر اســـاس آن می شـــود فهمیـــد 
کـــه آیـــا بـــه سیســـتم تصفیـــه ی آب نیـــز نیـــاز 
داریـــم یـــا خیـــر. بایـــد طـــوری برنامه ریـــزی کنیـــم 
کـــه چهـــار هفتـــه پیـــش از آغـــاز بهره بـــرداری از 
ســـالن شیردوشـــی، آب ســـالن وصـــل شـــده 
ـــا وقـــت کافـــی بـــرای هـــر گونـــه تغییـــر  باشـــد ت
و اصـــالح آن پیـــش از تاریـــخ افتتـــاح داشـــته 

ــیم. باشـ

بدوشـــد  می تـــوان  مـــن  جدیـــد  دســـتگاه 
و اجـــزای خـــود را بشـــوید، امـــا آیـــا از ایمنـــی 

محیـــط ســـالن مطمئـــن شـــده ام؟
زمانـــی کـــه می خواهیـــد تصمیـــم بگیریـــد 
تـــا ســـالن  فـــرا رســـیده  آن  آیـــا وقـــت  کـــه 

دســـتگاه  و  کنیـــد  افتتـــاح  را  شیردوشـــی 
دهیـــد،  قـــرار  بهره بـــرداری  مـــورد  را  جدیـــد 
کـــه  را   بایـــد ایمنـــی محیـــط ســـالن 

ً
حتمـــا

انســـان و دام قـــرار اســـت بـــرای نخســـتین 
ـــا دقـــت و  ـــد ب ـــه داخـــل اش بگذارن ـــار قـــدم ب ب
ریزبینـــی فـــراوان ارزیابـــی کنیـــد. صـــرف تغییـــر 
محیـــط ســـالن بـــه انســـان و گاو اســـترس 
وارد می کنـــد. قبـــل از افتتـــاح ســـالن جدیـــد 

شیردوشـــی بایـــد ایمنـــی گاو و گاودوش را در 
محیـــط آن تضمیـــن نمـــود. بایـــد اطمینـــان 
حاصـــل کنیـــم کـــه تمـــام قطعـــات متحـــرک 
در محیـــط ســـالن درســـت کار می کننـــد و 
بی خطـــر بودن شـــان مـــورد تأییـــد قـــرار گرفتـــه 
ــمت هایی  ــز در قسـ ــالن نیـ ــف سـ ــت. کـ اسـ
کـــه گاو روی آن راه مـــی رود و می ایســـتد بایـــد 
اصطـــکاک کافـــی داشـــته باشـــد بـــه نحـــوی کـــه 
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بـــه هیـــچ وجـــه ســـم گاو روی آن دچـــار لغـــزش 
حرکتـــی  اســـترس  دچـــار  را  گاو  و  نشـــود 
نســـازد. بـــرای حصـــول اطمینـــان، بهتریـــن کار 
آن اســـت کـــه خودمـــان روی ســـطوح مربوطـــه 
راه برویـــم و گذشـــته از خاصیـــت اصطکاکـــی 
آنهـــا، خرده ریزهـــا و اجســـام زائـــد باقـــی مانـــده 
از مراحـــل احـــداث و نصـــب، لبه هـــای تیـــز، 
نقـــاط برآمـــده از ســـطوح و دســـت اندازهـــا را 

شناســـایی و رفـــع کنیـــم.
پیـــش از افتتـــاح ســـالن جدیـــد، یـــک پروتـــکل 
آن  در  شـــاغل  کارکنـــان  بـــرای  عملیاتـــی 
تنظیـــم نماییـــد. در ســـند مزبـــور، در نظـــر 
کـــه ســـایز گروه هـــای گاو  داشـــته باشـــید 
ورودی بـــه ســـالن در هـــر نوبـــت کـــه مهـــار و 
ــدر  ــد چقـ ــان و ایمـــن باشـ ــان آسـ هدایت شـ
اســـت. کار عـــاری از خطـــر بـــا تمـــام تجهیـــزات 

را – درون و پیرامـــون ســـالن جدیـــد – بـــه 
کلیـــه ی کارکنـــان آمـــوزش بدهیـــد. اســـتفاده 
ــرای  ــم بـ ــاده فهـ ــری سـ ــای تصویـ از راهنماهـ
تشـــریح کار بـــا تمـــام دکمه هـــای دســـتگاه 
ــاد بـــه نفـــس  جدیـــد باعـــث می شـــود اعتمـ
و مهـــارت کارکنـــان در بهره بـــرداری از ایـــن 

دســـتگاه بـــه قـــدر کافـــی بـــاال بـــرود. 

ــد و  ــد بدوشـ ــن می توانـ ــد مـ ــتگاه جدیـ دسـ
بشـــوید، ایمنـــی محیـــط ســـالن نیـــز تأمیـــن 
شـــده؛ وقـــت راه انـــدازی فـــرا رســـیده اســـت؟
ضرب االجل هـــای ســـفت و ســـخت ممکـــن 
اســـت کار را بـــه جایـــی بکشـــاند کـــه پیـــش از 
تکمیـــل عملیـــات عمرانـــی، شیردوشـــی آغـــاز 
شـــود یـــا در مـــورد توســـعه ی ســـالن قدیمـــی، 
عملیـــات احداثـــی همزمـــان بـــا دوشـــش 

گاوهـــا صـــورت بپذیـــرد. ســـر و صـــدای ناشـــی 
دوشـــش،  خـــالل  در  ســـاز  و  ســـاخت  از 
ــرای گاو دوشاســـت.  ــترس زا بـ ــه ای اسـ تجربـ
تغییـــر چشـــم اندازها، صداهـــا و بوهـــا از یـــک 
وعـــده ی شیردوشـــی تـــا وعـــده ی بعـــدی بـــر 
رفتـــار گاو دوشـــا و جریـــان خروجـــی شـــیر 
از سیســـتم پســـتانی تأثیـــر منفـــی بـــر جـــای 
می گـــذارد. ایـــن تغییـــرات نـــه تنهـــا بـــازده 

دوشـــش را بـــه ازای یـــک وعـــده  شیردوشـــی 
در  را  گاو  رفتـــار  بلکـــه  می دهـــد  کاهـــش 
درازمـــدت از خـــود متأثـــر می ســـازد. گاو تحـــت 
تأثیـــر یکنواختـــی محیـــط و یکنواختـــی روال 
دوشـــش، شـــکوفا می شـــود. اگـــر گاو دوشـــا 
هـــر روز در معـــرض تغییـــرات غیرمنتظـــره قـــرار 
بگیـــرد، بایـــد انتظـــار »نوســـانات پـــی در پـــی« را 
در عملکـــردش داشـــته باشـــید تـــا زمانـــی کـــه 
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ـــر  محیطـــی آرام و کامـــاًل یکنواخـــت و بی تغیی
بیاوریـــد.  فراهـــم  دوشـــیدن اش  بـــرای 
ــا  ــه آیـ ــید کـ ــان بپرسـ ــد از خودتـ ــن بایـ بنابرایـ
بـــه تعویـــق انداختـــن تاریـــخ افتتـــاح ســـالن 
شیردوشـــی بـــرای تکمیـــل عملیـــات ســـاخت 
و ســـاز ســـالن موجـــب نخواهـــد شـــد کـــه 
از چنـــد هفتـــه یـــا حتـــی چنـــد مـــاه چالـــش و 
گرفتـــاری خطرنـــاک و زیان بخـــش در عملکـــرد 
گاو، دســـتگاه شیردوشـــی و کارکنـــان ســـالن 

پیشـــگیری خواهیـــد کـــرد؟ 

ـــرا  ـــی ف ـــالن شیردوش ـــاح س ـــت افتت ـــر وق دیگ
ــیده! مطمئن ایـــد؟ رسـ

ـــه تاریـــخ افتتـــاح ســـالن  از چنـــد مـــاه مانـــده ب
از  فهرســـتی  خـــود،  شیردوشـــی  جدیـــد 
پیامدهـــای ناشـــی از افتتـــاح بی درنـــگ ســـالن 
و ناشـــی از درنـــگ در افتتـــاح نهایـــی بـــرای 
ــرح  ــروری )بـــه شـ ــام جزییـــات ضـ ارزیابـــی تمـ
بـــاال( تهیـــه کنیـــد. آیـــا پیـــش از افتتـــاح ســـالن 
و راه انـــدازی دســـتگاه جدیـــد، تمـــام عوامـــل 
ضـــروری و مـــورد انتظارتـــان فراهـــم گردیـــده 
ایـــن فهرســـت،  از تهیـــه ی  پـــس  اســـت؟ 
هرگـــز از رعایـــت یـــا تحقـــق تمـــام بندهـــای آن 
عـــدول نکنیـــد. هرگـــز تحـــت تأثیـــر هیجـــان 
از تکمیـــل شـــدن پـــروژه و انتظـــار  ناشـــی 
همـــه بـــرای افتتـــاح ســـالن، هیـــچ یـــک از 
مـــواردی را کـــه از ماه هـــا قبـــل بـــا دوراندیشـــی 
در ایـــن فهرســـت گنجانـــده بودیـــد، قربانـــی 
خوشـــحالی لحظـــه ای خـــود نســـازید. تمـــام 
تجهیـــزات و مـــواد مصرفـــی جانبـــی الزم را 
نیـــز پیشـــاپیش و بـــه مقـــدار کافـــی تهیـــه 
کنیـــد. از آن جمله انـــد: محلـــول ضدعفونـــی 
دوشـــش،  از  بعـــد  و  قبـــل  سرپســـتانک 
پیش بنـــد  شیردوشـــی،  دســـتکش 
گاودوشـــی، حولـــه بـــه تعـــداد کافـــی بـــرای 
ــکان،  ــورت امـ ــل، و در صـ ــیفت کامـ ــک شـ یـ
کـــن.  خشـــک  و  لباس شـــویی  ماشـــین 
افتتـــاح و راه انـــدازی هـــر پـــروژه ای معمـــواًل 

فشـــار زیـــادی بـــه دســـتگاه ها و تجهیـــزات 
تـــازه نصـــب شـــده وارد مـــی آورد. بنابرایـــن، 
پیشـــاپیش افتتـــاح ســـالن جدیـــد، انبـــاری از 
قطعـــات ضـــروری همچـــون شـــیلنگ شـــیر، 
شـــیلنگ خـــأل، شـــورت میلـــک تیـــوب، الینـــر، 
کاســـه خرچنگـــی، و تمـــام بســـت ها، زنجیرها، 
را  نظایرشـــان  و  جمع کننـــده  طناب هـــای 
فراهـــم بیاوریـــد. بـــرای راه اندازی خیلـــی از انواع 
بـــه  شیردوشـــی،  دســـتگاه های  مختلـــف 
ـــاری، توصیـــه ام  ویـــژه بـــرای دســـتگاه های روت
خرچنگـــی  کافـــی  تعـــداد  کـــه  اســـت  آن 
کامـــاًل مونتـــاژ شـــده و آمـــاده ی مصـــرف و 
شـــیلنگ هایی کـــه بـــا طـــول مناســـب بریـــده 
شـــده اند کنـــار بگذاریـــد تـــا اگـــر در حیـــن 
دوشـــش، کوچک تریـــن نقـــص فنـــی بـــروز 
نمـــود، بتوانیـــد بـــدون معطلـــی قطعـــه ی الزم 
را تعویـــض کنیـــد و از هـــر گونـــه اختـــالل در 
فراینـــد دوشـــش جلوگیـــری بـــه عمـــل آوریـــد. 
چـــه بســـا ایـــن نکته هـــا نـــزد شـــما پیـــش 
پـــا افتـــاده و بی اهمیـــت جلـــوه کننـــد، امـــا 
جملگـــی بـــرای موفقیـــت و حصـــول بهتریـــن 
نتایـــج در بهره بـــرداری از دســـتگاه های تـــازه 

نصـــب شـــده کامـــاًل ضـــرورت دارنـــد. 
ــال آرام  ــرای انتقـ ــی بـ ــانی کافـ ــروی انسـ ــا نیـ آیـ
گاوهـــا بـــه ســـالن شیردوشـــی و دوشـــش 
آنهـــا در اختیـــار داریـــد؟ در  دقیـــق و مؤثـــر 
همـــان نوبـــت افتتاحیـــه )اولیـــن دوشـــش 
شـــد  خواهـــد  معلـــوم  جدیـــد(  ســـالن  در 
کـــه گلـــه ی دوشـــا و کارکنـــان شیردوشـــی 
چقـــدر زود بـــا محیـــط تـــازه مأنـــوس خواهنـــد 
شـــد. معمـــواًل اولیـــن وعـــده ی دوشـــش 
ــی  ــیس خیلـ ــازه تأسـ ــالن های تـ ــام سـ در تمـ
عـــادی شیردوشـــی  از وعده هـــای  بیشـــتر 
ــا  ــرا گاوهـــای دوشـ بـــه طـــول می انجامنـــد زیـ
ــض  ــه محـ ــده بـ ــن وعـ ــان در اولیـ و گاودوشـ
ورود بـــه ســـالن و بـــه شـــکل ناخـــودآگاه، 
مشـــغول یادگیـــری و خـــو کـــردن بـــه محیـــط 
جدیـــد و بـــه همدیگـــر می شـــوند. بنابرایـــن، 

رفتـــار  و  جدیـــد  ســـالن  محیـــط  قـــدر  هـــر 
گاودوشـــان بـــا گاوهـــا در ایـــن محیـــط، آرام تـــر و 
ـــا ســـرعت  ـــه ی دوشـــا ب ـــر باشـــد، گل حرفه ای ت
ـــد  ـــادت می کن ـــد ع ـــرایط جدی ـــه ش ـــتری ب بیش
ــردد.  ــیر جلوگیـــری می گـ و از افـــت تولیـــد شـ
در  دوراندیشـــانه  و  صحیـــح  برنامه ریـــزی 
ــالن و  ــیفت کاری در سـ ــر شـ ــول هـ ــورد طـ مـ
تعییـــن ســـاعات متنـــاوب بـــرای تنفـــس و 
اســـتراحت کارکنـــان، و فراهـــم کـــردن فضـــای 
مناســـب بـــرای اســـتراحت و تغذیـــه ی مکفـــی 
آنـــان ســـبب می شـــود تیـــم شـــاغل در ســـالن 
ــب  ــراوت و صاحـ ــه باطـ ــی همیشـ شیردوشـ
انگیـــزه باشـــند، و دقیـــق و حرفـــه ای کار کنند. 
ایـــن کـــه گاودار بخواهـــد همـــواره و در هـــر 
لحظـــه در ســـالن حاضـــر باشـــد و بـــر عملیـــات 
دوشـــش از نزدیـــک نظـــارت کنـــد کامـــاًل قابـــل 
درک اســـت، امـــا دقـــت و جدیـــت در کار نبایـــد 
و  خـــواب  اســـتراحت،  از  غفلـــت  موجـــب 

تغذیـــه ی گاودار و همـــکاران او گـــردد.
طراحـــی، احـــداث و تجهیـــز ســـالن جدیـــد 
 
ً
طبعـــا کـــه  اســـت  تجربـــه ای  شیردوشـــی، 

تمـــام گاوداران مـــدرن و حرفـــه ای دیـــر یـــا زود 
ـــر  ـــن ام ـــر ای ـــز ب ـــوند. تمرک ـــه می ش ـــا آن مواج ب
و برنامه ریـــزی بـــرای آن بـــه نحـــوی کـــه تمـــام 
عمـــل  در  گاودار  خواســـته های  و  اهـــداف 
تأمیـــن شـــود، خـــود بـــه خـــود دردســـرها و 
ــرای  ــده ای را بـ ــی نشـ ــای پیش بینـ چالش هـ
گاودار پدیـــد مـــی آورد. گـــذار از ســـالن قدیمـــی 
ـــادن  ـــا افت ـــی و ج ـــد شیردوش ـــالن جدی ـــه س ب
گاو و گاودوش در محیـــط جدیـــد، امـــا، یکـــی 
ـــدار مانـــدن در  از ارکان اصلـــی موفقیـــت و پای
دامپـــروری شـــیری اســـت. صـــرف وقـــت و 
حوصلـــه و انـــرژی بـــرای برنامه ریـــزی عقالنـــی و 
پیش بینـــی تمـــام مراحـــل ضـــروری کار، بـــرای 
آینـــده ی یـــک گاوداری شـــیری همـــان قـــدر 
مهـــم اســـت کـــه ســـرمایه گذاری در خریـــد 
دســـتگاه جدیـــد شیردوشـــی اهمیـــت دارد.
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افزایـــش قیمـــت نهاده هـــای خوراکـــی مـــورد اســـتفاده در جیـــره ی گاو 
شـــیری در سراســـر جهـــان بـــه صنعـــت دامپـــروری خســـارات ســـنگینی 
ـــه  ـــرده ک ـــاال ب ـــدری ب ـــه ق ـــره را ب ـــده ی جی ـــام ش ـــه ی تم وارد آورده و هزین
ـــا افزایـــش  هرگـــز در تمـــام  ســـال های اخیـــر ســـابقه نداشـــته اســـت. ب
قیمـــت  ذرت و کنجالـــه ی ســـویا در بـــازار جهانـــی، هزینـــه ی خـــوراک گاو 
شـــیری بـــه ازای هـــر یـــک کیلوگـــرم مـــاده ی خشـــک در سراســـر جهـــان 

ــود گاوداران را در  ــیه ی سـ ــه و حاشـ ــد افزایـــش یافتـ ــل ۲۰ درصـ حداقـ
معـــرض خطـــر بســـیار جـــدی قـــرار داده اســـت. در حالـــی کـــه بعضـــی 
از گاوداران بزرگ تـــر از ایـــن اقبـــال بلنـــد برخـــوردار بودنـــد کـــه پیـــش از 
ـــا تأمین کننـــدگان قـــرارداد ببندنـــد،  افزایـــش سرســـام آور قیمت هـــا ب
بقیـــه ی گاوداران بـــه تکاپـــو افتاده انـــد کـــه بـــا هـــر ترفنـــد ممکـــن در 
هزینـــه ی خـــوراک مـــورد نیـــاز گله هـــای خـــود صرفه جویـــی کننـــد. در 
ایـــن مقالـــه چنـــد عامـــل را بـــرای اصـــالح اقتصـــاد جیـــره بـــدون قربانـــی 

ـــازده تولیـــد شـــیر برشـــمرده ایم: شـــدن ب
قیمـــت دانـــه ی ذرت، دانـــه ی ســـویا، انـــواع کنجالـــه و کاه مرغـــوب 
 قیمـــت دانـــه ی ذرت 

ً
همگـــی در حـــال افزایـــش بی وقفـــه اســـت. اخیـــرا

و دانـــه ی ســـویا بـــه حـــدی بـــاال رفـــت کـــه از ســـال ۲۰۱۳ بـــه ایـــن ســـو 
ســـابقه نداشـــته اســـت. قیمـــت کنجالـــه ی ســـویا نیـــز وضعـــی بهتـــر 
از ایـــن نداشـــته اســـت بـــه نحـــوی کـــه قیمـــت هـــر تـــن ایـــن محصـــول 

بحـــــــــران 
قیمت نهاده هارابا 
تصمیـــــــــم های 
هــــــــوشمندانه 

کم اثر بسازیم

منبع: نشریه ی Progressive Dairy، ژوئن ۲۰۲۱

 ،)Jon Pretz( نویسنده: جان پرتس
متخصص تغذیه ی دام شیری، شرکت هوبارد فیدز 

)AllTech زیرمجموعه ی شرکت(

یت تغذیه مدیر
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بـــه باالتریـــن ســـطح از ســـال ۲۰۱۴ بـــه ایـــن ســـو رســـیده اســـت. 
پیش بینی هـــای کنونـــی حاکـــی از آننـــد کـــه امســـال ســـطح زیـــر کشـــت 
غـــالت و دانه هـــای روغنـــی در سراســـر جهـــان بیـــن ۱ تـــا ۸ درصـــد 
بیشـــتر از ســـال ۲۰۲۰  باشـــد و قیمـــت ایـــن محصـــوالت در فصـــل 
برداشـــت باالتـــر از ســـطح میانگیـــن قیمت هـــای قبلی شـــان برســـد. 
در حالـــی کـــه افزایـــش قیمـــت ایـــن محصـــوالت بـــرای کشـــاورزان 
ــا پرســـش های ســـختی در مـــورد  خبـــر خوشـــی اســـت، گاوداران را بـ

ترکیب بنـــدی جیـــره ی گله هاشـــان روبـــرو می ســـازد.
اگرچـــه قیمـــت نهاده هـــای خوراکـــی در حـــال افزایـــش اســـت، بعضـــی 
چیزهـــا در تغذیـــه ی گاو شـــیری هرگـــز تغییـــر نمی کننـــد. گاو شـــیری 
تحـــت هـــر شـــرایطی بـــرای تولیـــد شـــیر و اجـــزای آن و حفـــظ بـــاروری 
خـــود بـــه اســـیدهای آمینـــه، گلوکـــز، انـــرژی و اســـیدهای چـــرب نیـــاز 
ــای پرتولیـــد،  ــر، بـــه دلیـــل تـــوان ســـودآوری گاوهـ دارد. از طـــرف دیگـ

رغبتـــی بـــه ِاعمـــاِل تغییـــر در جیـــره ی آنهـــا از بیـــم افت تولید شیرشـــان 
در هیـــچ گاوداری وجـــود نـــدارد.

گرانی ذرت
بـــه  آن نســـبت  بـــه دلیـــل ســـطح نشاســـته/انرژی  دانـــه ی ذرت 
قیمـــت اش در مقایســـه بـــا ســـایر منابـــع نشاســـته بـــه دشـــواری قابـــل 
جایگزینـــی اســـت. دســـت کـــم از لحـــاظ تأمیـــن انـــرژی، ذرت همچنـــان 
علـــی رغـــم گرانـــی اش بهتریـــن منبـــع بـــه شـــمار می آیـــد. اگـــر تـــا کنـــون 
ایـــن کار را نکرده ایـــد، حـــاال وقـــت آن فـــرا رســـیده کـــه ســـایز میکرونـــی 
ذرت آســـیاب شـــده ی خـــود را انـــدازه بگیریـــد تـــا بهره بـــرداری از ذرتـــی را 
کـــه می خریـــد بـــه حداکثـــر برســـانید و در عیـــن حـــال حجـــم ذرت مـــورد 
نیـــاز بـــرای جیـــره را بـــه طـــور بالقـــوه کاهـــش دهیـــد. ســـایز بهینـــه بـــرای 
دانه هـــای آســـیاب شـــده ی ذرت بـــه طـــور میانگیـــن ۴۰۰ میکـــرون 

ـــکل ۱(. ـــت )ش اس
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زمینـــه ی دیگـــری کـــه قابـــل ارزیابـــی اســـت، 
ــیالژ  ــته و قابلیـــت هضـــم سـ ســـطح نشاسـ
ذرت اســـت. قابلیـــت هضـــم ســـیالژ ذرت 
فصـــل  در  و  می یابـــد  افزایـــش  ســـیلو  در 
بهـــار بایـــد بـــه باالتریـــن ســـطح خـــود نزدیـــک 
بشـــود. اگـــر ســـیالژ ذرت شـــما نشاســـته ی 
تخمیرپذیـــر بیشـــتری را بـــه جیـــره می دهـــد، 
می توانیـــد مقـــدار دانـــه ی ذرت جیـــره را کمتـــر 

اگـــر موجـــودی ســـیالژ ذرت شـــما  کنیـــد. 
بـــرای ایـــن فصـــل از ســـال بیشـــتر از حـــد 
معمـــول اســـت، می توانیـــد ســـهم آن را در 
جیـــره افزایـــش و بـــه همـــان نســـبت، ســـطح 
دانـــه ی ذرت جیـــره را کاهـــش بدهیـــد، امـــا 
بایـــد مراقـــب باشـــید کـــه ســـطح فیبـــر جیـــره 
بـــه ایـــن واســـطه بیـــش از حـــد الزم بـــاال نـــرود. 
ســـایر اقـــالم قابـــل بررســـی بـــرای جایگزینـــی 

نســـبی بـــا دانـــه ی ذرت عبارت انـــد از جـــو، 
جـــوی دو ســـر، گنـــدم، ســـورگم، ذرت پوســـت 
گرفتـــه، و ضایعات صنعت نانوایی و فـــراوری 
غـــالت مصـــرف انســـان. همـــان طـــور کـــه در 
شـــکل ۲ مالحظـــه می کنیـــد، بایـــد توجـــه 
داشـــت کـــه هـــر یـــک از ایـــن اقـــالم بـــا ســـرعت 

متفاوتـــی تخمیـــر می گـــردد. 
عـــالوه بـــر ایـــن، منابـــع قنـــد و چربـــی نیـــز 
بـــودن قیمت شـــان  در صـــورت مناســـب 
می تواننـــد جایگزیـــن منابـــع انـــرژی نشاســـته 
ــرای  ــه بـ ــاور تغذیـ ــا مشـ ــکاری بـ ــوند. همـ شـ
قنـــد  منابـــع  جایگزینـــی  قابلیـــت  بررســـی 
و  قیمـــت  گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  چربـــی  و 
موجـــودی آنهـــا در بـــازار بـــه گاودار کمـــک 
مناســـب ترین  تأمیـــن  بـــرای  کـــه  می کنـــد 
اقـــالم جیـــره بـــدون افـــت ارزش تغذیـــه ای آن 

بگیـــرد.  هوشـــمندانه  تصمیم هـــای 

گرانی منابع پروتئین
اقـــالم  قیمـــت  بی وقفـــه ی  افزایـــش  بـــا 
منابـــع  مقایســـه ی  و  ارزیابـــی  پروتئینـــی، 
پروتئیـــن بـــر اســـاس قیمـــت و قابلیـــت 
دسترســـی بـــه آنهـــا در بـــازار ضـــرورت یافتـــه 
انـــواع  همـــه ی  ایـــن،  وجـــود  بـــا  اســـت. 
پروتئیـــن بـــا یکدیگـــر برابر نیســـتند. هر چند 
کـــه کنجالـــه ی ســـویا در بســـیاری از کشـــورها 
منبـــع همیشـــه حاضر بـــرای تأمیـــن پروتئین 
در جیـــره ی گاو شـــیری اســـت، در صـــورت 
کمبـــود یـــا گرانـــی ایـــن نهـــاده، می تـــوان ســـراغ 
ســـایر منابـــع پروتئیـــن رفـــت. بـــرای تعییـــن 
نیازمنـــدی بـــه ایـــن قبیـــل اقـــالم جایگزیـــن، 
بایـــد ابتـــدا موجـــودی علوفـــه و کنســـانتره ی 
ــا  ــد مـ ــا خریـ ــم تـ ــود را ارزیابـــی کنیـ گاوداری خـ
 ضـــروری بـــرای 

ً
از بـــازار تنهـــا بـــه اقـــالم مطلقـــا

ــد. ــدود بمانـ ــره محـ ــوازن جیـ ــظ تـ حفـ
، پروتئین هـــای خریداری شـــده از بـــازار 

ً
اساســـا

ترکیبـــی از منابـــع قابـــل هضـــم و غیـــر قابـــل 
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هضـــم در شـــکمبه هســـتند کـــه - در صـــورت 
انتخاب هوشـــمندانه – می توانند بســـته به 
درصـــد الیزیـــن و متیونین شـــان پروفایـــل 
ــند.  ــود ببخشـ ــره را بهبـ ــه ی جیـ ــید آمینـ اسـ
هنـــگام ارزیابـــی منابـــع پروتئین، بســـیار مهم 
اســـت کـــه ابتـــدا هزینـــه ی هـــر واحـــد پروتئیـــن 
تأمیـــن شـــده بـــه ازای هـــر منبـــع تعییـــن گـــردد 
و در عیـــن حـــال بـــه ایـــن نکتـــه ی حســـاس 
از  اســـتفاده  صـــورت  در  کـــه  شـــود  دقـــت 
اقـــالم پروتئینـــی متراکـــم، می تـــوان اتـــکا بـــه 
علوفـــه ی موجـــود در گاوداری را بـــه حداکثـــر 
رســـاند. بـــرای بهینه ســـازی جیـــره، ارزیابـــی 
 
ً
مطلقـــا آن  متابولیســـم  قابـــل  پروتئیـــن 
ضـــروری اســـت. پروتئیـــن قابل متابولیســـم، 
مجمـــوع مقـــدار اســـیدهای آمینـــه ی موجـــود 
در روده ی کوچـــک بـــرای جـــذب در بـــدن گاو 
ـــت از  ـــی اس ـــن ترکیب ـــوع پروتئی ـــن ن ـــت. ای اس
پروتئیـــن میکروبـــی حاصـــل از ســـنتز منابـــع 
 ۶۰ تـــا ۷۵ 

ً
قابـــل هضـــم در شـــکمبه )عمومـــا

درصـــد( و پروتئیـــن غیـــر قابـــل هضـــم در 
شـــکمبه کـــه بـــه جیـــره اضافـــه می شـــود تـــا 
باقیمانـــده ی نیـــاز گاو را تأمیـــن کـــرده، بـــه 
عملکـــرد آن کمـــک کنـــد. اگـــر ســـطح پروتئین 
قابـــل حـــل در جیـــره نـــازل باشـــد )یعنـــی کمتـــر 
از ۳۰ درصـــد مـــاده ی خشـــک جیـــره(، افـــزودن 
بـــرای  جیـــره  بـــه  رهـــش  آهســـته  اوره ی 
افزایـــش پروتئیـــن قابـــل حـــل آن بـــا هـــدف 
بـــه حداکثـــر رســـاندن رشـــد میکروبـــی بســـیار 
مؤثـــر اســـت و در عیـــن حـــال هزینـــه ی تمـــام 

ــز کاهـــش می دهـــد.  ــره را نیـ شـــده ی جیـ

توجه به کیفیت علوفه
 NDF بـــه حداکثـــر رســـاندن قابلیـــت هضـــم 
تمـــام  در  امســـال  علوفـــه ی  پروتئیـــن  و 
ماه هـــای پیـــش رو هزینـــه ی اقـــالم خوراکـــی 
خریـــداری شـــده ی شـــما را بـــه شـــدت کاهـــش 
خواهـــد داد. وقتـــی از علوفـــه  ای در جیـــره 

ــه قابلیـــت هضـــم باالیـــی  ــره بجوییـــم کـ بهـ
داشـــته باشـــد، بـــرای دســـتیابی بـــه عملکـــرد 
بهینـــه، کنســـانتره ی کمتـــری الزم خواهیـــم 
ســـراغ  بایـــد  امـــکان  صـــورت  در  داشـــت. 
علوفه هـــای هیبریـــدی برویـــم کـــه »لیگنیـــن 
ــان در  ــت هضم شـ ــته و قابلیـ ــی« داشـ پایینـ
ــا  ــر باشـــد تـ ــر دســـتگاه گـــوارش باالتـ سراسـ
ســـرعت هضـــم جیـــره بـــه حداکثـــر ممکـــن 
افزایـــش بیابـــد. در عیـــن حـــال، اســـتفاده ی 
حداکثری از ســـیالژ ذرت بســـته بـــه موجودی 
ســـیلوهای گاوداری ســـبب خواهـــد شـــد 
ــدون  ــره بـ ــوب جیـ ــته ی مطلـ ــطح نشاسـ سـ
نیـــاز بـــه خریـــداری منابـــع گـــران نشاســـته 

ــردد.  تأمیـــن گـ
مزرعـــه ی  از  گاودار  برخـــورداری  صـــورت  در 
ذرت جهـــت تولیـــد ســـیالژ ذرت، بایـــد ارقامـــی 
کشـــت شـــوند که پـــس از برداشـــت، قابلیت 
آن حداقـــل ۶۰    NDF هضـــم ۳۰ ســـاعته ی
درصـــد بـــا نشاســـته ی کافـــی باشـــد تـــا بـــه 
ایـــن ترتیـــب بتـــوان از ســـیالژ ذرت بیشـــتری 
در جیـــره ی گلـــه بهـــره جســـت. بی برنامگـــی 
در فصـــل کاشـــت علوفـــه موجـــب خواهـــد 
شـــد کـــه بعدتـــر بـــرای جبـــران نیازمندی هـــای 
جیـــره ناگزیـــر بـــه خریـــد اقـــالم گـــران قیمـــت از 

ــازار بی ثبـــات امـــروزی بشـــویم.  بـ

سایر مالحظات
•  در انتخـــاب کیفیـــت مکمل های نشاســـته 
و پروتئیـــن جیـــره  وســـواس بـــه خـــرج دهیـــد 
ــر بهینـــه ی اقتصـــادی ناشـــی از ایـــن  ــا تأثیـ تـ
سیاســـت بـــه بیشـــترین حـــد ممکـــن ظهـــور 

و بـــروز بیابـــد.
•  بـــه هیـــچ قیمتـــی تولیـــد شـــیر و اجـــزای 
ــر در جیـــره  اصلـــی آن را قربانـــی اعمـــال تغییـ
نکنیـــد زیـــرا دوام اقتصـــادی گلـــه بـــر حجـــم 
تولیـــد شـــیر و درصـــد چربـــی و پروتئیـــن آن 

اســـتوار اســـت.

•  بـــا اســـتفاده از کربوهیدرات هـــای قابـــل 
تخمیـــر، منابـــع انـــرژی ارزان تـــر را بـــه شـــرط 

حفـــظ تـــوازن در جیـــره بـــه کار بگیریـــد.
•  بـــرای پیـــش بینـــی تأثیر تغییـــرات حاصـــل  از 
تغییـــر در منابـــع پروتئیـــن جیـــره بـــر عملکـــرد 
دام )مثـــاًل تأثیـــر ایـــن امـــر بـــر ســـطح پروتئیـــن 
قابـــل هضـــم و غیـــر قابـــل هضم و اســـیدهای 
آمینـــه(، بـــه مشـــاور تغذیـــه ی گلـــه اتـــکا کنیـــد 
ـــواره  ـــروژن اوره ی شـــیر را هم و نوســـانات نیت

رصـــد کنیـــد.
•  گاوهایـــی را کـــه ســـود ده نیســـتند )آنهایـــی 
کـــه هزینـــه ی خـــود را بـــه دلیـــل رکـــورد نـــازل 
شـــیر جبـــران نمی کننـــد( حـــذف یـــا پیـــش از 

موعـــد خشـــک کنیـــد.
کـــه  درآوریـــد  اجـــرا  بـــه  را  پروتکل هایـــی    •
کاهـــش حجـــم ســـیلو را بـــه حداقـــل برســـانند 
و مدیریـــت انبـــار خـــوراک را بـــا دقـــت اصـــالح 

ـــد.  کنی
•  شـــاخص های اقتصـــادی ناظـــر بـــه مدیریت 
خـــوراک گلـــه را طبـــق فهرســـت خالصـــه ی 
زیـــر همـــواره بـــه طـــور منظـــم محاســـبه کنیـــد 
ــه  ــودآوری گلـ ــال پیـــش رو سـ ــک سـ ــا در یـ تـ

ـــود: ـــن ش تضمی
- درآمد پس از کسر هزینه ی خوراک

- هزینـــه ی خـــوراک بـــه ازای هـــر کیلوگـــرم 
مصرفـــی خشـــک  مـــاده ی 

- هزینـــه ی خـــوراک بـــه ازای هـــر کیلوگـــرم یـــا 
هـــر تـــن شـــیر تولیـــد شـــده

- بهره وری جیره
- بهره وری اقالم جیره

اتخـــاذ رویکـــردی هدفمنـــد و دوراندیشـــانه 
بـــرای پیـــش بینـــی تغییـــرات بالقـــوه ی ترکیب 
جیـــره می توانـــد بـــرای حفـــظ حداکثـــر تولیـــد 
شـــیر ممکـــن بـــا کمتریـــن هزینـــه ی صـــرف 
ـــه  ـــاد گل ـــه اقتص ـــه ب ـــت تغذی ـــده در مدیری ش

کمـــک شـــایانی بنمایـــد. 
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شاخص RFV چیست؟
یونجـــه  کیفیـــت  تعییـــن  مـــالک  پذیرفته تریـــن  و  رایج تریـــن 
ـــوراک«  ـــبی خ ـــارت »ارزش نس ـــمندان عب ـــه دانش ـــت ک ـــاخصی اس ش
)Relative Feed Value( را بـــرای نام گـــذاری اش برگزیده انـــد. از ایـــن 
شـــاخص بـــرای ا رزیابـــی کیفیـــت انـــواع علوفـــه بـــر اســـاس ارزش 
ل نشســـته 

ُ
خوراکـــی یونجـــه ای اســـتفاده می کننـــد کـــه کامـــاًل بـــه گ

باشـــد. در واقـــع بـــه مـــدد ایـــن شـــاخص می تـــوان علوفـــه ی مشـــابه 
ــر مقایســـه نمـــود-  ــا یکدیگـ ــه ازای دو کیفیـــت مهـــم بـ ــا هـــم را بـ بـ

قابلیـــت مصـــرف علوفـــه و قابلیـــت هضـــم آنهـــا. 

شاخص RFV در یونجه
)الیـــاف   ADF مقادیـــر  اســـاس  بـــر  یونجـــه  در  را   RFV شـــاخص 
نامحلـــول در شـــوینده ی اســـیدی( و NDF )الیـــاف نامحلـــول در 

 RFV آیا از شاخص
)ارزش نسبی 
خوراک( یعنی 

بهترین شیوه برای 
ارزیابی کیفیت 

علوفه غافل 
مانده ایم؟

 ،)James R. Dunham( نویسنده: دکتر جیمز داِنم
استاد بازنشسته ی علوم دام، دانشگاه ایالتی کانزاس

منبع: انتشارات ایستگاه تحقیقات و خدمات ترویجی 
دانشگاه ایالتی کانزاس

یت تغذیه مدیر
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شـــوینده ی خنثـــی( آن محاســـبه می کننـــد. شـــاخص ADF مقـــدار 
ــام علوفـــه ای را معیـــن می کنـــد و  ــلولز و لیگنیـــن موجـــود در ارقـ سـ
نســـبت نزدیکـــی بـــا قابلیـــت هضـــم آن دارد. در عیـــن حـــال، شـــاخص
ADF  ابـــزاری اســـت بـــرای محاســـبه ی انـــرژی موجـــود در محصـــول )کـــه 
خـــود بـــر مبنـــای شـــاخص های NEM، NEL، و NEG بیـــان می گـــردد(. از 
طـــرف دیگـــر، شـــاخص NDF ابـــزاری اســـت بـــرای اندازه گیـــری کل فیبـــر 
موجـــود در محصـــول کـــه شـــامل ِهمی ســـلولز بـــه عـــالوه ی ســـلولز و 
لیگنیـــن می شـــود. ارزش عـــددی NDF بـــا مقـــدار مصـــرف علوفـــه ی 

ـــت.  ـــودن آن اس ـــم ب ـــر حجی ـــرا بیانگ ـــبت دارد زی ـــر، نس ـــورد نظ م
شـــاخص RFV را بـــر مبنـــای مـــاده ی خشـــک قابـــل هضـــم )DDM( و 
مصـــرف مـــاده ی خشـــک )DMI( بـــه شـــرح زیـــر محاســـبه می کننـــد:

%DDM = 88.9 - (0.779 X %ADF)

مثال:
  ADF = 30% %       :اگر 

DDM = 88.9 - )0.779 X 30( = 65.5%%     :آن گاه

DMI = 120 / %NDF
مثال:

NDF = 40%%           :اگر

DMI/body cwt. = 120/40 = 3.0%       :آن گاه

RFV = )%DDM X %DMI( / 1.29
RFV = )65.5 X 3.0( / 1.29 = 152
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بـــرای شـــاخص RFV واحـــد اندازه گیـــری تعریـــف نشـــده اســـت و از آن 
بـــرای رتبه بنـــدی ارقـــام علوفـــه ای مشـــابه از لحـــاظ مصـــرف بالقـــوه ی 
مـــاده ی خشـــک موجـــود در آنهـــا بهـــره می گیریـــم. ارزش عـــددی 
شـــاخص مزبـــور در یونجـــه بیشـــتر از ســـایر علوفـــه ی مرغـــوب اســـت 
زیـــرا نســـبت NDF بـــه ADF در یونجـــه پایین تـــر از تمـــام ارقام علوفه ای 
دیگـــر اســـت. بنابرایـــن، بایـــد از ایـــن شـــاخص بـــرای مقایســـه ی 
علوفـــه ای بهـــره جســـت کـــه از منظـــر علـــم گیاه شناســـی بـــا یکدیگـــر 
ـــواده باشـــند. مقـــدار RFV در ســـیالژ ذرت بســـیار  ـــا هم خان هم تیـــره ی
مرغـــوب همپایـــه ی مقـــدار آن در یونجـــه ی بســـیار مرغـــوب نیســـت، 
ــع  ــیالژ ذرت منبـ ــه سـ ــه گرفـــت کـ ــوان نتیجـ ــه نمی تـ ــا از ایـــن نکتـ امـ
بســـیار خوبـــی بـــرای انـــرژی خواهـــد بـــود. در جـــدول ۱ میـــزان RFV در 

انـــواع مختلـــف علوفـــه ذکـــر شـــده اســـت.
در مـــواردی کـــه یونجـــه بخـــش عمـــده ای از علوفـــه ی جیـــره را تشـــکیل 
بدهـــد، مقـــدار RFV آن بیـــش از حـــد بـــاال خواهـــد بـــود. در مـــواردی 
نیـــز کـــه کیفیـــت یونجـــه بســـیار عالـــی باشـــد، مقـــدار RFV از ۲۰۰ تجـــاوز 
خواهـــد کـــرد. معمـــواًل، اگـــر علوفـــه ی جیـــره یکســـره از یونجـــه ای بـــا 
RFV معـــادل ۱۸۰ یـــا باالتـــر تشـــکیل شـــده باشـــد، ســـرعت عبـــور 

ـــرای کاهـــش ایـــن ســـرعت  ـــود. ب ـــاد خواهـــد ب علوفـــه بیـــش از حـــد زی
بایـــد علوفـــه ی دارای RFV پایین تـــر را بـــا کاهـــی کـــه RFV بســـیار باالیـــی 

دارد مخلـــوط نمـــود.
لحـــاظ  علوفـــه  پروتئیـــن  مقـــدار   ،RFV شـــاخص  محاســـبه ی  در 
نمی گـــردد. از آنجـــا کـــه پروتئیـــن یـــک مـــاده ی مغـــذی گرانقیمـــت 
ـــز در  ـــد مقـــدار پروتئیـــن آن نی اســـت، در ارزیابـــی کیفیـــت یونجـــه، بای

ــود.  ــه شـ ــر گرفتـ  در نظـ
ً
ــا ــول حتمـ ــن محصـ ــاخص RFV ایـ ــار شـ کنـ

بهتریـــن زمینـــه ی کاربـــرد شـــاخص RFV در انتخـــاب علوفـــه ای اســـت 
کـــه بایـــد در جیره هـــای غنـــی از لحـــاظ مـــواد مغـــذی )نظیـــر جیـــره ی 
مخصـــوص گاوهـــای پرتولیـــد( مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیرنـــد. اگـــر 
ــه در  ــد از ایـــن یونجـ ــد، نبایـ ــر از ۱۴۰ باشـ ــه کمتـ ــدار RFV در یونجـ مقـ
جیـــره ی گاوهایـــی بهـــره جســـت کـــه در اوان دوره ی شـــیرواری قـــرار 
دارنـــد. امـــا یونجـــه ای کـــه RFV آن بیـــن ۱۲۵ و ۱۴۰ باشـــد، قابـــل اســـتفاده 
در جیـــره ی مخصـــوص گاوهایـــی خواهـــد بـــود کـــه اواخـــر دوره ی 
ــه RFV آن از  ــه ای کـ ــد. یونجـ ــر می گذارنـ ــود را پشـــت سـ ــیرواری خـ شـ
ســـطح مذکـــور پایین تـــر باشـــد بـــرای جیـــره ی تلیســـه کفایـــت می کنـــد.
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۴۳

۵۴
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۸۱
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۵۲

RFV (٪)

۱۶۴

۱۵۲

۱۳۸

۱۰۱

۹۱

۵۸

۱۳۳

۱۱۵

۱۱۴

علوفه

یونجه، قبل از شکوفه دهی

یونجه، مرحله  ی شکوفه دهی

یونجه، اوایل گل دهی

یونجه، علفی

بروم (جارو علفی)، اواخر رشد گیاهی

بروم، اواخر گل دهی

سیالژ ذرت، پر برگ

سیالژ ذرت، کم برگ

سیالژ سورگم

جدول ۱. شاخص »ارزش نسبی خوراک« در انواع مختلف علوفه

یت تغذیه مدیر

��وه ���� ��ی زا���ر
 از ��� ���ران ��ا�� د��ت �� ����� �� ���ر در

 ������� د�ره از �������ه ��ی ��� ا�����  دام، ���ر و ����� وا���� ���ان
و ��زد�� از  ���� ���� زا���ر، �� را ����� ������

��� دا��� ����ا�ی �������ه ��ی ��� ا����� ���ان، ���� ۳۸، ���� ۲۵
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��وه ���� ��ی زا���ر
 از ��� ���ران ��ا�� د��ت �� ����� �� ���ر در

 ������� د�ره از �������ه ��ی ��� ا�����  دام، ���ر و ����� وا���� ���ان
و ��زد�� از  ���� ���� زا���ر، �� را ����� ������

��� دا��� ����ا�ی �������ه ��ی ��� ا����� ���ان، ���� ۳۸، ���� ۲۵
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پیام های اصلی:
۱. به دلیل پایین بودن ضریب آسایش دام در بسیاری از گاوداری های 
صنعتی، بروز انواع بیماری ها و اختالالت تولید مثلی موجب می گردند 
که آمار حذف غیراختیاری دام از گله باال رفته، در نتیجه سودآوری این 
گله ها به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین، رفع عوامل اصلی حذف 
غیراختیاری خود به خود موجب خواهد شد که سطح آسایش دام 
در محیط گــاوداری افزایش بیابد و سود اقتصادی حاصل از تولید 

شیر و گوشت در آن به مراتب بیشتر شود.
۲. اگرچه آمــار حذف غیراختیاری در گــاوداری هــای صنعتی سراسر 
 باالست، گاوداری هایی نیز در گوشه و کنار جهان وجود 

ً
جهان نسبتا

دارند که با چنین معضلی دست به گریبان نیستند. این واقعیت 
ثابت می کند که در گاوداری های اخیر، طراحی و مدیریت سالن های 
پرورش دام از یک سو و مدیریت عمومی گله از سوی دیگر، مانع بروز 
و شیوع آن دسته  از مشکالت و معضالت بهداشتی و رفاهی است 

بخش دوم:

چرا ارتقای بهـره وری 
در طول عمر اقتصادی 

گــاو شیـــــری
 این قدر مهم است؟

طول عمر اقتصـــــادی
 گــــاو شیــــری

 A.( و آ. م. دپاسیل )J. Rushen( نویسندگان: ج. روشن
M. de Passillé(، مرکز آموزش و تحقیقات دامپروری 

، کانادا. گاسیز شیری دانشگاه بریتیش کلمبیا، آ

همایش جهانی دالوال ۲۰۱۳

یت اقتصادی مدیر
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که به حذف غیراختیاری دام منجر می شوند.
۳. بیماری و تلفات گوساله نیز طول عمر اقتصادی گاو شیری را پایین 
می آورد و اگر مدیریت گوساله ضعیف باشد، بهره وری اقتصادی گاو 

 از آن تأثیر خواهد پذیرفت.
ً
 و مستقیما

ً
بالغ قطعا

۴. تحقیقات علمی جدید برخی از عوامل خطرزایی را شناسایی نموده 
که در سالن های مسقف و  سالن های دربسته موجب بروز لنگش، 
آسیب های اندامی، و بیماری در گاو شیری می شوند، اما مشکل 
اصلی، متقاعد ساختن گاوداران به اجرای دستورالعمل های حاصل 

از این یافته هاست.
۵. ترویج استانداردهای روشن و قابل فهم در زمینه ی رفاه دام و 
ترغیب گــاوداران صنعتی به مقایسه ی وضعیت رفاهی و عملکرد 
اقتصادی گله های خود با یکدیگر، شاید بهترین روش برای ترویج 
عملی استانداردهای مزبور در کل صنعت و کمک به ارتقای سراسری 

رفاه دام و کاهش   غیراختیاری در تمام گله های صنعتی باشد.

سرآغاز
اگرچه گاو شیری استعداد آن را دارد که تا ۲۰ سال و حتی بیشتر از 
آن عمر کند، در پیشرفته ترین گاوداری های شیری جهان امروز، این 
حیوان به ندرت بیشتر از ۶ سال در گله دوام می آورد. در کشور کانادا، 
هر ساله ۳۰ تا ۴۰ درصد گاوها در سن میانگین ۵ الی ۶ سالگی از گله 
حذف می شوند )Government of Canada, 2012(. طبیعی است که 
انتظار داشته باشیم حذف گاو به دلیل افت تولید شیر یا تصمیم 
گــاودار به فــروش دام زنــده موجب گــردش و جایگزینی ساالنه ی 
مقاله ی  در  که  طــور  همان  امــا  بشود.  شیری  گله های  در  گاوها 
طول  بــودن  پایین  اعظم  بخش  داد،  خواهیم  توضیح  رو  پیش 
عمر اقتصادی گاو ناشی از حذف غیراختیاری دام به دلیل بیماری 
آمار حذف غیراختیاری  یا اختالل در تولید مثل است. باال بودن 
حاکی از آن است که سطح آسایش دام در محیط دامداری پایین 
است و هزینه های مالی هنگفتی به دامــدار تحمیل می شود. در 
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عین حال، کم نیستند گاودارانی که طول 
و تعداد  اقتصادی دام شــان مطلوب  عمر 
باشد.  انــدک  غیراختیاری شان  حذف های 
اجرای اصولی که علم ثابت نموده بهترین 
شیوه های مدیریتی در این زمینه هستند، 
موجب بهبود چشمگیر سطح آسایش دام 

و سودآوری اقتصادی گله خواهد شد.

چرا کاهش حذف های غیراختیاری این قدر 
اهمیت دارد؟

حذف به دلیل پایین بودن سطح سالمت 
از دالیــل بسیار مهم  آسایش دام. یکی  و 
است  آن  غیراختیاری  حذف  کاهش  بــرای 
که امــروزه اکثر موارد حذف به علت پایین 
بودن سطح سالمت و آسایش دام در گله 

و  علت  رابطه ی  ایــن  می پیوندد.  وقــوع  به 
معلولی را می توان به آسانی با بررسی دالیلی 
کشف نمود که بیشتر گاوداری های بزرگ 
برای  شمالی  آمریکای  و  اروپـــا  در  صنعتی 
حذف غیراختیاری دام از گله ذکر می کنند. 
آمارهای رسمی، دالیــل اصلی حذف  طبق 
ــا،  ــاوداری هـ گـ قبیل  ایـــن  در  غــیــراخــتــیــاری 
اختالالت تولید مثلی، ورم پستان یا سایر 
پستانی،  سیستم  ــا  ب مــرتــبــط  مــشــکــالت 
لنگش و دیگر معضالت ناظر به دست و 
آن است )شکل ۱(. متأسفانه،  پا، و نظایر 
در مورد دالیل حذف دام از گله های شیری 
واقع در کشورهای سایر قاره ها آمار بسیار 
محدودتری وجود دارد، اما همان آمارهای 
مــوجــود نــیــز نــشــان مــی دهــنــد کــه حــذف 
از  هــم  جهان  نقاط  سایر  در  غیراختیاری 
دالیل مشابهی سرچشمه می گیرد )شکل 
۲(. در گاوداری های شیری مدرن و بزرگی که 
در سالهای اخیر در کشور چین راه انــدازی 
شده است، درصد حذف غیراختیاری ناشی 
از سه علت عمده )اختالالت تولید مثلی، 
وضعیت  و  پستانی  سیستم  مشکالت 
آمــریــکــای  و  اروپـــــا  از  دام(  پـــای  و  دســـت 
شمالی هم باالتر است، در حالی که حذف 
غیراختیاری در ترکیه و مکزیک، در اثر ابتالی 
وقوع  به  بیماری ها  از  دیگری  انــواع  به  دام 
می پیوندد )شکل ۲(. این دالیل عمده ی 
حــذف را بــه نــوبــه ی خــود گــواهــی بــر پایین 
بودن سطح آسایش دام در گله می دانند. 
آسیب های  و  بــیــمــاری  کــه  اســـت  بدیهی 
از عدم  اندامی در زمــره ی مشکالت ناشی 
آسایش دام به شمار بیایند، و لنگش نیز 
 Rushen et al., 2008; von( جدی ترین آنهاست
Keyserlingk et al., 2009(. در سالهای گذشته، 
سازمان ایمنی غذای اتحادیه ی اروپــا پس 
از اتمام یک پژوهش وسیع اعالم نمود که 
عدم باروری گاو شیری، به ویژه اگر از بیماری 
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شکل ۱. درصد حذف ناشی از انواع بیماری ها، اختالالت تولید مثلی، صدمات فیزیکی، یا باالبودن  SCC در 
 Government of Canada, 2012(, USA )USDA, 2007(, UK )GB Cattle Health and Welfare Group, 2012(,( کانادا

.)Sweden )Ahlman et al., 2011( and Poland )Pytlewski et al., 2010

شکل2. مقایسه ی سطح انرژی در فرم های فیزیکی مختلف دانه ی ذرت

یت اقتصادی مدیر
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پایین  نشانگر  باشد،  شــده  ناشی  خاصی 
آســایــش گـــاو در طـــول عمر  بـــودن سطح 
 European Food Safety( است  آن  اقتصادی 
نتیجه  می توان  بنابراین،   .)Authority, 2009
گرفت که باال بودن آمار حذف غیراختیاری 
نــازل  سطح  نشانه ی  شــیــری  گله های  در 

آسایش دام در آنهاست.
عالوه بر این، حذف غیراختیاری در اثر بروز 
آسایشی  بیماری ها/معضالت  قبیل  ایــن 
ماجراست  کــل  از  کوچکی  گــوشــه ی  تنها 
چرا که شیوع اختالالت و امــراض زمینه ای 
حذف  آمـــار  از  بیشتر  مــراتــب  بــه  می تواند 
باشد. مثاًل، در کانادا حدود ۲ درصد گاوهای 
شیری به دلیل مشکالت مربوط به دست 
 Government( پایشان حذف می شوند  و 
of Canada, 2011(، حال آن که در عمل، ۲۰ 
کشور  این  در  گاوهای شیری  تمام  درصــد 
 Ito et al., 2010;( هستند   لنگش  دچــار 
ــواع  ان آمـــار  و   ،)de Passill– et al., 2012
زخم سم در آنها از این هم باالتر است؛ به 
گــاوهــای شیری  طــور میانگین ۴۶ درصــد 
نگهداری شده در فری استال به زخم سم 
 .)Cramer et al., 2008( هستند  مبتال 
نیز  آمریکا  متحده ی  ــاالت  ایـ در  وضعیت 
شبیه به همین اســت. در ایــن کشور، به 
طور میانگین، ۲۰ الی ۵۵ درصد تمام گاوهای 
شیری )بسته به منطقه ی جغرافیایی( به 
 Espejo et al., 2006;( لنگش مبتال هستند
چند  هر   ،)von Keyserlingk et al., 2013
که تنها در حــدود ۴ درصــد گاوهای شیری 
می شوند  حــذف  لنگش  دلیل  بــه  آمریکا 
ورم  مورد  در  روند  همین   .)USDA, 2007(
پستان نیز قابل مشاهده است: در کانادا، 
حدود ۴ درصد گاوهای شیری به دلیل ورم 
پستان، باال بودن اسکور سوماتیک شیر 
پستانی  سیستم  نامطلوب  وضعیت  یــا 
Government of Cana- می شوند  )حذف 

da, 2011(، اما در عمل، از هر ۱۰۰ گاو شیری 
در این کشور، ۲۳ رأس به ورم پستان مبتال 
می شود )Riekerink et al., 2008(. بنابراین، 
آمار حذف اختیاری در هر گله ی  باال بودن 
نشانه   آشکارترین  خــود  نوبه ی  به  شیری 
از وجــود یک مشکل وسیع تر در حــوزه ی 

سالمت و آسایش دام در آن گله است. 
اثر نازل  از گاوهای شیری که در  آن دسته 
بودن سطح آسایش دام حذف می شوند – 
مثاًل وقتی گاوهای شیری را پس از حذف از 
گله ی اصلی به یک واحد پرواربندی منتقل 
می کنند – به یکی از عوامل اصلی در انتشار 
تبلیغات سوء دربــاره ی پرورش گاو شیری 
بنابراین،  می شوند.  تبدیل  نیز  گوشتی  و 
امــروزه بسیاری از استانداردهای آسایشی 
و رفــاهــی مــربــوط بــه پـــرورش گــاو شیری با 
این هدف طراحی شده اند که آمار گاوهای 
شیری حذف شده کاهش یافته، روش های 
آنها  زمینه ای  عوامل  بــرای  بهتری  درمانی 
e.g. Dairy Farmers of Can- گردد  )ابــداع 
حذف  آمـــار  کــاهــش  اگــرچــه   .)ada, 2009
دست  همه ی  غایی  هــدف  اختیاری،  غیر 
اندر کاران صنعت است، این مهم باید با 
کاهش ریشه ها و عوامل زمینه ای محقق 
گردد، نه این که گاودار را از حذف گاوهایی 
ــار بــیــمــاری یــا اخــتــالالت  ــوح دچـ کــه بــه وضـ
جدی شده اند باز بداریم. وقتی آمار حذف 
گــاودار  در یک گله باالست، ممکن است 
بــرای حفظ جمعیت گله ی خود به  نتواند 
 Orpin and( تعداد کافی تلیسه تولید کند
Esslemont, 2010(، و در نتیجه، بسیاری از 
گاوهایی را که مبتال به بیماری های مزمن 
ــل اخــالقــی حذف  هستند و بــایــد بــه دالیـ
شوند، در گله نگه دارد. این امر نیز به نوبه ی 
خود ناقض اصول آسایش و رفاه دام است 

       .)Langford and Stott, 2012(
حذف دام و درآمد از دست رفته. باال بودن 

آمار حذف غیراختیاری تأثیر سوء اقتصادی 
 Orpin and( قابل توجهی بر جای می گذارد
شرایطی،  چنین  در   .)Esslemont, 2010
گاوهای پرتولید بیشتر به مشکالتی دچار 
آنــهــا می انجامد  ــه حـــذف  مــی شــونــد کــه ب
)Hadley et al., 2006( و گاوهای کم تولید تر 
نیز در گله باقی می مانند تا وظیفه ی تأمین 
Lang- را به دوش بکشند  )دام جایگزین 
ford and Stott, 2012(. عالوه بر این، نوع 
بیماری ها و معضالت رفاهی که گاودار را به 
حذف دام خود سوق می دهند، علت بسیار 
مهمی برای از دست رفتن درآمد اقتصادی 
وی هستند. در چند پژوهش علمی تالش 
شده مقدار پولی که در اثر بروز بیماری هایی 
نظیر لنگش و ورم پستان از جیب گاودار 
بیرون می ماند تخمین زده شود، و در اکثر 
آنها این نتیجه حاصل شده که ضرر چند 
صد دالری به ازای هر مورد ابتال، دور از ذهن 
 e.g. Kossaibati and Esslemont,( نیست
بعید  هیچ  مــثــاًل،   .)1997; Guard, 1999
ایــاالت  گــــاوداری در شمال شــرق  نیست 
ابتالی  درصـــدی   ۵۵ میانگین  بــا  متحده 
 von Keyserlingk et al.,( لنگش  به  گله 
2013(، به ازای هر ۱۰۰ رأس دام خود، ۱۰ هزار 
 Guard,( دالر از درآمد خود را از دست بدهد
1999(. بر مبنای پژوهشی که نشان می داد 
زیان اقتصادی ناشی از هر یک مورد ابتال به 
 ،)www.gov.mb.ca( لنگش ۳۰۸ دالر است
نویسندگان مقاله ی حاضر تخمین زدند که 
گــاوداران کانادایی به طور میانگین ۶ هزار 
ضرر  سال  در  دام  رأس  هر ۱۰۰  ازای  به  دالر 
می کنند، حال آن که ضرر اقتصادی ناشی از 
همین معضل در گله هایی که آمار لنگش 
آنها باالتر از سایر گله هاست، بر ۲۰ هزار دالر 
نیز بالغ می گردد. بنابراین، از منظر اقتصادی 
حائز اهمیت است که در صنعت دامپروری 
شیری، شیوع انــواع بیماری ها و معضالت 
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رفاهی منجر به حذف غیراختیاری گسترده 
تا حداکثر ممکن محدود شود. اگرچه برای 
از میزان شیوع علل اصلی حذف  کاستن 
بــایــد ســرمــایــه گــذاری نمود،  غیر اخــتــیــاری 
اثبات شده که مزایای مالی حاصل از این 
سرمایه گذاری در درازمدت کاماًل توجیه پذیر 

  .)Langford and Stott, 2012( است

آن.  محیطی  زیست  تأثیرات  و  دام  حــذف 
ــوق، بدیهی اســت که  ــالوه بــر مباحث ف ع
با افــزایــش طــول عمر اقتصادی هر گــاو و 
بهره وری فرایند تولید شیر، آثار سوء زیست 
محیطی حاصل از این فرایند کاهش یابد  
همچون  بیماری هایی   .)Gill et al. 2010(
لنگش که عامل حذف غیراختیاری هستند 
بر بهره وری و طول عمر اقتصادی گاو شیری 
تأثیر منفی باقی می گذارند و به این واسطه، 
صنعت  محیطی  زیست  آالیندگی  میزان 

دامپروری شیری را افزایش می دهند.

تفاوت میان گاوداری ها از لحاظ علل حذف 
غیراختیاری 

 از همه ی این حرف ها که بگذریم، یک خبر 
از نظرمان دور  نباید  که  خوب هم هست 
غیراختیاری  حذف  میانگین  اگرچه  بماند: 
بــاالیــی را نشان  آمـــار  در ســراســر جــهــان، 
می دهد، بین گــاوداری هــای مختلف در هر 

کشور از لحاظ تعداد گاوهای مسن تری که 
در گله حفظ می شوند )شکل ۳( و شیوع 
معضالت رفــاهــی عــمــده ای کــه بــه حذف 
تفاوت های  می گردند،  منجر  غیراختیاری 
فاحشی وجود دارد. مثاًل، به طور متوسط، 
یک  در  مطالعه  تحت  گــاوهــای  درصـــد   ۳
نمونه   ی جمعیتی شامل ۸۴۳ گله ی شیری 
لنگش  به  ابتال  دلیل  به  بریتانیا  در  واقــع 
 Orpin and Esslemont,( شــدنــد  ــذف  ح
2010(. این در حالی است که آمار مزبور در 
یک-چهارم برتر گاوداری های مذکور کمتر از 
۱ درصد و در یک-چهارم ضعیف تر همین 
گاوداری ها، بیش از ۵/۷ درصد ثبت گردیده 
می توانند  گــــاوداران  برخی  بنابراین،  بــود. 
سطح بروز این قبیل بیماری ها و مشکالت 
مرتبط با آسایش دام را مهار کنند و جلوی 

سیر صعودی شان را بگیرند.
گاوداری های  بین  که  دیگری  بــزرگ  تفاوت 
ــی بـــر مـــا آشــکــار  ــت ــری وجــــود دارد وق ــی ش
می گردد که به علل و عوامل زمینه ای حذف 
کنیم.  دقــت  ــاوداری  ــ گ هــر  در  غیراختیاری 
در  را  لنگش  شیوع  میزان   ۴ شکل  مثاًل، 
۱۰۰ گاوداری شیری مجهز به تای-استال در 

در�� ��و��ی ��� ��م و �����

آ��ر ����ط �� �� �� ��ودا�ی ��

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

در�� ��و��ی ���� �� ����

آ��ر ����ط �� �� �� ��ودا�ی ��

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

شکل ۳.درصد گاوهای شکم سوم و باالتر )مالک طول عمر اقتصادی( در تک تک گاوداری های کانادا

.)2012 ,.Charlton et al(   شکل ۴. شیوع لنگش در ۱۰۰ گاوداری شیری مجهز به تای استال در کانادا

یت اقتصادی مدیر



۱۴
۰۰

ــر 
/تی

 ۱۱ 
اره

شم
31

 Charlton et( می دهد  نشان  کانادا  کشور 
al., 2012(. همان طور که مالحظه می شود، 
 ۲۰( لنگش  شیوع  میانگین  کــه  حالی  در 
گــاوداری هــای  از  تعدادی  باالست،  درصــد( 
ــورد نظر موفق شــده انــد شیوع لنگش  م
را در سطح پایینی )کمتر از ۱۰ درصــد( نگاه 
شیوع  در  مــی تــوان  را  تکثر  همین  دارنـــد. 
بــه فــری- گـــاوداری هـــای مجهز  لنگش در 
 .)Ito et al., 2010( استال نیز مشاهده کرد
قبیل  از  غیراختیاری  حــذف  عوامل  سایر 
ناظر  نیز  اندامی  آسیب های  و  پستان  ورم 
به روند مشابهی هستند. میانگین ابتال به 
ورم پستان در گــاوداری هــای شیری کانادا، 
۲۳ مــورد از هر ۱۰۰ گــاو در ســال اســت، اما 
این آمــار از ۱ درصــد در بهترین گـــاوداری تا 
می کند  تفاوت  آنها  بدترین  در  درصــد   ۹۷
وسیع  شیوع   !)Riekerink et al., 2008(
آسیب های مفصل خرگوشی در  زخم ها و 
کانادا باعث  آمریکا و  گــاوداری هــای شیری 
تعجب انسان می شود و در زمره ی عوامل 
ــــت. در  منجر بــه حـــذف غــیــراخــتــیــاری اس
گاوهای مبتال به لنگش، خطر بروز چنین 
 .)Zaffino, 2012( آسیب هایی بیشتر است
در تحقیق اخیر نویسندگان مقاله ی حاضر 
معلوم شد شیوع صدمات جدی مفصل 
از  کانادا  شیری  گــاوداری هــای  در  خرگوشی 
Zaffi-( صفر درصد تا۸۲ درصد متغیر است 

در  گسترده  بسیار  تفاوت  این   .)no, 2012
ناخواسته  حــذف  به  منجر  عوامل  شیوع 
از یک گاوداری تا گاوداری دیگر حاکی از آن 
شیوه های  و  دام  جایگاه  طراحی  که  است 
مدیریتی می توانند در زمره ی عوامل  تعیین 
کننده در سطح خطر باشند و نیز این که 
گـــاوداران موفق، جایگاه دام خود  از  برخی 
را طــوری طراحی و گله ی خود را به گونه ای 
مدیریت می کنند که در مجموع، احتمال 
را به حداقل ممکن  بــروز معضالت فــوق 

برساند.

عوامل خطر
تحقیقات  ــر،  ــیـ اخـ ــال  ــ س چــنــد  ــالل  ــ خ در 
بــرای تعیین عوامل خطر ناظر  گسترده ای 
به علل زمینه ای منجر به حذف غیراختیاری 
مجال  اینجا  در  اســـت.  پذیرفته  ــورت  صـ
پرداختن به تمام این تحقیقات وجود ندارد؛ 
پس ناگزیر از آنیم که به شرح مختصر چند 

نمونه بسنده کنیم. 
در  اخیر  دهــه هــای  اصلی  تــحــوالت  از  یکی 
صنعت دامپروری شیری آن بوده که چرای 
و  گشته  محدود  بسیار  مراتع  در  دام  آزاد 
پــرورش گــاو شیری در واحــدهــای صنعتی 
مکانیزه در سراسر جهان به الگوی غالب 
این صنعت بدل شده است. هر چند که 
دالیل موجه فراوانی از لحاظ اقتصاد تولید 
و حفظ منابع طبیعی برای این الگو وجود 
اخیر نشان می دهند  اکثر تحقیقات  دارد، 
آزاد از نــظــام رفــتــاری گاو  ــرای  کــه حــذف چـ
 خطر ابتالی آن را به لنگش 

ً
شیری، خصوصا

 Haskell et al., 2006; von( افزایش می دهد
Keyserlingk et al., 2013(، و در عین حال، 
گاو را در برابر بیماری ها و صدمات اندامی 
دیگری نظیر متریت )Bruun et al., 2002( و 
 Barrientos et( صدمات مفصل خرگوشی
al., 2013( آسیب پذیر می سازد. یک راه حل 
برای درمان لنگش گاو شیری آن است که 
هر روز اجازه بدهیم چنین گاوهایی در مراتع 
 Hernandez-Mendo( به چرای آزاد بپردازند
et al., 2007(. برخی نتیجه می گیرند که باید 
 چرای آزاد را به رفتار روزمره ی گاو شیری 

ً
الزاما

افزود، اما تفسیر دیگری که از نتیجه ی این 
هنوز  که  است  آن  کرد  می شود  تحقیقات 
 
ً
طراحی محیط گاوداری های شیری و خصوصا

سالن های نگهداری و پــرورش گاو شیری 
ناقص است و تا رسیدن به شرایط آرمانی 
که با نیازهای رفاهی گاو کاماًل سازگار باشد 
بــدون شک،  زیــادی دارد.   

ً
فاصله ی نسبتا

برای ریشه کن سازی لنگش، چرای آزاد دام 

در مراتع تنها راه حل نیست: نویسندگان 
بردند  پی  خــود  تحقیق  در  حاضر  مقاله ی 
که شیوع لنگش در نزدیک به یک چهارم 
کــانــادا زیــر ۱۰ درصد  گــاوداری هــای متمرکز 
است یعنی پایین تر از میانگین شیوع این 
معضل در گاوداری های متکی بر مرتع. اما 
حذف کامل چرا از رفتار روزمره ی گاو شیری 
خطر بروز لنگش را به طور جدی افزایش 
می دهد و مسئولیت گاودار را برای اصالح 
طراحی جایگاه دام و نظام مدیریتی حاکم 
بر گـــاوداری خــود به نحوی که دام متمرکز 
دسترسی  بـــدون  بسته  واحــدهــای  درون 
دوچندان  نشوند  لنگ  نیز  آزاد  چراگاه  به 
عامل  چــنــد  علمی  تحقیقات  ــازد.  مـــی سـ
گــاوداری هــای متمرکز که مجهز  خطر را در 
به سالن ها یا بهاربندهای بسته هستند 
شناسایی نموده اند. برای مثال، هر عاملی 
 بر 

ً
که مدت زمان ایستادن گاو را خصوصا

 )Bell et al., 2009( سطوح سیمانی خیس
افزایش دهد یا میزان آسایش گاو را هنگام 
پایین  استال  انـــواع  بستر  روی  خوابیدن 
بیاورد )Dippel et al. 2009(، خطر لنگش 
را – خود به خود - شدت خواهد بخشید. 
بــرای کاهش علل  از تغییراتی که  بسیاری 
حذف غیراختیاری ضــرورت دارنــد مستلزم 
ایجاد تغییرات گسترده در طراحی جایگاه 
دام نیستند. بارها و بارها نشان داده شده 
که بسترهای ماسه ای، به خصوص، باعث 
شیری  گله های  در  لنگش  شیوع  کاهش 

 .)Espejo and Endres, 2007( می شوند
یا  آسیب ها  نگرانی  ــرای  ب دیگر  دلیل  یک 
ناحیه ی  در   

ً
غالبا کــه  هستند  زخــم هــایــی 

مفصل خرگوشی، زانوها و گردن گاوهایی 
سالن های  در  را  آنها  کــه  می شوند  دیـــده 
بسته نگه داری می کنند )شکل ۵(. اگرچه 
 دلیل اصلی 

ً
زخم های مفصل خرگوشی غالبا

بــرای حذف هیچ گــاوی به شمار نمی آیند، 
این  به  شــده  وارد  صدمات  وسیع  شیوع 
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ناحیه از اندام گاو شیری نسبت مستقیمی 
ــار حــذف غیراختیاری دارد  آم ــودن  ب بــاال  با 
دیگر،  طرف  از  و   ،)Fulwider et al., 2007(
لنگش ناشی از صدمات شدید به مفصل 

دست  از  بــرای  عــمــده ای  عامل  خرگوشی 
 Bareille et( رفتن ظرفیت تولید شیر است
گاوداری های واقع در  از  al., 2003(. بعضی 
آمریکای شمالی با شیوع باالی این آسیب 

دست به گریبان اند به نحوی که در تعدادی 
آنها تا ۸۰ درصــد همه ی گاوها زخم های  از 
Zaffi- ــد  ــ دارن خــرگــوشــی  مفصل  )عمیق 
مفصل  زخــم  ایــن،  از  گذشته   .)no, 2012
خرگوشی با لنگش رابطه ی مستقیم دارد: 
احتمال این که گاوهای لنگ دچار زخم های 
برابر  باشند، ۱/۵  خرگوشی  مفصل  شدید 
 Zaffino,( بیشتر از گاوهای غیرلنگ است
2012(. از این موضوع می شود نتیجه گرفت 
بـــروز صــدمــات مفصل  کــه عامل خطر در 
لــنــگــش، مــی تــوانــد مشترک  خــرگــوشــی و 
باشد: مثاًل، استفاده از بسترهای ماسه ای، 
تـــوأمـــان مــیــزان شــیــوع صــدمــات مفصل 
آمار  و   )Zaffino, 2012 خرگوشی )شکل ۶؛ 
ابتال به لنگش را کاهش می دهد. در حالی 
بــادی  ماسه  بــه  بستر  پوشش  تغییر  کــه 
طراحی  در  گسترده ای  اصالحات  مستلزم 
جایگاه دام است، ِصرِف استفاده از کلش 
اره بــدون این که تغییرات  بیشتر یا خاک 
زیربنایی خاصی در بهاربند صورت بگیرد، 
صدمات مفصل خرگوشی را به نحو بسیار 
 Zaffino,( داد  خواهد  کاهش  چشمگیری 
2012(. برای مثال، در گاوداری های مجهز به 
تشک که از هیچ پوشش دیگری برای بستر 
نویسندگان  نمی شد،  اســتــفــاده  جایگاه 
به ۸۰  نزدیک  که  بردند  مقاله ی حاضر پی 
گاوها زخــم مفصل خرگوشی  درصــد تمام 
آن که در واحدهایی که بستر  دارنــد، حال 
جایگاه را با ضخامتی به اندازه ی ۲ سانتی متر 
یا بیشتر از ماسه بادی یا کلش و خاک اره 
پوشانده بودند، حداکثر شیوع زخم مفصل 
 de Passill– et( بــود  درصــد   ۳۱ خرگوشی 
که  اســـت  حقیقت  یــک  ایـــن   .)al., 2012
ناکافی بودن پوشش بستر یکی از عوامل 
عمده ی خطر در بروز زخم مفصل خرگوشی 
 در مواردی که از تشک برای 

ً
است، خصوصا

پوشش بستر استال ها استفاده می شود 
)Barrientos et al. 2013(، چرا که خطر بروز 
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شکل ۵.  نمونه ای از آسیب جدی وارد شده به مفصل خرگوشی )چپ( و مفصل زانو )راست( 
.)Gibbons et al. 2011  ( براساس  شیوه مشروح در

شکل ۶. ضریب احتمال نسبی  وارد آمدن آسیب شدید به مفصل خرگوشی یا مفصل زانو به مثابه تابعی از  
ماده استفاده شده در ساخت  بستر جایگاه دام

یت اقتصادی مدیر
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زخم های مذکور رابطه ی مستقیمی با این 
تشک ها دارد )شکل ۶؛ Zaffino, 2012(. در 
عین حــال، علی رغم نقطه ی ضعف فوق، 
استفاده از تشک روی کف بتنی استال ها 
صدمات  ملموس  بسیار  کاهش  باعث 
فیزیکی به زانوهای گاو می شود )شکل ۶؛ 
 ساده ی 

ً
Zaffino, 2012(. با تغییرات نسبتا

دیگری در طراحی جایگاه دام می توان سایر 
ــادی  زی بــه مــقــدار  نیز  را  صــدمــات فیزیکی 
مــحــدود ســاخــت: افــزایــش ارتــفــاع سربند 
آخور به ۱۴۰ سانتی متر از سطح زمین خطر 
بروز انــواع صدمات فیزیکی را به گردن گاو 
 .)Zaffino, 2012( به شدت کاهش می دهد
بنابراین، کاهش زمینه ی صدمات فیزیکی 
به دام شیری بدون نیاز به ایجاد تغییرات 
گسترده در طراحی جایگاه، کاماًل میسر و 

مقدور است. 
بــا شناسایی عــوامــل اصلی  کـــالم،  در یــک 
خطری که باعث می شوند ریشه های اصلی 
شایع  گله  محیط  در  غیراختیاری  ــذف  ح
شوند، می توان برای کاستن از آمار این نوع 

حذف، قدم های مؤثر برداشت.

گوساله و تلیسه ی جایگزین
کـــوتـــاه بــــودن طـــول عــمــر اقــتــصــادی گــاو 
در  غیراختیاری  حــذف  نتیجه ی  را  شیری 
خــالل نخستین دوره ی شــیــرواری یا پس 
در  »گــاوهــا«  از  بسیاری  امــا  می دانند.  آن  از 
مقطعی که هنوز گوساله اند تلف می شوند 
خصوص  به  می کنند  حذف شان  گله  از  یا 
در  شــونــد.  گرفته  شیر  از  کــه  آن  از  پیش 
آمریکای شمالی، آمار تلفات گوساله قبل از 
  )Vasseur et al., 2012( شیرگیری باالست
میانگین  اروپــایــی  کشورهای  بعضی  در   .
 Svennson( تلفات گوساله پایین تر است
در  و   )et al., 2006, Vasseur et al., 2012
کانادا نیز وضعیت از یک گاوداری تا گاوداری 
 Vasseur( دارد  چشمگیری  تفاوت  بعدی 

این  مــورد  در  دیگر،  طرف  از   .)et al., 2012
 لمس 

ً
که مسئله ی تلفات گوساله اساسا

مــی شــود و از منظر یــک معضل جــدی به 
بین  ــادی  زیـ تنوع  و  تــفــاوت  می نگرند،  آن 
گاوداری های مختلف وجود دارد. برای مثال، 
   ]Vasseur et al. 2010a[همکاران و  واسر 
گــزارش کــرده انــد که در بعضی گــاوداری هــا 
باالی  آنها  در  گوساله  و میر  آمــار مــرگ  که 
را   تلفات گوساله 

ً
۱۹ درصــد اســت، اساسا

معضل تلقی نمی کنند. متأسفانه گاوداران 
آمــریــکــای شمالی،  شــیــری، دســت کــم در 
سوابق  در  را  خود   گله ی  گوساله ی  تلفات 
 Vasseur et( گاوداری با دقت ثبت نمی کنند
al., 2012(، و بنابراین، ارزیابی دقیق از ابعاد 
این معضل در گاوداری های آمریکا و کانادا 
آسان نیست. پرورش گوساله و تلیسه کار 
ــاوداران،  گ از  اما بسیاری  پرهزینه ای است 
می گیرند  کم  دست  را  امر  این  هزینه های 
دیگر،  طــرف  از   .)Vasseur et al., 2010a(
با  ارتباط  در  گسترده ای  علمی  مستندات 
عوامل خطر ناظر به مرگ و میر گوساله ی 
ــود نــــدارد. بــه نظر مــی رســد که  شــیــری وجـ
حداقل   – انفرادی  باکس های  از  استفاده 
در مقایسه با باکس های گروهی کوچک - 
حالل نهایی مشکل نباشد، اما باکس های 
با  گوساله(   ۱۰ تا  از ۷  )بیش  بــزرگ  گروهی 
Losing- )تلفات باال رابطه ی مستقیم دارند 
 er and Henrichs, 1997; Svensson et
یک  گــوســالــه  بــیــمــاری   

ً
طبعا  .)al., 2006

کرد  اذعـــان  باید  امــا  معضل رفاهی اســت 
که گـــاوداران شیری این معضل را چندان 
تا  بی توجهی  ایــن  دلیل  نمی گیرند.  جــدی 
حدی در این نکته نهفته است که گاوداران 
به درستی از تأثیر عمیق عملکرد گوساله 
آتــی گــاو شــیــروار اطــالع ندارند.  بر عملکرد 
بنابراین، تحقیقات متأخر که از تأثیر منحنی 
بــازده  بر  شیرگیری  از  پیش  گوساله  رشــد 
 e.g. Soberon( گاو شیروار پرده بر می دارند

را به  گــاودار  et al., 2012(، می توانند توجه 
اهمیت حفظ سالمت و آسایش گوساله و 
تلیسه جلب کنند. با وجود این، بی تفاوتی 
ــده ی زیـــادی از یــک جامعه ی دامــپــروری  ع
بر  مبتنی  مدیریتی  شیوه های  بهترین  به 
تحقیقات علمی )Vasseur et al., 2010a(، راه 
را برای شیوع گسترده ی مرگ و میر گوساله 
در گاوداری های متعدد هموار نگه می دارد. 
بــایــد خــدمــات ترویجی  بــه همین دلــیــل، 
به  گـــاوداران  ترغیب  بــرای  هوشمندانه ای 
ارتقای سطح سالمت و آسایش گوساله با 
تکیه بر بهترین شیوه های مدیریتی در هر 
 Vasseur et( جامعه ی دامپروری ارائه شود

 .)al., 2010b

نتیجه: چگونه به گاودار اطالع رسانی کنیم
امــروزه، تحقیقات وسیعی برای شناسایی 
غیراختیاری  حــذف  بــه  کــه  عــوامــل خطری 
و  مــاســت،  دســتــرس  در  می شوند  منجر 
مدل های ریاضی بسیار مفیدی برای نشان 
قبیل  ایــن  منفی  اقتصادی  تأثیرات  دادن 
 Langford( است  شده  طراحی  معضالت 
برابر  در  ایــن،  وجــود  با   .)and Stott, 2012
اتخاذ این دانش در جامعه ی دامپروری و 
اجرای بهترین شیوه های مدیریتی شناخته 
شده جهت ارتقای سالمت و آسایش گاو 
شیری همچنان موانع و چالش های قابل 
 .)Bell et al., 2009( دارد  وجــود  توجهی 
نویسندگان مقاله ی حاضر بر این باورند که 
دام  آسایش  و  رفاه  روشن  استانداردهای 
که خود صنعت دامپروری در تعریف شان 
نقش داشــتــه )مــثــاًل اتــحــادیــه ی سراسری 
دامداران شیری کانادا در سال ۲۰۰۹( همراه 
با مقایسه ی منظم عملکرد هر گــاوداری با 
 de Passille( خود  همسطح  گــاوداری هــای 
 et al., 2012; von Keyserlingk, et al.,
2013(، یکی از بهترین راه های برون رفت از 

وضعیت کنونی است.



توضیـــح ســـردبیر: همـــان طـــور کـــه خواننـــدگان پیگیـــر و عالقه منـــد ایـــن نشـــریه مالحظـــه نموده انـــد، یکـــی از کتاب هـــای مســـتطاب آموزشـــی آکادمـــی دالوال را 
بـــا عنـــوان فارســـی »شیردوشـــی بـــه روایـــت دالوال« طـــی ده شـــماره ی نخســـت ایـــن نشـــریه بـــه دوســـتداران و دســـت اندرکاران صنعـــت شیردوشـــی پیشـــکش 
نمودیـــم. واکنش هـــا، نقدهـــا و نظرهـــای خواننـــدگان بـــه قـــدری مـــا را بـــر ســـر ذوق آورد و همـــکاران تولیـــد محتـــوای نشـــریه را تشـــویق کـــرد کـــه بـــر آن شـــدیم از 
شـــماره ی حاضـــر بـــه بعـــد و در همـــان قالـــب قبلـــی یعنـــی سلســـله مقـــاالت متوالـــی، کتـــاب آموزشـــی جامـــع و بدیـــع دیگـــری از آکادمـــی جهانـــی دالوال را کـــه بـــر 
مدیریـــت پـــرورش گوســـاله ی شـــیری متمرکـــز اســـت، بـــه شـــما پیشـــکش کنیـــم. بنابرایـــن، از شـــما خواننـــده ی دانشـــمند و نکته ســـنج دعـــوت می کنیـــم بـــه 
تدریـــج و توالـــی پیـــش رو، بـــا نظـــام مدیریـــت پـــرورش گوســـاله ی شـــیری بـــه روایـــت و بـــاور آکادمـــی جهانـــی دالوال آشـــنا بشـــوید و بـــه ایـــن بهانـــه، بـــاز هـــم همـــراه 

و همســـفر مـــا باشـــید.

مدیریت پرورش گوساله ی شیــری 
به روایت دالوال

منبع: آرشیو رسمی اسناد آموزشی دالوال
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آرزوی  هنگامـــی کـــه یـــک گاو شـــیری از گلـــه حـــذف می شـــود، 
ــه  ــد- آن اســـت کـ ــد باشـ ــه می خواهـ ــان کـ ــای جهـ ــر جـ گاودار -هـ
گاو دیگـــری را کـــه بـــه تازگـــی نخســـتین زایـــش موفـــق خـــود را 
تجربـــه کـــرده و بـــرای گلـــه ســـودآورتر خواهـــد بـــود، جایگزیـــن اش 
ــی از   بخـــش بزرگـ

ً
ــا ــکم اول غالبـ ــای شـ ــه گاوهـ ــا کـ ــازد. از آنجـ بسـ

ســـاختار گلـــه را تشـــکیل می دهنـــد )تـــا ۴۰ درصـــد کل جمعیـــت 
گلـــه(، و نیـــز ایـــن کـــه یـــک الـــی دو دوره ی شـــیرواری فرصـــت 
ــر گاوی هزینـــه ی پـــرورش خـــود را از بـــدو تولـــد  ــا هـ الزم اســـت تـ
جبـــران کنـــد، هـــر کاری کـــه موجـــب شـــود گاو شـــکم اول از بـــدو 
ــی  ــد باقـ ــارور و پرتولیـ ــالم، بـ ــیرواری اش سـ ــتین دوره ی شـ نخسـ
در  بـــود.  خواهـــد  درســـتی  و  عاقالنـــه  ســـرمایه گذاری  بمانـــد، 
شـــرایط بهینـــه، تلیســـه بایـــد در ۲۴ ماهگـــی زایمـــان کنـــد، چیـــزی 
بالـــغ بـــر ۶۰۰ کیلوگـــرم وزن داشـــته باشـــد، ســـالم و بـــارور باشـــد، و 
 ،

ً
در سراســـر عمـــر اقتصـــادی خـــود، پرتولیـــد باقـــی بمانـــد. عمومـــا

آبســـتن  زودتـــر   ، خوش  اندام تـــر و  ســـنگین تر  تلیســـه های 
می شـــوند، در طـــول شـــیرواری نخســـت خـــود شـــیر بیشـــتری 
تولیـــد می کننـــد، عمـــر اقتصـــادی طوالنی تـــری پیـــدا می کننـــد و 

عملکـــرد بهتـــری از خـــود بـــر جـــای می گذارنـــد.
ـــی از پـــرورش گوســـاله ی شـــیری، دســـتیابی  ـــه تنهـــا هـــدف آرمان ن
بـــه چنیـــن گاوهایـــی اســـت، بلکـــه ســـطح موفقیـــت هـــر گاوداری 
شـــیری نیـــز تـــا حـــد زیـــادی بـــه تحقـــق چنیـــن وضعیتـــی  بســـتگی 
دارد. امـــا هـــر کســـی کـــه بـــا گاو شـــیری ســـر و کار داشـــته باشـــد 
اذعـــان خواهـــد کـــرد کـــه »گفتـــن« ایـــن حـــرف بـــه مراتـــب آســـان تر 

از »اجـــرای« آن اســـت.  
گاوداری  یـــک  در  کـــه  اقداماتـــی  و  یکایـــک تصمیم هـــا  توفیـــق 
او و  گاودار و همـــکاران  بـــه مهـــارت  اتخـــاذ می گردنـــد  شـــیری 

یادگیـــری مســـتمر ایشـــان بســـتگی خواهـــد داشـــت. کتابچـــه ای 
کـــه پیـــش روی شماســـت بـــا ایـــن نیـــت تدویـــن گردیـــده کـــه 
آخریـــن توشـــه ی دانـــش و اطالعـــات بشـــر را بـــه نحـــوی کامـــاًل 
پـــرورش  نظـــام  بهتریـــن  بـــه  یافتـــن  دســـت  بـــرای  و  مســـتند 
ـــیری  ـــروری ش ـــت دامپ ـــاالن صنع ـــه فع ـــه، ب ـــط گل ـــاله  در محی گوس
نیازمندی هـــای  بـــه  کتابچـــه  ایـــن  پیشـــکش نمایـــد. مطالـــب 
شـــیوه های  بهتریـــن  پرداختـــه،  شـــیری  گوســـاله ی  خـــاص 
مدیریتـــی ناظـــر بـــه مقاطـــع مختلـــف رشـــد گوســـاله را از منظـــر 
تغذیـــه، جایـــگاه، و بهداشـــت و ســـالمت در اختیـــار خواننـــده 
کـــه  اســـت  آن  حاضـــر  اثـــر  نویســـندگان  امیـــد  می دهـــد.  قـــرار 
خواننـــده ی ارجمنـــد بیشـــترین بهـــره ی ممکـــن را از آن بگیـــرد و 
ــرد!  ــدن و آموختـــن مطالـــب آن لـــذت ببـ ــال، از خوانـ ــن حـ در عیـ
مـــا آرزویـــی جـــز موفقیـــت کامـــل شـــما در پـــرورش گوســـاله های 
ارزشـــمند گله تـــان نداریـــم! در ایـــن راه موفـــق و ســـربلند باشـــید! 

بررسی یکایک مراحل حساس رشد گوساله
در اثـــری کـــه پیـــش روی شماســـت، بـــه ازای هـــر یـــک از مقاطـــع یـــا 
مراحـــل مهـــم حیـــات گوســـاله  تـــا ســـن ۶ ماهگـــی کـــه گوســـاله بـــه 
ــاد  ــاله از ابعـ ــرورش گوسـ ــود، مدیریـــت پـ ــه تبدیـــل می شـ تلیسـ

مختلـــف بحـــث و بررســـی شـــده اســـت. 

ح در یک نگاه مباحث مطر
ـــا مباحـــث و  ، ب ـــر ـــرای ایـــن کـــه پیـــش از مطالعـــه ی کامـــل ایـــن اث ب
ـــه اجمـــال در  محتـــوای آن آشـــنا بشـــوید، فصـــول مختلـــف آن را ب

زیـــر بـــه شـــما معرفـــی نموده ایـــم.

بهره وری باالی طول عمر در گاو شیری:  
نتیجه  ای شایسته  که از پرورش تراز اول 
گوساله حاصل می شود
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فصل ۱: پیش از تولد
ـــه گوســـاله هایی  اگـــر هـــدف مـــا دســـت یافتـــن ب
اســـت کـــه در بـــدو تولـــد کامـــاًل ســـالم و برخـــوردار 
ـــق  ـــاز موف ـــو و آغ ـــک س ـــوی از ی ـــی ق ـــه ی بدن از بنی
دیگـــر  ســـوی  از  تـــازه زا  گاو  شـــیرواری  دوره ی 
باشـــد، آن گاه بایـــد بـــه تغذیـــه و مدیریـــت گاو 
خشـــک و دوره ی آســـتانه ی زایـــش در تلیســـه و 

گاو توجـــه خاصـــی داشـــته باشـــیم.

فصل ۴:  آغـــــــوز
حفـــظ  در  عناصـــر  حیاتی تریـــن  از  هـــم  آغـــوز 
بســـیار  مدیریـــت  اســـت.  گوســـاله  بقـــای 
دقیـــق آغـــوز بـــر اســـاس »پنـــج قانـــون طالیـــی 
« شـــرایطی را مهیـــا خواهـــد  آغـــوز تغذیـــه بـــا 
نمـــود کـــه گوســـاله ی نـــوزاد مقـــدار الزم از ایـــن 
غـــذای حیاتـــی را بـــه موقـــع مصـــرف کنـــد تـــا 
بنیـــه ی جســـمانی الزم را در آغـــاز حیـــات خـــود 
برابـــر  در  مقاومـــت اش  و  آورد،  دســـت  بـــه 
انـــواع بیماری هـــا بـــه حداکثـــر ممکـــن برســـد.

فصل ۷:  ماه دوم
چالـــش بـــزرگ در طـــول ایـــن مرحلـــه، حفـــظ 
گوســـاله  ســـالمت  ســـطح  و  رشـــد  رونـــد 
همزمـــان بـــا از شـــیر گرفتـــن گوســـاله اســـت. 
بایـــد  گوســـاله  هـــدف،  ایـــن  تحقـــق  بـــرای 
میـــزان یکنواختـــی کنســـانتره مصـــرف کنـــد 
ــر  ــه کمتـ ــه رفتـ ــیرش رفتـ ــرف شـ ــزان مصـ و میـ
اتوماتیـــک  فیدرهـــای  از  اســـتفاده  شـــود. 
بـــرای  روش هـــا  بهتریـــن  از  یکـــی  گوســـاله 
شـــیرگیری بی دردســـر حیـــوان اســـت. در عیـــن 
حـــال، بســـیار مهـــم اســـت کـــه از جابجایـــی 
ایـــن  در  گوســـاله ها  مجـــدد  گروه بنـــدی  و 
ـــی از  ـــترس ناش ـــون اس ـــم چ ـــز کنی ـــه پرهی مرحل
ایـــن امـــر خطـــر ابتـــالی گوســـاله را بـــه بیمـــاری 

می دهـــد. افزایـــش  ذات الریـــه 

فصل ۸:  ماه سوم تا ششم
بـــرای دســـت یافتـــن بـــه حداکثـــر تـــوان رشـــد 
مابعـــد  ی  دوره  ی  جیـــره  بایـــد  گوســـاله،  در 
ــاله بـــه قـــدر کافـــی متـــوازن و  شـــیرگیری گوسـ
نســـبت پروتئیـــن بـــه انـــرژی در آن، بـــه دقـــت 
از  جلوگیـــری  بـــرای  باشـــد.  شـــده  محاســـبه 
ــا،  ــاله هـ ــد گوسـ ــزان رشـ ــی در میـ ــت ناگهانـ افـ
 خطـــر 

ً
بایـــد گروهبنـــدی مجـــدد آنهـــا کـــه غالبـــا

ـــه  ـــاال میبـــرد ب ـــه بیماریهـــای تنفســـی را ب ابتـــال ب
حداقـــل ممکـــن برســـد و از چـــرای آزاد آنهـــا 
تکمیلـــی  ی  تغذیـــه  از  منـــدی  بهـــره  بـــدون 

ــد. ــل آیـ ــه عمـ ــری بـ جلوگیـ

فصل 2:  زایش گوساله
گام  نخســـتین  زایـــش،  صحیـــح  مدیریـــت 
ــاله اســـت.  ــق گوسـ ــرورش موفـ ــروری در پـ ضـ
در   )SOP( اســـتاندارد  رویـــه ی  یـــک  اتخـــاذ 
در  دخالـــت  و  زایـــش  فراینـــد  بـــر  نظـــارت 
محرومیـــت  مـــوارد  و  تلفـــات  احتمـــال  آن، 
کاهـــش  را  اندامـــی  صدمـــات  و  اکســـیژن  از 
خواهـــد داد. طراحـــی زایشـــگاه و نظـــارت بـــر 
رونـــد رشـــد گوســـاله نیـــز بایـــد در دســـتور کار 

بگیـــرد. قـــرار 

فصل ۵:   هفته های نخست
 اهـــداف اصلـــی نظـــام مدیریـــت گوســـاله در 
حیـــوان  ترغیـــب  از  عبارت انـــد  مرحلـــه  ایـــن 
جایگزیـــن  یـــا  طبیعـــی  شـــیر  مصـــرف  بـــه 
قـــوای  حداکثـــر  برانگیختـــن  بـــرای  شـــیر 
ــانتره  ــتفاده از کنسـ ــروع اسـ ــمانی آن، شـ جسـ
و آب در جیـــره ی حیـــوان، و تشـــخیص ســـریع 
یـــا ســـایر اختـــالالت احتمالـــی در  بیماری هـــا 
دوره ی  مطمئـــن  آغـــاز  بـــرای  گوســـاله  بـــدن 
ناظـــر بـــه رشـــد ســـریع. محیـــط خشـــک و کامـــاًل 
ـــگیری از  ـــرای پیش ـــاله ب ـــگاه گوس ـــزه ی جای پاکی
ابتـــالی آن بـــه اســـهال بســـیار حائـــز اهمیـــت 
، تهویـــه ی صحیـــح و  از طـــرف دیگـــر اســـت. 
عـــدم امســـاک در پوشـــش بســـتر جایـــگاه بـــا 
مـــواد مناســـب و کامـــاًل تمیـــز ســـبب کاهـــش 
مـــوارد ابتـــال بـــه ذات الریـــه می شـــود. از آنجـــا 
 منبـــع عفونـــت اســـت، 

ً
ـــا کـــه دام مســـن تر غالب

از دام  را بایـــد پیـــش  گوســـاله های جوان تـــر 
بالغ تـــر تیمـــار نمـــود.

فصل 3:  روز اول
نـــوزاد  گوســـاله ی  بقـــای  در  زندگـــی  اول  روز 
نقـــش بســـیار مهمـــی بـــازی می کنـــد. اتخـــاذ 
روال صحیـــح ارزیابـــی و مراقبـــت از گوســـاله ی 
نـــوزاد همـــان قـــدر اهمیـــت و ضـــرورت دارد 
ـــرای  کـــه فراهـــم ســـازی بســـتر خشـــک و پـــاک ب

آن از روز تولـــد تـــا پایـــان ۶ ماهگـــی اش.

فصل ۶:  ماه نخست
و فناوری هـــای  ایـــن فصـــل، سیســـتم ها  در 
بـــر  تمرکـــز  بـــا  گوســـاله  تغذیـــه ی  گوناگـــون 
بهتریـــن شـــیوه های مدیریـــت رشـــد گوســـاله 
ح داده شـــده اســـت. از دیگـــر مطالـــب  شـــر
ح شـــده در ایـــن فصـــل، مزایـــا و معایـــب  مطـــر
و  گوســـاله  جایـــگاه  مختلـــف  طراحی هـــای 
تأثیـــر دمـــای بـــاال و دمـــای پاییـــن بـــر وضعیـــت 

جســـمانی گوســـاله اســـت.

یت پرورش گوساله شیری به روایت دالوال مدیر



۱۴
۰۰

ــر 
/تی

 ۱۱ 
اره

شم
37

شاخص های عملکرد در 
پرورش گوساله

تلیســـه ی  معینـــی  تعـــداد  پـــرورش  در 
ـــارور و پرتولیـــد، ســـه هـــدف مهـــم  ســـالم، ب

دارد:  وجـــود 
ـــر  ـــرگ و می ـــطح م ـــتن س ـــه داش ـــن نگ ۱. پایی

گوســـاله ها؛
۲. حفظ روند مطلوب رشد آنها؛

۳. حفظ سطح سالمت گوساله ها.

توصیـــه ی اکیـــد می شـــود بـــرای رصـــد کـــردن 
میـــزان دســـتیابی هـــر گاوداری بـــه اهـــداف 
از پیـــش تعییـــن شـــده ی خـــود و ارتقـــای 
عملکـــرد  شـــاخص های  از  عملکـــردش، 
بهره بـــرداری کنـــد. ایـــن شـــاخص ها را در 
اصطـــالح، شـــاخص های اصلـــی عملکـــرد 
مزبـــور  شـــاخص های  می نامنـــد.    )KPIs(
ـــه،  ـــرای مقایس ـــدی ب ـــیار مفی ـــیله ی بس وس
و  ثمـــرات  گرفتـــن  پـــی  و  تصمیم گیـــری 
شـــیوه های  در  تغییـــر  گونـــه  هـــر  نتایـــج 
مـــورد  در  می آینـــد.  شـــمار  بـــه  مدیریتـــی 
اهـــداف ســـه گانه ی فـــوق، شـــاخص های 
عملکـــرد مختلفـــی را مـــورد اســـتفاده قـــرار 
می دهنـــد کـــه از برخـــی جهـــات بـــا یکدیگـــر 

تداخـــل و همپوشـــانی دارنـــد. 

پاییـــن نگـــه داشـــتن ســـطح مـــرگ و میـــر 
گوســـاله ها

ـــان   ۲۰ درصـــد گوســـاله ها پیـــش از پای
ً
ـــا غالب

تبدیـــل  و  پرورشـــی  ماهـــه ی   ۶ دوره ی 
شـــدن بـــه تلیســـه، تلـــف می گردنـــد. اگـــر 
تلفـــات  و  زایـــش  حیـــن  تلفـــات  نســـبت 
۲۴ ســـاعت بـــدو تولـــد را نیـــز بـــه ایـــن آمـــار 
ــز  ــد نیـ ــات از ۲۰ درصـ ــزان تلفـ ــم، میـ بیفزاییـ
ـــس  ـــاله ای پ ـــر گوس ـــت. اگ ـــد رف ـــر خواه فرات

بشـــود،  متولـــد  ســـخت  زایمـــان  یـــک  از 
در  میـــرش  و  مـــرگ  دلیـــل  شـــایع ترین 
تولـــد،  از  پـــس  مـــاه  نخســـتین  طـــول 
بعـــدی،  مراحـــل  در  و  اســـهال،  بـــه  ابتـــال 
ابتـــال بـــه ذات الریـــه خواهـــد بـــود. تلفـــات 
ناشـــی از اختـــالالت تولیـــد مثلـــی در هـــر 
گلـــه ای وضعیـــت خـــاص خـــود را دارد، امـــا 
خوشـــبختانه در بعضـــی از گاوداری هـــای 
بـــه زیـــر ۱۰ درصـــد  امـــروزی، ایـــن تلفـــات 

اســـت.  رســـیده 
عمـــر  طـــول  افزایـــش  فوریـــت  امـــروزه، 
در   

ً
غالبـــا شـــیری  گله  هـــای  اقتصـــادی 

دارد،  قـــرار  صنعـــت  فعـــاالن  کار  دســـتور 
ـــه  ـــدرت توج ـــه ن ـــاله ب ـــر گوس ـــرگ و می ـــا م ام
جـــدی گاوداران و کارشناســـان را بـــه خـــود 
جلـــب نمـــوده اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه بایـــد تلفـــات گوســـاله را بـــه دقـــت در 
شـــیری  گله هـــای  اقتصـــادی  محاســـبات 
لحـــاظ کـــرد چـــرا کـــه طـــول عمـــر اقتصـــادی 

گاو از بـــدو تولـــد آن آغـــاز می شـــود!  
ایـــن اصـــل اساســـی ضـــروری  بـــه  توجـــه 
اســـت کـــه عملکـــرد ضعیـــف تولیـــد مثلـــی 
همـــراه بـــا تلفـــات بـــاالی گوســـاله بـــه کمبـــود 
شـــیروار  گلـــه ی  بـــه  ورود  بـــرای  تلیســـه 
کـــه  منجـــر می گـــردد. تنهـــا در گله هایـــی 
بســـیار  دام  عمومـــی  ســـالمت  ســـطح 
ـــه  ـــاالنه ب ـــه س ـــم ک ـــه می کنی ـــت توصی باالس
ازای هـــر ۱۰۰ رأس گاو، زیـــر ۳۵ رأس تلیســـه 

بـــرای زایـــش پـــرورش داده شـــوند.

استفاده از شاخص های اصلی عملکرد 
برای رصد تلفات گوساله و محاسبه ی 

موجودی تلیسه  ی جایگزین
• تعداد زایش های ساالنه یا ماهانه

• تعداد تلیسه های آبستن
• تکـــُرِر مـــوارد ســـقط )مـــرگ و میـــر ظـــرف ۲۴ 

ســـاعت بـــدو تولـــد(

• آمار تلفات: هفته ی اول
• آمار تلفات: ماه اول

• آمار تلفات: ماه دوم تا ماه سوم
• آمار تلفات: ماه چهارم تا ماه ششم

تـــا  ماهگـــی   ۶ از   : میـــر و  حذف/مـــرگ   •
اول زایـــش 

ــر بـــه مـــرگ و  • ثبـــت ســـوابق و علـــل منجـ
میـــر یـــا حـــذف

حفـــظ ســـطح رشـــد مناســـب در سراســـر 
پـــرورش دوره ی 

اســـت  گردیـــده  اثبـــات  علمـــی  لحـــاظ  از 
کـــه ســـطح رشـــد و میـــزان مصـــرف مـــواد 
تأثیـــر  شـــیرگیری  مقطـــع  تـــا  مغـــذی 
ـــر تولیـــد شـــیر دارد و نســـبت  معنـــی داری ب
بـــه انتخـــاب ژنتیکـــی بـــرای ارتقـــای صفـــات 
افزایـــش  در  مؤثرتـــری  عامـــل  تولیـــدی، 
ژنتیکـــی  انتخـــاب  اســـت.  شـــیر  تولیـــد 
 ۷۰  – شـــیرواری  دوره ی  هـــر  ازای  بـــه   –
افزایـــش  را  تولیـــد شـــیر  کیلوگـــرم  تـــا ۱۲۰ 
کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن  داد.  خواهـــد 
تعذیـــه ی گوســـاله در دوره ی شـــیرخوارگی 
مقطـــع  تـــا  حیـــوان  صحیـــح  مدیریـــت  و 
شـــیرگیری موجـــب خواهـــد شـــد در دوره ی 
اول و دوم شـــیرواری، افزایـــش تولیـــد شـــیر 
در مقایســـه بـــا انتخـــاب ژنتیکـــی حداقـــل ۴ 

بـــار بیشـــتر باشـــد. 
زیـــادی  بســـیار  تفـــاوت  واقـــع،  ـــِم 

َ
عال در 

در ســـطح رشـــد گوســـاله بیـــن گله هـــای 
مختلـــف و از هـــر گوســـاله تـــا گوســـاله ی 
ـــازی  ـــدود س ـــاًل، مح ـــود دارد و عم ـــر وج دیگ
افزایـــش وزن هیـــچ گوســـاله یـــا تلیســـه ای 
شـــواهد  نیســـت.  خاصـــی  مزیـــت  حائـــز 
کـــه  دارد  وجـــود  زیـــادی  بســـیار  علمـــی 
ـــاله  ـــاالی گوس ـــد ب ـــطح رش ـــظ س ـــای حف مزای
ثابـــت  مناســـب  تغذیـــه ی  طریـــق  از  را 

 . می کننـــد
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توجه!
مزایای حفظ سطح باالی رشد

ــر  ــا مـــرگ و میـ • ثابـــت شـــده اســـت کـــه رشـــد بیشـــتر در دوره ی شـــیرخوارگی رابطـــه ی معکوســـی بـ
گوســـاله دارد.

ـــای اول و  ـــیر در دوره ه ـــد ش ـــبب افزایـــش تولی ـــیرخوار س ـــاله ی ش ـــتر گوس ـــد بیش ـــه رش ـــم ک • می دانی
ــردد. ــیرواری می گـ دوم شـ

( میـــزان بـــاروری  • ثابـــت شـــده اســـت کـــه رشـــد بیشـــتر گوســـاله ی شـــیرخوار )بیشـــتر از ۶۰۰ گـــرم در روز
تلیســـه و گاو شـــکم اول را افزایـــش می دهـــد.

• افزایـــش میـــزان رشـــد گوســـاله بـــه نحـــوی کـــه ســـن اولیـــن زایـــش تلیســـه را کاهـــش دهـــد )۲۴ تـــا ۲۵ 
ماهگـــی( بـــه افزایـــش تولیـــد شـــیر بـــه ازای طـــول عمـــر اقتصـــادی گاو منجـــر می شـــود.

آمـــدن ســـن اولیـــن زایـــش تلیســـه، هزینه هـــای  • رشـــد بیشـــتر گوســـاله ی شـــیرخوار و پاییـــن 
خـــوراک و نیـــروی کار را بـــه ازای دوره ی پـــرورش گوســـاله تـــا اولیـــن زایـــش تلیســـه بـــه شـــدت کاهـــش 

می دهـــد. 
افزایـــش وزن روزانـــه ی  از جثـــه ی بزرگ تـــر توصیـــه می شـــود  بـــرای نژادهـــای شـــیری برخـــوردار   •
گوســـاله ی شـــیرخوار تـــا مرحلـــه ی شـــیرگیری حداقـــل ۷۵۰ گـــرم باشـــد. امـــا بـــرای نژادهـــای برخـــوردار از 
جثـــه ی کوچک تـــر نظیـــر نـــژاد جـــرزی، توصیـــه می شـــود گوســـاله ی شـــیرخوار را تـــا مقطـــع شـــیرگیری 

طـــوری پـــرورش دهیـــم کـــه افزایـــش وزن روزانـــه ی آن دســـت کـــم ۵۰۰ گـــرم یـــا بیشـــتر باشـــد. 

یت پروزش گوساله شیری به روایت دالوال مدیر
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����

۴

۲

۰

۷۵۰ ��م �� �����

۵۰۰ ��م �� �����

���� ���ل

۶

۴

۱-۲

۶۰۰-۷۵۰

۴۰۰-۵۰۰

��� ا��ام

۱۰

۸

>۲

>۶۰۰

>۴۰۰

در�� ��� ������، ���� ����ت ۲۴ ���� ��و ����

در�� ��گ و ��� ������ از ��ز  ۱-۶۰

در�� ��گ و ��� ������ از ��ه ۲ �� ����

��اد��ی ��رگ ���

 ��اد��ی ���� ���

ا��ا�� ��ن ��زا��
 (��م در ��ز)
�� ازای �� د�ره ی ���رش

شاخص های عمده ی عملکرد برای رصد سطح رشد
توصیـــه می شـــود در خـــالل دوره هـــای زیـــر میـــزان افزایـــش وزن 

محاســـبه و ثبـــت گـــردد:
• از بدو تولد تا مقطع شیرگیری

• از شیرگیری تا شش ماهگی
• از شیرگیری تا تلقیح

• از تلقیح تا زایش

حفظ سطح مطلوب رشد در سراسر دوره ی پرورش
در  بعدهـــا،  و  گوســـاله،  رشـــد  بـــر  مخربـــی  تأثیـــر  ری هـــا 

ٰ
بیما

عملکـــرد گاو شـــیروار باقـــی می گذارنـــد. مثـــاًل، امـــروزه می دانیـــم 
باشـــند،  شـــده  درمـــان  بیوتیـــک  آنتـــی  بـــا  کـــه  گوســـاله هایی 
 ۵۰۰ حـــدود  خـــود  شـــیرواری  دوره ی  نخســـتین  در  بعدهـــا، 
کیلوگـــرم شـــیر کمتـــری نســـبت بـــه بقیـــه ی همگروه هـــای خـــود 

تولیـــد خواهنـــد کـــرد. 
از لحـــاظ ســـطح ســـالمت نیـــز تفاوت هـــای زیـــادی بیـــن گله هـــا 
ــاله های درمـــان شـــده  ــه نحـــوی کـــه نســـبت گوسـ وجـــود دارد بـ

ــا گلـــه ی  بـــا آنتـــی بیوتیـــک بیـــن صفـــر تـــا ۱۰۰ درصـــد از گلـــه ای تـ
اصلـــی  شـــاخص های  ایـــن،  بـــر  عـــالوه  اســـت.  متغیـــر  دیگـــر 
عملکـــرد ناظـــر بـــه تلفـــات گوســـاله بـــرای رصـــد کـــردن ســـطح 
ســـالمت آن نیـــز مفیـــد اســـت. تلفـــات گوســـاله نـــه تنهـــا موجـــب 
کمبـــود تلیســـه ی جدیـــد بـــرای جایگزینـــی در گلـــه می گـــردد بلکـــه 
نشـــانه ی آشـــکاری از وجـــود مشـــکل در مدیریـــت بهداشـــت و 

ــز هســـت.  ــاله نیـ ســـالمت گوسـ

شاخص های اصلی عملکرد برای رصد سالمت گوساله
• درمان گوساله با آنتی بیوتیک

: ماه اول • مرگ و میر
: ماه ۲-۳ • مرگ و میر
: ماه ۴-۶ • مرگ و میر

• میزان رشد از بدو تولد تا مرحله ی شیرگیری
• میزان رشد از مرحله ی شیرگیری تا ماه ششم
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�� ��رت ا���ادی �� ا��س ����ن 

��� �ـ�و�� از �ـ� دام

ا�������ن
 MP400 

X a n i a r

(Comfort Start) ��ا���رت ���� ���دو �� ����

���� ��  �������ر ا����و���� EP١٠٠  �� ��ان ��ر ����� ���ی

دارای �� ��� ����ه ������ �� ������ ����� ���� ��ا ���ی

���� �� ����� ��ا�� ��� ��������ه در وا�� دو���ه 
  (Milk Sweep)  ��� �� ��از ����ن ���دو�� �� دا ��

�����ا�ی ��ه در �� ������ ����ر�� و ����ً�  آب ���ی ��ه 

���� �� ����� ����� ��ا

ا���م  �����ت ��ک دو��

....

...

وا�� ا�������ن دا�����ی
���� ����ی

٠٩٩١٢٠۵٨٢۴۷
دا��� ۱۰۴ و ۱۱۵  ٠٢١۴۴١٩٢١١٩

���� ا����ن
 ۰۳۱۳۵۵۸۵۲۸۴-۵
ا���ــــــ�د�� و �����ـــــــ�د��
۰۲۱۴۴۱۹۲۱۱۶

��ــــ� ���ــ���� ���� د�ـــ���ه �ــ��دو�ـــ�
(۶٠ وا��ی) �� ���اه ا�������ن  

                          

X a n i a r

وا�� ا�������ن دا�����ی
���� ����ی

٠٩٩١٢٠۵٨٢۵۹
دا��� ۱۰۴ و ۱۱۵  ٠٢١٤٤١٩٢١١٩

���� ا����ن
 ۰۳۱۳۵۵۸۵۲۸۵

ا���ــــــ�د�� و �����ـــــــ�د��
۰۲۱۴۴۱۹۲۱۱۶

در د���ن �ــ����ن (وا�ـ� ۳۰۰۰ را�ــ� ����� ��ــ���)
680/580 MPC
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���ـ� �� �ـ���� ����ژ ������،  

�� ��رت ا���ادی �� ا��س ����ن 

��� �ـ�و�� از �ـ� دام

ا�������ن
 MP400 

X a n i a r

(Comfort Start) ��ا���رت ���� ���دو �� ����

���� ��  �������ر ا����و���� EP١٠٠  �� ��ان ��ر ����� ���ی

دارای �� ��� ����ه ������ �� ������ ����� ���� ��ا ���ی

���� �� ����� ��ا�� ��� ��������ه در وا�� دو���ه 
  (Milk Sweep)  ��� �� ��از ����ن ���دو�� �� دا ��

�����ا�ی ��ه در �� ������ ����ر�� و ����ً�  آب ���ی ��ه 

���� �� ����� ����� ��ا

ا���م  �����ت ��ک دو��

....

...

وا�� ا�������ن دا�����ی
���� ����ی

٠٩٩١٢٠۵٨٢۴۷
دا��� ۱۰۴ و ۱۱۵  ٠٢١۴۴١٩٢١١٩

���� ا����ن
 ۰۳۱۳۵۵۸۵۲۸۴-۵
ا���ــــــ�د�� و �����ـــــــ�د��
۰۲۱۴۴۱۹۲۱۱۶

��ــــ� ���ــ���� ���� د�ـــ���ه �ــ��دو�ـــ�
(۶٠ وا��ی) �� ���اه ا�������ن  

                          

X a n i a r

وا�� ا�������ن دا�����ی
���� ����ی

٠٩٩١٢٠۵٨٢۵۹
دا��� ۱۰۴ و ۱۱۵  ٠٢١٤٤١٩٢١١٩

���� ا����ن
 ۰۳۱۳۵۵۸۵۲۸۵

ا���ــــــ�د�� و �����ـــــــ�د��
۰۲۱۴۴۱۹۲۱۱۶

در د���ن �ــ����ن (وا�ـ� ۳۰۰۰ را�ــ� ����� ��ــ���)
680/580 MPC
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X a n i a r

..

.

..

 ������ دو ����ره �� ٣٦٪
��و���� و ١٦٪ ���� ��م

 �� ���اه ��آ��ی ا����ود ���
 ا��ا�� ��و���� ����ی �� ٦٠٪  و

����د ��و���� ���� ���������
 ا�� ����ل در ����� دام ��ی ����� از
 ���� (��و��ی ���ی، ��و �����، ������

و ��) ���� ا����ده �� ����

.

.

10

0% Herbal �����ت ٪۱۰۰ �����

داخلی ۱۱۱ تا ۱۱۳

۰۳۱ ۳۵۵۸ ۵۲۸۴-۵
شعبه اصفهان

واحد فروش خوراک

شعبه مرکزی

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۹

انتقـــادها و پیشنهـــادها

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۶


