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کــه فرمــان هــا روان  بــه نــام او 
و حـالـهـــا بــــر نــظـــام از نـــــام او



ــاره ی  ــومین ش ــا س ــاه ب ــه ی کوت ــک وقف ــا ی ب

نرشیــه ی تخصصــی شیردوشــان بــه محــر شــا 

خواننــده  و همــکار ارجمنــد بازگشــته ایم و از 

ایــن بابــت بــه دشــواری بتوانیــم شــادمانی خــود 

را پنهــان کنیــم. ایــن خرســندی زاید الوصــف 

یــک دلیــل ســاده بیشــر نــدارد و آن ایــن اســت 

ــات  ــا و معض ــدید تحریم ه ــود تش ــا وج ــه ب ک

دهه هاســت  کــه  ســاختاری  درشــت  و  ریــز 

جامعــه ی دامپــروری کشــور و بخــش خصوصــی 

متعامــل بــا آن را آزار می دهــد، بایــد در ایــن 

ــوان نامــش  ــه مع االســف منی ت ــان ک برهــه از زم

صنعــت  در  کار  و  کســب  رونــق  دوره ی  را 

ــار  ــای زانی ــروه رشکت ه ــت، گ ــروری گذاش دامپ

از  راســخ تر  ایانــی  و  مضاعــف  همتــی  بــا 

ــه از  ــی ک ــت راه ــت و اهمی ــه اصال ــه ب همیش

ــودی  ــیر صع ــه، س ــش گرفت ــیس در پی ــدو تأس ب

امیدبخــش و دلگــرم  کننــده ی خــود را در عمــق 

فعالیت هــای علمــی، آموزشــی و اقتصــادی از 

یــک ســو و توســعه ی شــعاع عملیاتــی خــود در 

گســره ی صنعــت دامپــروری کشــور از ســوی 

دیگــر همچنــان ادامــه می دهــد. در ایــن مجــال 

کوتــاه، شــاید بــرای خواننــده ی محــرم خالــی از 

ــاه  ــی دو م ــه ی یک ــا کارنام ــه ب ــد ک ــف نباش لط

ــنا بشــود.  ــروه بیشــر آش ــر گ اخی

بــازار  در  مانــدگاری  رمــز  مــا،  دیــدگاه  از 

دامپــروری، رسمایه گــذاری راهــردی و درازمــدت 

و حایــت صادقانــه از توســعه ی پایــدار صنعــت 

و تبدیــل کســب و کار خــود به زنجیــره ای از »راه 

ــاً،  ــت. مث ــی اس ــه ای و چندوجه ــای« ریش حله

در حــوزه ی نهاده هــا و تجهیــزات دامپزشــکی، 

گــروه زانیــار تــاش کــرده »بســته های« جامعــی 

ــف  ــهای مختل ــل در زیربخش ــه ی راه ح ــه منزل ب

ــه  مدیریــت ســامت، بهداشــت و آســایش دام ب

از آن جملــه ، بســته های  کنــد.  بــازار عرضــه 

ــر  ــا مهم ــت. ام ــر اس ــل ذک ــم قاب ــت س مدیری

ــل  ــت تکمی ــا در جه ــه ی م ــاش بی وقف از آن، ت

بــا چالــش ورم  مبــارزه  و  مدیریــت  بســته ی 

ــر  ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــیری ب ــتان در گاو ش پس

معرفــی کیــت شــیرآزما یــا هــان تســت ورم 

پســتان کالیفرنیــا در ماههــای اخیــر، گــروه زانیــار 

موفــق بــه تولیــد آزمایشــی یــک تیــت گارد فــوق 

ــه فــرد دالوال  ــا فرموالســیون منحــر ب ــاز ب ممت

و تحــت مشــاوره ی کارشناســان برجســته ی آن 

رشکــت شــده اســت. عملکــرد ایــن تیــت گارد 

ــده و  ــدوار کنن ــف بســیار امی ــای مختل در فارمه

مثبــت بــوده و بــه طــور میانگیــن آمــار ابتــا بــه 

ورم پســتان را تــا ۷۰ درصــد کاهــش داده اســت! 

ــبت  ــا را نس ــار، م ــه ی فراتــر از انتظ ایــن نتیج

ــاوری و  ــال فن ــرای انتق ــذاری الزم ب ــه رسمایه گ ب

ــور  ــه ط ــور ب ــی آن در کش ــوه و دامئ ــد انب تولی

ــکل  ــه و تشــویق کــرده اســت. پروت جــدی توجی

ــا  ــول راهگش ــن محص ــی ای ــرداری آزمایش بهره ب

نــزد  آن  ثبــت  شــدن  نهایــی  تــا  محــوری  و 

ــد  ــه خواه ــور ادام ــکی کل کش ــازمان دامپزش س

یافــت و مــا از دامــداران و کارشناســان نخبــه 

ــج درخشــان  ــه نتای ــم ک ــه جــد دعــوت می کنی ب

ــود  ــای خ ــت گارد را در گله ه ــن تی ــل از ای حاص

ویکرد ناظر به توسعه ی پایدار افق های تتازه، کوشش های نو: تداوم ر

ــق و  ــه ی موف ــد. تجرب ــه کنن ــز مســتقیاً تجرب نی

ــز دیگــر مــا در نیمــه ی دوم تابســتان  خاطره انگی

دیــدار صمیانــه بــا بســیاری از فعــاالن صنعــت 

ــن  ــار در هجدهمی ــروه زانی ــه ی گ ــل غرف در مح

آبزیــان  و  طیــور  دام،  بین املللــی  منایشــگاه 

ــان در  ــی اصفه ــگاه بین امللل ــس از منایش ــود. پ ب

فروردیــن مــاه و منایشــگاه فیداکســپوی تهــران در 

تیــر مــاه، ایــن ســومین منایشــگاه عمــده ای بــود 

ــه طــور فعــال در آن  ــار ب کــه امســال گــروه زانی

ــتقبال  ــا اس ــر ب ــار دیگ ــک ب ــود و ی ــارکت من مش

کننــده ی  غافلگیــر  حتــی  و  گســرده  بســیار 

بازدیدکننــدگان هموطــن از اقصــی نقــاط کشــور 

و اســاتید و دانشــجویان، مقامــات و کارشناســان 

ــال و  ــور فع ــد. حض ــه گردی ــی مواج ــش دولت بخ

ــت  ــی در سیاس ــگاه های بین امللل ــر در منایش مؤث

ــب  ــه مرات ــار ب ــروه زانی ــات گ ــی و تیلیغ بازاریاب

ــرای  ــاً ب ــور رصف ــراری و حض ــی تک ــر از تاش فرات

ــیده ایم  ــواره کوش ــا هم ــه م ــت. بلک ــور اس حض

ــی  ــن رویدادهای ــده در چنی ــم ش ــای فراه از فض

بــرای ارزیابــی فراگیــر تأثیرگــذاری خــود بــر 

دامپــروری و شــنیدن صــدای  اقتصــاد  بهبــود 

ــکاری و  ــط هم ــم رواب ــدف و تحکی ــه ی ه جامع

ــره  ــور به ــتعدادهای نوظه ــا و اس ــذب ابتکاره ج

بجوییــم. نتیجــه ی ایــن جدیــت و صمیمیــت 

نیــز بــه نوبــه ی خــود آن بــوده کــه در مواقعــی 

از ســاعات ایــام برگــزاری منایشــگاه ها، حضــور 

زانیــار  خانــواده ی  بــه  عاقه منــدان  پرشــار 

شــگفتی خــود مــا و مدیــران و ناظــران برگــزاری 

اســت.  برمی انگیختــه  را 

ــام  ــان پی ــا، و پیــش از پای گذشــته از همــه ی اینه

ایــن شــاره، چنــد نویــد مهــم دیگــر را نیــز بایــد 

بدهیــم امــا پرداخــن بــه آنهــا را بــه شــاره های 

آتــی نرشیــه محــول می کنیــم: بــا توجــه بــه 

افزایــش چشــمگیر و مســتمر شــار دوســتان 

ــوان  ــداران ج ــگاه دام ــه باش ــه ب ــی ک و همکاران

زانیــار و آکادمــی دالوال ایــران پیوســته اند، در 

نیمــه ی دوم ســال جــاری، چنــد دوره ی آموزشــی 

پذیرایــی  انتظــار  کشــور  از  خــارج  و  داخــل 

جزییــات  کشــید.  خواهنــد  را  عاقه منــدان  از 

دقیقــر بــرای ثبــت نــام در ایــن دوره هــا از 

ــریان  ــگاه مش ــی و باش ــت بازاریاب ــب معاون جان

ــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید. و نویــد  گــروه ب

واپســین ایــن شــاره، بــه ویــژه خطــاب بــه 

ــان، آن اســت  ــروری اســتان اصفه ــه ی دامپ جامع

کــه بــه دلیــل بدیهــی اهمیــت فوق العــاده ی 

ــروری کشــور، و  ــور در صنعــت دامپ اســتان مذک

ــران ارشــد رشکــت دالوال  ــا مدی پــس از رایزنــی ب

ســوئد، در حــال تأســیس شــعبه ای مجهــز، وســیع 

و کارآمــد بــا مدیرانــی خوشــنام، دانشــمند و 

باتجربــه در شــهر اصفهــان هســتیم. امیــد آن 

داریــم کــه زیــن پــس دقیقــاً هــان محصــوالت، 

ــا  ــا، هایش ه ــان رویداده ــات، ه ــان خدم ه

و دوره هــای آموزشــی و نشســت های رایزنــی 

کــه تاکنــون شــعبه ی مرکــزی گــروه در تهــران بــه 

جامعــه ی دامپــروری کشــور عرضــه می کــرده، از 

ــداران  ــه دام ــان ب ــب شــعبه ی مجــرب اصفه جان

پیــرشو، منســجم و موفــق اصفهــان کهن ســال 

ــردد.  ــکش گ پیش

و  نیکــروزی  گرامــی،  خواننــده ی  شــا  بــرای 

تندرســتی آرزومندیــم و همــکاری و حایت شــا 

را همیشــه و همــواره ارج می گذاریــم. بــه امیــد 

دیــدار در رویدادهــای زانیــاری و تــا شــاره ی 

ــان! ــدی شیردوش بع

         

محمد امین تقی وند 

                 سـردبیر 



در  ورشکســتگی  اعــام  احتــال  دســت  ایــن 

رشکت هــای خصوصــی را افزایــش می دهــد یــا 

ــر. خی

بــرای بررســی ایــن قبیــل پیامدهــای بالقــوه، 

از  را   ۲۰۱۰ ســال  بــه  مربــوط  داده هــای  مــا 

در  سهام شــان  کــه  خصوصــی  رشکــت   ۴۷۱۰

ــه می شــد مــورد ارزیابــی  بازارهــای بــورس مبادل

قــرار دادیــم و تحقیــق کردیــم کــه آیــا هیــچ 

ــخ  ــج ســال متعاقــب آن تاری کدام شــان ظــرف پن

ــا خیــر. رشکت هــای  اعــام ورشکســتگی کردنــد ی

تحــت بررســی بــه ۸۳ بخــش اقتصــادی مختلف از 

بخــش خدمــات گرفتــه تــا فناوری هــای پیرشفتــه 

و تولیــد صنعتــی تعلــق داشــتند. رشکت هــای 

ــن  ــی در شــمول ای ــده ی خدمــات مال عرضــه کنن

ــه  ــون موســوم ب ــرا قان ــد زی ــرار نگرفتن ــق ق تحقی

داد-فرنــک )The Dodd-Frank Act(، رشایــط 

ــات  ــا و مؤسس ــل رشکت ه ــن قبی ــتگی ای ورشکس

پــی  بررســی های خــود  در  مــا  داد.  تغییــر  را 

ــه  ــت مطالع ــای تح ــه ۲۴٪ از رشکت ه ــم ک بردی

حداقــل ۳٪ نیــروی کار خــود را در ســال ۲۰۱۰ 

بازخریــد کردنــد. رشکت هایــی نظیــر فــورد، ِپــت 

ــن دســته  ــگال ســیناز در ای ــد اکســپرس، و ری ِم

ــد. ــای گرفتن ج

بــرای حصــول اطمینــان از دقــت نتایــج حاصلــه، 

عوامــل شــناخته شــده ای را کــه بــه طــور بالقــوه 

هــم منجــر بــه تعدیــل نیــروی انســانی می شــوند 

در  می آورنــد  پــی  در  را  ورشکســتگی  هــم  و 

مطالعــه ی خــود لحــاظ کردیــم، از جملــه بزرگــی 

عملکــرد  بــازار،  در  آن  ارزش  تغییــر  رشکــت، 

ــمت  ــه س ــت ب ــیر حرک ــودآوری، مس ــین، س پیش

ورشکســتگی )بــا اســتفاده از امتیــاز زد-آلتمــن(، 

تعــداد بــاالی کارکنــان مرتبــط بــا فــروش در 

ــاف، و  ــایر اصن ــان خــود در س ــا همتای تناســب ب

ــه  ــا ک ــی. از آنج ــامت مال ــاخص های س ــایر ش س

نتیجــه ی  در  شــده  بازخریــد  کارکنــان  تعــداد 

ــر  ــت دیگ ــا رشک ــی ت ــاختاری از رشکت ــل س تعدی

ــد  ــان بازخری ــد کارکن ــا درص ــت، م ــاوت اس متف

ــاظ  ــود لح ــق خ ــورد را در تحقی ــر م ــده در ه ش

منودیــم. گذشــته از اینهــا، تعــداد تصاحب هــا 

ظــرف پنــج ســال پیشــین )چــون تعدیــل نیــروی 

تصاحــب رشکت هــای  از  پــس  غالبــاً  انســانی 

صنفــی  تفاوت هــای  و  می دهــد(  رخ  دیگــر 

ــم.  ــرار دادی ــر ق ــود مدنظ ــی خ ــز در ارزیاب را نی

ــه دســت آمــده،  ــج ب ــد نتای ــرای تأیی ــن، ب همچنی

آنهــا را بــا نتایــج مربــوط بــه یــک بــازه ی زمانــی 

دیگــر )۲۰۰۰-۱۹۹۵( مقایســه منودیــم.

تحقیــق مــا نشــان داد رشکت هایــی کــه سیاســت 

ــر  ــد دو براب ــروی انســانی پیشــه کردن ــل نی تعدی

قــرار  ورشکســتگی  خطــر  معــرض  در  بیشــر 

ــانی  ــروی انس ــل نی ــه تعدی ــی ک ــد. در حال گرفتن

ممکــن اســت نتایــج مثبتــی از قبیــل رصفــه جویی 

بــر داشــته  را در  کوتــاه مــدت در هزینه هــا 

مســیری  در  را  خصوصــی  رشکت هــای  باشــد، 

غلــط قــرار می دهــد کــه احتــال منتهــی شــدن 

آن بــه ورشکســتگی بیشــر اســت. اگرچــه تعدیــل 

نیــروی انســانی الزامــاً بــه ورشکســتگی و انحــال 

ــته  ــال ورشکس ــود، احت ــر منی ش ــا منج رشکت ه

شدن شــان را در آینــده افزایــش می دهــد.

ــم  ــیدیم بفهمی ــه، کوش ــن یافت ــه ای ــت ب ــا عنای ب

ــر پیامدهــای  ــه چــرا بعضــی رشکت هــا در براب ک

ــد و  ــانی دوام آوردن ــروی انس ــل نی ــی تعدی منف

برخــی دیگــر تــاب مقاومــت در برابــر چنــان 

عواقبــی را از دســت دادنــد. فــرض مــا آن بــود که 

بررســی منابــع باقــی مانــده ی رشکت هــا پــس از 

تعدیــل می توانــد بــه کشــف پاســخ درســت ایــن 

ســؤال کمــک کنــد. از ایــن رو، منابــع ناملمــوس 

)بــا اســتفاده از نســبت کیــو توبیــن، روشــی بــرای 

ســنجش ارزش یــک رشکــت کــه در ترازنامه هــای 

مالــی آن منعکــس منی گــردد(، منابــع مالــی و 

ــع فیزیکــی آنهــا را بررســی منودیــم. مناب

مــا پــی بردیــم کــه برخــورداری از منابــع رسشــار 

انســانی  نیــروی  جایگزیــن  فیزیکــی  و  مالــی 

ــرادی  ــای اف ــی ج ــردد، یعن ــده منی گ ــد ش بازخری

را منی گیــرد کــه وظایــف متنوعــی را در ســاختار 

رشکــت بــر عهــده داشــتند، صاحــب دانــش بودند، 

و بــر غنــای فرهنگــی درون رشکــت می افزودنــد. 

ــار  ــه ی رسش ــورداری از رسمای ــاً برخ غالب

بخــش  در  ظفرمنــدی  اکســیر  را 

ــن  ــد، بنابرای ــی می پندارن خصوص

ــب و هــم  ــا هــم جال ــرای م ب

کــه  بــود  غیرمنتظــره 

ــی  ــع مال ــم مناب دریابی

کــه  رشکت هایــی 

تعدیــل نیــروی 

نی  نســا ا

پیشــه 

جلوگیــری  بــه  بودنــد  کــرده 

نکــرد.  کمکــی  ورشکستگی شــان   از 

مع هــذا، بــه ایــن نکتــه نیــز پــی بردیــم کــه منابــع 

ناملمــوس در کاهــش احتــال آن کــه رشکت هــای 

ــر  ــد مؤث ــتگی کنن ــام ورشکس ــده اع ــل ش تعدی

هســتند. پــس از اعــال تعدیــل در هــر رشکتــی، 

ــای  ــه روش ه ــوس آن ب ــع ناملم ــوان از مناب می ت

مبتکرانــه ای  بســا  چــه  و  فــرد  بــه  منحــر 

ــی  ــان باق ــش کارکن ــاً، دان ــود. مث ــرداری من بهره ب

ترمیــم  بــرای  می تــوان  را  رشکــت  در  مانــده 

فرایندهایــی بــه کار گرفــت کــه دچــار وقفــه 

شــده باشــند یــا فرایندهــای مؤثرتــری را جایگزین 

آنهــا ســاخت. همچنیــن، از آنجــا کــه ایــن قبیــل 

منابــع را می تــوان بــه انــواع روش هــا بــه خدمــت 

ــا اســتفاده از  ــد ب گرفــت، رشکت هــا شــاید بتوانن

منابــع مذکــور رشکایــی را بــه خــود جــذب کننــد 

کــه خألهــای پدیــد آمــده در اثــر خــروج کارکنــان  

بازخریــد شــده را جــران کــرده، بــه ایــن ترتیــب 

از آثــار ســوء تعدیــل ســاختاری در آنهــا بکاهنــد.

در خــال رکــود بــزرگ اقتصــادی جهــان در ســال 

۲۰۰۸، شــار زیــادی از رشکت هــای خصوصــی 

ــد.  ــروی انســانی خــود زدن ــل نی ــه تعدی دســت ب

تنهــا رشکت هــای خصوصــی آمریکایــی ۸ میلیــون 

نفــر از کارکنــان خــود را از اواخــر ســال ۲۰۰۸ تــا 

اواســط ۲۰۱۰ بازخریــد کردنــد. حتــی در مقاطعی 

همچــون حــاال کــه اوضــاع اقتصــادی جهــان بهــر 

اســت، رشکت هــای خصوصــی غالبــاً مشــغول 

تعدیــل ســاختار خــود هســتند زیــرا ایــن رویکــرد 

را یکــی از راههــای کاهــش هزینه هــا، اصــاح 

ســاختاری، و ایجــاد محیط هــای کار کوچک تــر 

ــن  ــه ای ــا وجــودی ک ــد. ب ــر تلقــی می کنن و مؤثرت

رویکــرد در بخــش خصوصــی اقتصــاد جهانــی 

بســیار شــایع و فراگیــر اســت، پژوهشــگران و 

صاحبــان کســب و کار در مــورد آن اختــاف نظــر 

دارنــد. مــا کوشــیده ایم بــا پژوهــش تــازه ی خــود 

در ایــن بحــث رشکــت کنیــم، پژوهشــی کــه نشــان 

می دهــد تعدیــل نیــروی انســانی در رشکت هــای 

ــی  ــه چاالک ــا ب ــه تنه ــت ن ــن اس ــی ممک خصوص

عملکردشــان خدمتــی نکنــد، بلکــه عمــاً احتــال 

ورشکســتگی آنهــا را باالتــر هــم بــرد.

ــر  ــروی انســانی ب ــل نی ــه ی تعدی ــداران نظری طرف

ایــن باورنــد کــه سیاســت مذکــور راهــردی مؤثــر 

اســت و مزایایــی همچــون ارتقــای عملکــرد و 

افزایــش فــروش را در پــی مــی آورد. منتقــدان ایــن 

ــت  ــر اف ــی آن نظی ــب منف ــر عواق ــه هــم ب نظری

ــری،  ــت مش ــش رضای ــره وری، کاه ــرد و به عملک

و تأثیــر ســوء بــر کارکنــان باقــی مانــده از قبیــل 

افزایــش تنــش روانــی در آنهــا دســت می گذارنــد. 

در عیــن حالــی کــه بحــث در ایــن بــاب همچنــان 

ــروف  ــزرگ و مع ــای ب ــر رشکت ه ــه دارد، اک ادام

ــه  ــان ک ــد، چن ــه کرده ان ــتی را پیش ــن سیاس چنی

از اعامیه هــا یــا اقدامــات اخیــر رشکت هایــی 

ــو  ــی ک ــوز و پپس ــیکرت، ل ــاز س ــد ویکتوری مانن

می شــود فهمیــد.

اوِبــرن،  دانشــگاه های  از  مــا  محققــان  گــروه 

ــد  ــدد برآمدن ــوگا( درص ــی )در چاتان ــر، و تنس ِبیلِ

کــه پیامدهــای سیاســت تعدیــل ســاختاری در 

ــر بشناســند.  ــی را به ــزرگ آمریکای رشکت هــای ب

مــا در تحقیــق خــود کــه نتایــج  آن را در نرشیــه ی 

 Journal of( تخصصــی پژوهــش کســب و کار

ایــن  کرده ایــم،  منتــرش   )Business Research

نظریــه را در بوتــه ی آزمایــش قــرار دادیــم کــه آیــا 

ــه ای  ــه دامن ــد ب ــانی می توان ــروی انس ــل نی تعدی

احتــال  کــه رسانجــام  بینجامــد  مشــکات  از 

ــش دهــد  ورشکســتگی بخــش خصوصــی را افزای

یــا خیــر. از جملــه مشــکات و عواقــب مفــروض 

ــد:  ــل ذکرن ــر قاب ــوارد زی ــش م ــن پژوه ــا در ای م

رشکت هــای خصوصــی در اثــر تعدیــل نیــروی 

ــد شــده از  ــان بازخری ــا خــروج کارکن انســانی و ب

ــده  ــته ش ــش انباش ــی از دان ــره ای غن ــا، ذخی آنه

ــان  ــد؛ کارکن در ســاختار خــود را از کــف می دهن

باقــی مانــده درگیــر مدیریــت فشــار کار افــزوده 

نســبت بــه رشایــط پیــش از تعدیــل می شــوند و 

فرصتــی بــرای کســب مهارت هــای تــازه برایشــان 

ــده  ــان باقــی مان ــد؛ در ذهــن کارکن باقــی منی مان

اعتــاد  بــه مدیریــت رشکــت ســلب  نســبت 

ایشــان  تعهــد و وفــاداری  نتیجتــاً  می شــود و 

ــن  ــیاری از ای ــی رود. بس ــت م ــت از دس ــه رشک ب

قبیــل معضــات ناشــی از تعدیــل نیــروی انســانی 

ممکــن اســت عواقــب درازمدتــی همچــون افــت 

ســطح نــوآوری در رشکــت را در بــر داشــته باشــند 

ــورد  ــدت م ــاه م ــی کوت ــای مال ــه در ارزیابی ه ک

ــود  ــش خ ــا در پژوه ــد. م ــرار منی گیرن ــنجش ق س

ــی از  ــا پیامدهای ــه آی ــم ک ــدیم دریابی ــر آن ش ب
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از قدیــم گفته انــد کــه طــرز برخــورد 

و نــوع نــگاه بــه جهــان پیرامــون در 

از همــه چیــز  انســان  رسنوشــت 

تعیین کننده تــر  و  تأثیرگذارتــر 

ــوان  ــل را می ت ــن اص ــا ای ــت. آی اس

بــه صنعــت دامپــروری نیــز تعمیــم 

داد؟ محققــان چنــد ســالی اســت که 

کوشــیده اند اهمیــت ایــن موضــوع 

را در حوزه هایــی از قبیــل تولیــد 

ــل، ایمنــی، و ســایر  ــد مث شــیر، تولی

مدیریتــی  عمــده ی  حوزه هــای 

در دامداری هــای صنعتــی شــیری 

تعییــن کننــد. انــواع عوامــل بیرونــی 

از قبیــل طــرز رســیدگی بــه دام، 

محیــط  دام،  نقــل  و  حمــل  روش 

زیســت دام، خــوراک دام، تعامــل 

دام بــا دام، و تعامــل انســان بــا دام 

ــرای  ــرس زا ب ــل اس ــره ی عوام در زم

ــرز  ــا ط ــد. آی ــار می آین ــه ش دام ب

برخــورد و نــوع نــگاه مــا می توانــد 

بــر عواملــی تأثیرگــذار باشــد کــه بــه 

ــای  ــودآوری گله ه ــود س ــه ی خ نوب

شــیری را از خــود متأثــر می ســازند؟

 ۳۰ در  پژوهشــی  گذشــته،  ســال 

در  ارگانیــک  شــیری  دامــداری 

دامنــارک  و  آملــان  کشــورهای 

)Ivemeyer et al., 2018( دربــاره ی 

ــورت  ــان و دام ص ــن انس ــل بی تعام

آورده  گــرد  داده هــای  پذیرفــت. 

بودنــد  عبــارت  تحقیــق  ایــن  در 

از مشــاهدات مربــوط بــه رفتــار 

ــا،  ــا دام دوش ــی ب ــران شیردوش کارگ

ــوط  ــنجی های مرب ــه نظرس ــخ ب پاس

قبــال  دامــداران در  بــه فرهنــگ 

دام، و ســامت سیســتم پســتانی بــر 

ــد  ــز )درص ــاخص متای ــاس ۳ ش اس

ــتان،  ــه ورم پس ــا ب ــای مبت کارتیه ه

ســوماتیکی،  ســلول های  اســکور 

موفــق(.  درمــان  مــوارد  آمــار  و 

در مــواردی کــه پاســخ  دهنــدگان 

هنــگام  بودنــد  کــرده  اذعــان 

رفتــار  صبورانه تــر  دام  جابجایــی 

می کننــد، عمومــاً بــا دام مهربــان 

هســتند، تعامــل مثبــت بیشــری بــا 

ــه  ــواردی ک ــز در م ــد، و نی دام دارن

رویــه ی گاو دوش هــا در طــول زمــان 

تغییــر نکــرده بــود، امتیــاز ســامت 

ــود.  ــر ب ــتانی دام باالت ــتم پس سیس

ــاز هــم  ــق دیگــر – ب ــک تحقی در ی

در اروپــا – ســعی شــد بــه ایــن 

ــا  ــه آی ــود ک ــخ داده ش ــش پاس پرس

خــودداری دام از متــاس فیزیکــی بــا 

ــی  ــور ناش ــاورت آخ ــان در مج انس

ــر  ــا خی از عوامــل خاصــی هســت ی

تــا از ایــن طریــق تعامــات بیــن 

ــود  انســان و دام بهــر شــناخته ش

 .)2016  ,.des Roches et al(

ــن  ــه ای ــور ب ــش مزب ــران پژوه ره

نتیجــه رســیدند کــه خصوصیــات 

ــوع بســر دام،  ــل ن ــداری از قبی دام

بزرگــی گلــه، یــا سیســتم شیردوشــی 

ــاری گاو  ــراه رفت ــن اک ــری در ای تأثی

ندارنــد؛ امــا در مــواردی کــه گاودار 

گرایش هــای منفــی رفتــاری نســبت 

بــه دام از خــود بــروز مــی داد – 

کــه عبــارت بــود از دشــنام دادن 

بــه حیــوان، تهدیــد کــردن گاو قبــل 

ــر  ــیدن ب ــاد کش ــی، فری از شیردوش

رس گاو، یــا پرهیــز از حــذف گاو 

اکــراه گاو از  محبــوب در گلــه – 

تشــدید  انســان  فیزیکــی  متــاس 

می شــد. ســایز گله هایــی کــه در 

ایــن دو تحقیــق تحــت مطالعــه 

ــب ۸۵ و ۵۴  ــه ترتی ــد ب ــرار گرفتن ق

رأس بــود.

گرایــش مثبــت و انگیــزه ی قــوی 

در  می تــوان  را  دام  بــه  نســبت 

دامــدار  پیگیــری  و  عاقه منــدی 

بــرای کســب اطاعــات و کمــک 

مدیریــت  بــا  ارتبــاط  در  فنــی 

ــه همچــون  بهداشــت و ســامت گل

کنــرل ورم پســتان و ســل کانــت 

تانــک شــیر )BTSCC( مشــاهده 

منــود. 

)Ginger Fenton( نویسنده:جینجرِفنتون
مرکزخدماتترویجیدانشگاهایالتیپنسیلوانیا

می دهــد  نشــان  مــا  یافته هــای   

کــه مدیــران بخــش خصوصــی بایــد 

پیــش از اتخــاذ تصمیــم نهایــی بــرای 

ــت  ــروی انســانی در رشک ــل نی تعدی

خــود از ایــن امــر اطمینــان حاصــل 

کننــد کــه نتایــج مثبــت کوتــاه مدت 

حاصــل از ایــن سیاســت بــر عواقــب 

درازمــدت بالقــوه وخامت بــار آن 

ــان  ــول اطمین ــرای حص ــد، و ب بچرب

برابــر  در  رشکت شــان  کــه  آن  از 

نیــروی  تعدیــل  ســوء  عواقــب 

انســانی بــه قــدر کافــی توامننــد 

خواهــد بــود منابــع خــود را بــه 

دقــت ارزیابــی مناینــد. هــر اقدامــی 

کــه بــه حــذف منابــع ناملمــوِس 

مهــم بینجامــد، تــوان مدیــران را 

بــرای مقابلــه بــا آثــار منفــی ناشــی 

از تعدیــل نیــروی انســانی تضعیــف 

ــرد. ــد ک خواه

از آنجــا کــه تعدیــل نیــروی انســانی 

ــر  ــای کان ت ــی از طرحه ــاً بخش غالب

ــران  ــت، مدی ــاختاری اس ــل س تعدی

منابعــی  حفــظ  مراقــب  بایــد 

ــب  ــروز عواق ــال ب ــه احت ــند ک باش

منفــی حاصــل از ایــن رویکــرد را 

کمــر می کننــد. از همــه مهم تــر، 

تعدیــل  قصــد  کــه  رشکت هایــی 

منابــع  از  بیشــر  بایــد  دارنــد 

ــه منابــع  ــا فیزیکــی خــود ب ــی ی مال

زیــرا  بدهنــد  بهــا  ناملموس شــان 

منابــع اخیــر بــرای دوام و بقــای 

رشکــت در صــورت خــروج کارکنــان 

پیــدا  محــض  رضورت  ارزشــمند، 

. می کنــد

از  منونه هــا  تازه تریــن  از  یکــی 

خصوصــی  رشکت هــای  رویکــرد 

بــزرگ بــه سیاســت تعدیــل نیــروی 

انســانی در ســایه ی رکــود مزمــن 

ســودآوری،  و  فــروش  منحنــی  در 

دامپــروری  فناوری هــای  رشکــت 

گــه آ اســت. ایــن رشکــت کــه عرضــه 

ــه  ــات ب ــزات و خدم ــده ی تجهی کنن

صنعــت دامپــروری در رسارس جهــان 

اســت در ســال ۲۰۱۸، ۶۵۰ میلیــون 

از  قبــل  و  گــردش رسمایــه  یــورو 

اجــرای تعدیــل ســاختاری، بــه طــور 

حاشــیه ی   ٪۱۰ حــدود  میانگیــن 

بزرگ تریــن  اســت.  داشــته  ســود 

ــت  ــن رشکــت کــه اصال بازارهــای ای

متحــده ی  ایــاالت  دارد  آملانــی 

ــاً  ــی اتفاق ــان اســت ول ــکا و آمل آمری

در هــر دو بــازار رقیــب ســوئدی 

دهــه ی  خــال  در  رشکــت  ایــن 

گذشــته بــا فاصلــه ی زیــاد، گــوی 

ــازار  ــهم از ب ــاظ س ــبقت را از لح س

ربــوده  ســود  حاشــیه ی  حتــی  و 

هیئــت   ،)۲۰۱۹( امســال  اســت. 

مدیــره ی گــه آ رسانجــام و پــس از 

ــه  ــم ب ــه دار تصمی بررســی های دامن

تعدیــل بســیار گســرده ی نیــروی 

رســاً  و  گرفــت  خــود  انســانی 

پایــان ســال  تــا  اعــام کــرد کــه 

ــی در  ــر یعن جــاری، حــدود ۸۰۰ نف

حــدود ۳۵٪ از نیــروی کار ماهــر 

رسارس  در  را  خــود  باتجربــه ی  و 

خواهــد  بازخریــد  آمریــکا  بــازار 

از  کــه  اینجاســت  جالــب  کــرد. 

همیــن حــاال، کارشناســان اقتصــادی 

را در مــورد  گانه زنی هــای خــود 

ــه آ  ــت گ ــتگی رشک ــال ورشکس احت

اخیــراً  مثــاً،  کرده انــد.  آغــاز  را 

یــک مؤسســه ی بــرآورد عملکــرد 

ــکا  ــی بخــش خصوصــی در آمری مال

ضمــن  مایکرو-اَکِســس  نــام  بــه 

ــی  ــی کنون ــبت های مال ــار نس انتش

ــال ورشکســتگی  ــه آ، احت رشکــت گ

اعــام  و  زده  تخمیــن   ٪۱۵ را  آن 

کــرده اســت کــه ارزش بــازار جــاری 

ــارد  ــک میلی ــدود ی ــت ح ــن رشک ای

دالر کمــر از مجمــوع درآمدهــای 

ــب،  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــوده اس آن ب

پرســش واضحــی در ذهــن ناظــر 

بیرونــی نقــش می بنــدد کــه آیــا 

ایــن رشکــت معــروف و چندملیتــی 

ــی  ــرد مال ــالها عملک ــس از س ــز پ نی

ــر  دور از انتظــار، بــه جــای مترکــز ب

افزون تــر  رسمایه گــذاری  نــوآوری، 

بــر نیــروی انســانی و اتــکای بیشــر 

بــر رسمایه هــای ناملمــوس خــود، 

ــل  ــی تعدی ــل یعن ــان ترین راه ح آس

ــوده ی خــود  ــروی انســانی کارآزم نی

چنیــن  مقیاســی  در  هــم  آن  را 

وســیع انتخــاب نکــرده اســت؟ هــر 

چنــد هنــوز بــرای پاســخ قطعــی 

بــه ایــن پرســش زود اســت، امــا بــر 

اســاس یافته هــای تحقیــق حــارض 

ــادی از  ــه ی منفــی شــار زی و تجرب

رشکت هــای مشــهور کــه سالهاســت 

بــه محــاق  اشــتباه  ایــن  اثــر  در 

ورشکســتگی یــا تصاحــب رقیبــان 

می تــوان  درغلتیده انــد  گذشــته 

چــه  کــه  زد  حــدس  همینــک  از 

وخیــم  عواقــب  از  غافــل  بســا 

سیاســت تعدیــل نیــروی انســانی 

نیــز  گــه آ  درازمــدت، رشکــت  در 

قابــل  غیــر  نوعــی خودزنــی  بــه 

باشــد! آورده  روی  بازگشــت 

آیا گاوهای تتان می دانند که شما چه 
احتساـسی نستبتت به آنــها داریـــد؟



ــع  ــه دامداری هــای واق ــی ک محققان

در جنــب رشقــی ایــاالت متحــده 

ــه  ــد ب ــرار دادن ــه ق ــت مطالع را تح

ایــن نتیجــه رســیدند کــه آن دســته 

ــدود  ــه BTSCC ح ــی ک از گاوداران

ــرده  ــزارش ک ــر گ ــا کم ــزار ی ۳۰۰ ه

بودنــد و از طریــق کســب مشــاوره 

و اطاعــات فنــی کوشــیدند ایــن 

رقــم را در دامــداری خــود پاییــن 

ــج  ــراز نتای ــه اح ــق ب ــد، موف بیاورن

مثبــت و ارتقــای کیفیــت شــیر خــود 

.)2017 ,.DeLong et al( شــدند 

انگیــزه ی  بیــن  محققــان  همیــن 

بیــاری  مدیریــت  بــرای  دامــدار 

ــاح روش  ــق اص ــتان از طری ورم پس

 BTSCC کاهــش  و  شیردوشــی 

رابطــه ی مســتقیمی کشــف کردنــد.   

ــد  ــه چن ــز ک ــری نی ــق دیگ در تحقی

ســال قبــل از پژوهــش اخیــر در 

ــت  ــر مدیری ــر ب ــل مؤث ــورد عوام م

بیــاری ورم پســتان در چنــد ایالــت 

آمریــکا صــورت پذیرفــت، نقــش 

ــزه و طــرز نگــرش  ــل تأمــل انگی قاب

ــت  ــاه دام در مدیری ــه رف ــدار ب دام

بیــاری آشــکار شــد. بــر اســاس 

پاســخ  از  آورده  گــرد  اطاعــات 

دهنــدگان بــه نظرســنجی توزیــع 

معلــوم  تحقیــق،  ایــن  در  شــده 

شــد در مــواردی کــه عــدم رعایــت 

ــی  ــتاندارد شیردوش ــای اس پروتکل ه

ورم  بیــاری  احتالــی  بــروز  و 

پســتان در گلــه امــری عــادی تلقــی 

ــدون  ــز ب ــه نی ــد، BTSCC گل می ش

 ,.Schewe et al( اســتثنا باالتــر بــود

.)2015

یافته هــای یــک پژوهــش جدیــد در 

مــورد وضعیــت زندگــی و معیشــت 

۲۶۵ دامــدار زن و مــرد در کشــور 

ــد هــم نشــان داده اســت کــه  فنان

رفــاه معیشــتی ایــن عــده بــه چنــد 

بــا دام  عامــل عمــده شــامل کار 

ســامل، همــکاری اعضــای خانــواده بــا 

یکدیگــر، فشــار معقــول کار روزمره، 

دامــداری  اقتصــاد  پایــداری  و 

 Kallioniemi et( اســت  وابســته 

اثبــات  یافته هــا  ایــن   .)2018 ,.al

ســامت  حفــظ  کــه  می کننــد 

گلــه در حفــظ ســطح رفاهــی و 

معیشــتی دامــداران تحــت مطالعــه 

ــت. ــته اس ــتقیم داش ــر مس تأثی

و  مطالعــات  ایــن  مجموعــه  ی 

ــی  ــه یک ــد ک ــر آنن ــات بیانگ تحقیق

اهمیــت  حائــز  مؤلفه هــای  از 

گله هــای  مدیریتــی  راهــرد  در 

ــح  ــرد صحی ــرش و رویک ــیری، نگ ش

بــه حرفــه ی دامپــروری و مقتضیــات 

اگــر  اســت.  شــیری  دام  طبیعــی 

چــه گرایش هــای ناظــر بــه ابــراز 

کــه  دام  بــه  شــدید  عاطفــه ی 

مجــازی  فضــای  در  روزهــا  ایــن 

ــدری افراطــی  مشــاهده می شــود ق

بــه نظــر می رســد، خــوب اســت 

از  دقیقــه ای  چنــد  روز  هــر  کــه 

وقــت خــود را در آســتانه ی ورود 

بــه محوطــه ی گاوداری رصف پــی 

بــردن بــه احساســات و عواطــف 

منفــی در خویشــن و در همــکاران 

خــود نســبت بــه دام موجــود در 

بــر  بــا مترکــز  کنیــم.  مزرعه مــان 

انتظــار  و  رفــع  قابــل  معضــات 

گلــه ی  بهــره وری  مثبــت،  نتایــج 

ــید و  ــم بخش ــا خواهی ــود را ارتق خ

محیــط حرفــه ای بهــری بــرای خــود 

و همــکاران خــود خواهیــم آفریــد.

نویسنده:تیلورلیچ
)Taylor Leach(

 Dairyمنبع:نشریهی
 Herd Management

ــنج ها را  ــوه ی دماس ــتان جی ــط تابس ــاب اواس آفت

بــه جــوش مــی آورد و کافــی اســت گرمــای هــوا 

ــا تحمــل رشایــط  بــا رشجــی هــم همــراه شــود ت

ــن  ــرای دام ناممک ــم ب ــان و ه ــرای انس ــم ب را ه

بســازد. ایــن قصــه، تــازه نیمــه ی ترســناک تری 

ــا  ــتان داغ ب ــه تابس ــت ک ــن اس ــم دارد و آن ای ه

بی میلــی بــه نیمــه رســیده و هنــوز نیمــه ی 

دوم اش پیــش روی ماســت!

اســرس گرمایــی در روزهــای اوج گرمــای تابســتان 

یکــی از نگرانی هــای اصلــی در دامداری هــای 

ــارزه  ــی غالــب دامــداران در مب شــیری اســت، ول

ــت  ــیروار خــود اولوی ــه دام ش ــل ب ــن معض ــا ای ب

داشــن  نگــه  خنــک  چنــد  هــر  می دهنــد. 

رضورت  تابســتان  داغ  روزهــای  در  دوشــا  دام 

حیاتــی دارد، ایــن امــر نبایــد ســبب شــود کــه از 

مبانیــم.  غافــل  آســیب پذیرمان  گوســاله های 

ــاه، پنــج راهــکار عملیاتــی را  در ایــن مجــال کوت

بــرای حفــظ شــادابی و طــراوت گوســاله های 

شــیری در ایــام داغ تابســتانی بــا هــم مــرور 

می کنیــم:

پنج توصیه ی 
فنی بــرای ختنتک 

نــگته داشتن 
گوساله ها در 
اوج گــرماـی 

تتابــســتاـن



باکسهای گوساله دانی و اسرتس گرمایی
باکســهای گوســاله بایــد زیــر ســایه باشــند – 

ــایه افکن  ــای س ــب پرده ه ــه نص ــده ک ــات ش اثب

بــا  درصــدی   ۸۰ ســایه افکنی  درجــه ی  بــا 

ــراز  ــر ف ــر ب ــم م ــک و نی ــی ی ــک ال ــه ی ی فاصل

باکســها، دمــای هــوای باکســها را تــا ۱۵ درجــه ی 

از  اگــر  آورد.  خواهــد  پاییــن  ســانتی گراد 

باکســهای پیش ســاخته و پرتابــل در دامــداری 

ــا  ــرار دادن آنه ــی ق ــد، حت خــود اســتفاده می کنی

زیــر ســایه ی درخــت بســیار مؤثــر خواهــد بــود. 

ــم  ــدن فراه ــا ش ــای جابج ــاله ها فض ــرای گوس ب

باکــس  داخــل  کــه  گوســاله هایی   – کنیــد 

نگهــداری می شــوند نســبت بــه آنهایــی کــه 

فضــا بــرای جابجــا شــدن دارنــد بیشــر در معــرض 

اســرس گرمایــی قــرار می گیرنــد.  باکس هــای 

گروهــی و جــادار کــه در فضــای بــاز قــرار داشــته 

ــد  ــکان را می دهن ــن ام ــاله ها ای ــه گوس ــند، ب باش

ــار خــود نقطــه ی دراز کشیدن شــان  ــه اختی کــه ب

ــد.  ــاب کنن را انتخ

باکســها را رو بــه مــرشق قــرار دهیــد – در فصــل 

ــاخته رو  ــهای پیش س ــرار دادن باکس ــتان، ق تابس

ــوا  ــی ه ــد جابجای ــد ش ــبب خواه ــرشق س ــه م ب

ــیده،  ــر رس ــه حداک ــها ب ــه ی باکس ــل محوط داخ

ــه  ــا ب ــه درون آنه ــاب ب ــش آفت ــس، تاب ــر عک و ب

کمریــن ســطح ممکــن نــزول کنــد. همچنیــن 

ــوا  ــه ی ه ــردش آزادان ــرای گ ــردد ب ــه می گ توصی

ــس  ــر دو باک ــن ه ــاله دانی ها، بی ــم گوس در حری

ــف  ــر ردی ــن ه ــر و بی ــک م ــل ی ــه ی حداق فاصل

باکــس تــا ردیــف بعــدی فاصلــه ی ۳ مــر رعایــت 

شــود. 

باکســها را روی ارتفــاع قــرار دهیــد – چند تحقیق 

علمــی اثبــات کرده انــد کــه فاصلــه انداخــن بیــن 

کــف باکــس گوســاله و کــف زمیــن در فصــل 

تابســتان حائــز مزایایــی اســت. یــک روش ســاده 

بلوک هــای  دادن  قــرار  کار  ایــن  انجــام  بــرای 

ســیانی زیــر باکســها اســت. از مزایــای مهــم ایــن 

ــوای  ــای ه ــش دم ــان و کاه ــش جری ــد افزای ترفن

ــاله و  ــس گوس ــدت تنف ــش ش ــس، کاه درون باک

کاهــش جمعیــت باکری هــای هــوازی در محیــط 

داخــل باکــس اســت. 

اهمیــت حیاتی دسرتســی به آب آشــامیدنی 
تحقیقــات علمــی بــه مــا نشــان داده کــه میــزان 

ــه  ــیری ن ــوزاد ش ــاله های ن ــاز گوس ــورد نی آب م

تنهــا بــه رشایــط محیطــی بلکــه بــه بــروز اســهال 

و نیــز بــه مســزان جــذب شــیر مــادر / جایگزیــن 

شــیر و اســتارتر بســتگی دارد.جــذب آب رابطــه ی 

بســیار نزدیکــی بــا جــذب اســتارتر دارد و جــذب 

اســتارتر نیــز بــه نوبــه ی خــود عامــل رشــد 

شــکمبه اســت. امــا در مواقعــی کــه دمــای هــوا 

ــرای گوســاله تجــاوز  ــل ب ــل تحم از آســتانه ی قاب

می کنــد، میــزان جــذب آب مســتقل از جــذب 

بــر اســاس  افزایــش خواهــد یافــت.  اســتارتر 

نتیجــه ی تحقیقــات معتــر، درجــه ی غلظــت 

جایگزیــن شــیر نیــز بــر میــزان آبــی کــه گوســاله 

مــرف می کنــد تأثیرگــذار اســت. دمــای آب 

ــت.  ــر اس ــده مؤث ــذب ش ــدار آب ج ــم در مق ه

 آیا گوساله در هوای گرم به شیر بیشرتی نیاز دارد؟
در  اســتارتر  جــذب  گــرم،  بســیار  هــوای  در 

ــرای  ــرژی ب ــه ی ان ــد و هزین گوســاله افــت می کن

ــاال مــی رود؛ بــه  حفــظ دمــای طبیعــی بــدن او ب

ایــن ترتیــب، انــرژی موجــود بــرای رشــد و تکامــل 

گوســاله کمــر می شــود. روی آوردن بــه شــیر 

ــرژی در فصــل تابســتان  ــرای افزایــش جــذب ان ب

می توانــد یــک راه حــل بــرای ایــن معضــل باشــد 

ــد اســت کــه گوســاله های ســامل  ــی بعی ــرا خیل زی

ــد.  ــز نشــان بدهن از آشــامیدن شــیر پرهی

ــا  ــارزه ب ــی و مب ــرتس گرمای ــت اس مدیری
مگــس در گوســاله های نــوزاد 

خصــوص  بــه  گــرم  بســیار  تابســتان های  در   

مدیریــت  پربــاران  و  مرطــوب  مناطــق  در 

چالش هــای  بــه  نــوزاد  شــیری  گوســاله های 

می شــود.  مواجــه  جدیــدی 

بســر گوســاله هــم در ارتبــاط بــا اســرس گرمایــی 

و هــم در مــورد مبــارزه بــا مگس، نقشــی محوری 

ایفــا می کنــد. جلوگیــری از مرطــوب شــدن بســر 

آن  تخم گــذاری  و  مگــس  تجمــع  از  گوســاله 

پیشــگیری می کنــد. خشــک مانــدن بســر باعــث 

می شــود حجــم آمونیاکــی کــه گوســاله استنشــاق 

می کنــد کاهــش بیابــد و پوســت گوســاله خشــک 

ــی از  ــب یک ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی مبان ــز باق و متی

ســطوح مــورد عاقــه ی مگــس بــرای تجمــع کــردن 

ــت  ــرشه از دس ــن ح ــرای ای ــود را ب ــت خ جذابی

ــرای  ــب ب ــری مناس ــش بس ــه کل ــر چ ــد. گ بده

ماههــای رسد زمســتان اســت، خــاک اره بــه دلیــل 

ــت عایقــی دارد، در فصــل  ــه کمــر خاصی ــن ک ای

تابســتان مفیدتــر خواهــد بــود. بــا همــه ی اینهــا، 

ــه  ــت ک ــر آن اس ــس بس ــاب جن ــر از انتخ مهم

همیشــه بســر خشــک و مقــدار آن کافــی باشــد. 

این گوساله ها را خنک کن!
 )THI( هــر چنــد کــه شــاخص دما-رطوبــت 

ابــزاری اســت بــرای ارزیابــی اســرس گرمایــی در 

ــاله  ــرای گوس ــوان از آن ب ــغ، می ت ــیری بال گاو ش

ــاله و  ــدگان گوس ــت. پرورش دهن ــره جس ــز به نی

ــن  ــه بهری ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای تلیس

عملکــرد گوســاله در دمــای بیــن ۱۳ و ۲۶ درجه ی 

ســانتی گراد حاصــل می گــردد. 

برخــی اقدامــات مدیریتــی بــرای حفــظ ســامت 

ــوب را در  ــرم و مرط ــوای گ ــاله در آب و ه گوس

ــد: ــر می گذرانی ــر از نظ ــت زی فهرس

      بــرای خنــک نگــه داشــن گوســاله، از ماســه 

بــرای بســر باکــس بهــره بجوییــد.

      بــرای دسرســی گوســاله بــه هــوای تــازه، 

ــی آن را شــدت ببخشــید. ــان هــوا و جابجای جری

      بــرای جــذب بهینــه ی مــاده ی خشــک در 

هــوای بســیار گــرم، غلــه ی تــازه بــه شــکل روزانــه 

ــد. ــرار دهی در دســرس گوســاله ق

ــش زا باشــد  ــاله تن ــرای گوس ــه ب ــوری را ک       ام

– همچــون جابجایــی حیــوان و رســیدگی های 

فیزیکــی بــه آن را – در اوایــل روز کــه هــوا 

خنک تــر اســت انجــام بدهیــد.

      بــرای پیشــگیری از افــت جــذب خــوراک، آب 

رسد و متیــز بــه مقــدار زیــاد در دســرس گوســاله 

قــرار بدهیــد.  

ــد؛  ــگاه نگهــداری گوســاله را اصــاح کنی       جای

مثــاً، بــر فــراز باکســهای انفــرادی و گروهــی 

تــا  کنیــد  نصــب  ســایه افکن  بــاز  فضــای  در 

ــر گوســاله ی  ــط ب ــرم محی ــر هــوای بســیار گ تأثی

بیابــد. کاهــش  آســیب پذیر 



 Geoffrey( بــه بــاور جفــری دال

ــگاه  ــتاد دانش ــق و اس Dahl(، محق

فلوریــدا در آمریــکا، اســرس گرمایی 

ــرای ســایر  ــر گاو شــیروار ب عــاوه ب

انــواع دام شــیری نیــز زیانبار اســت.

ســاالنه ی  هایــش  در  اخیــراً  وی 

انجمــن گوســاله و تلیســه ی شــیری 

آمریــکا نتایــج تحقیقــات خــود را در 

زمینــه ی اســرس گرمایــی بــا ســایر 

بــه  گذاشــت.  میــان  در  حضــار 

ــی،  ــمند آمریکای ــن دانش ــه ی ای گفت

گاوهــای خشــکی کــه در معــرض 

و  بگیرنــد  قــرار  گرمایــی  اســرس 

ــک  ــرای خن ــم ب ــی ه ــن و مه پاش ف

کردن شــان وجــود نداشــته باشــد، 

ســلول های  رشــد  در  تأخیــر  بــا 

ــد  ــه خواهن ــتانی مواج ــتم پس سیس

در  خــود  نوبــه ی  بــه  کــه  شــد 

دوره هــای متوالــی شــیرواری ســبب 

خواهــد  شیرشــان  تولیــد  افــت 

گردیــد. ایــن گاوهــا در مقایســه بــا 

ــان  ــه دوره ی خشکی ش ــی ک گاوهای

بــا ماههــای خنک تــر ســال مصــادف 

ــوند و  ــار می ش ــان تر بی ــود، آس ش

اختــاالت تولیــد مثلــی نیــز از خــود 

می دهنــد. بــروز 

 تحقیقــات آقــای دال و همکاران اش 

نشــان می دهــد کــه گذشــته از ایــن، 

جنین هــای  بــر  گرمایــی  اســرس 

ــل  ــا حم ــن گاوه ــه همی ــاده ای ک م

ــی  ــدی باق ــوء ج ــر س ــد تأثی می کنن

ارزیابــی  اســاس  بــر  می گــذارد. 

)Maureen Hanson( نویسنده:مورینهانسون
Dairy Herd Management منبع:نشریهی

استرس گرمایتی، حتی قبل از تولد 
تلیسه بتر آن تتاثیر ستوء می گتذارد.

ــن  ــاری، ای ــای آم ــرده ی داده ه گس

محققــان پــی بردنــد جنین هایــی 

بــارداری  دوره ی  اواخــر  در  کــه 

مادرشــان در معــرض اســرس گرمایی 

ــایر  ــا س ــاس ب ــد، در قی ــرار گرفتن ق

: جنین هــا

بــا وزن  تــا ۶ روز زودتــر و   ۴ .۱

متولــد شــدند. کمــر 

شــیرگیری  زمــان  تــا  همــواره   .۲

تاریــخ  در  و  کمــر  وزن شــان 

شــیرگیری، قــد جدوگاه شــان نیــز 

می منــود. بقیــه  از  کوتاه تــر 

۳. انتقــال ایمنــی اکتســابی بــه آنهــا 

از طریــق آغــوز مــادر بــا مانــع 

روزنه هــای  زیــرا  گردیــد  روبــرو 

مســدود  رسعــت  بــه  روده  شــان 

. می شــد

۴. تــا پایــان ســال اول عمــر همچنان 

وزن کمری داشــتند.

۵. درصــد بقــای آنهــا – خصوصــاً 

تــا مرحلــه ی بلــوغ – بــه مراتــب 

ــد ورود  ــه درص ــر و در نتیج پایین ت

آنهــا بــه گلــه ی شــیروار بــه مراتــب 

ــود. ــر ب کم

شــیرواری  دوره ی  اولیــن  در   .۶

و بــدون ایــن کــه هیــچ تفــاوت 

یــا مدیریتــی  ژنتیکــی، تغذیــه ای 

باشــد،  داشــته  وجــود  خاصــی 

روزانــه نزدیــک بــه ۵ کیلوگــرم شــیر 

کردنــد.  تولیــد  کمــری 

دوم  شــیرواری  دوره هــای  در   .۷

و ســوم هرگــز نتوانســتند کمبــود 

تولیــد شــیر خــود را نســبت بــه 

کننــد. بقیــه ی همتایــان جــران 

ضعیف تــر  تولیــدی  عملکــرد   .۸

خــود را بــه نســل بعــد از خــود 

کردنــد.  منتقــل 

یافتــه هــای بــاال در تحلیــل نهایــی، 

مــا را بــه ایــن نتیجــه مــی رســانند:

ــی  ــرس گرمای ــا اس ــارزه ب ــه مب گرچ

ــروه  ــر از گ ــیری رصف نظ در دام ش

ســنی دام، امــری حائــز اهمیــت 

اســت، ملمــوس تریــن فایــده هــا  و 

مزیــت هــای ناشــی از رفــع اســرس 

گرمایــی، در عملکــرد گاو خشــک 

ــد. ــروز و منــود مــی یاب ب



شیردوشی صحیح و اقتصادی یک 
هنر است: هنرمندانه شیر بدوشیم!

نویسنده:راجرتامسون)Roger Thomson(،دامپزشک
Dairy Herd Managementمنبع:نشریهی

آیــا تــا بــه حــال اصطــاح هــر ترکیبــی شیردوشــی 

ــان  ــه گوش ت )Mixed Milking Arts - MMA( ب

خورده اســت؟

در صنعــت دامپــروری، ایــن هــر پدیــده ی چنــدان 

ــدن ســود حاصــل  ــوری نیســت. محــدود مان نوظه

 ۵ طــی  دامپــروری  صنعــت  در  شــیر  تولیــد  از 

ســال گذشــته موجــب رونــق و رواج هــر چــه 

ــی  ــاً، بعض ــت. مث ــته اس ــور گش ــر مذک ــر ه بیش

ــه  ــیر گل ــد ش ــورد تولی ــد رک ــاش کرده ان گاوداران ت

ــد، بعضــی  ــش بدهن ــه ازای هــر رأس دام افزای را ب

پروتئیــن  و  چربــی  درصــد  کوشــیده اند  دیگــر 

ــز کیفــی  ــد و جوای ــاال برن ــدی خــود را ب شــیر تولی

بیشــری دریافــت کننــد، ولــی اکــر دامــداران رصفــاً 

درصــدد بوده انــد کــه بــر تعــداد دام دوشــای خــود 

بیفزاینــد. بنابرایــن، سیاســت دامــداران تحــت تأثیــر 

بحــران اقتصــادی اخیــر هــر چــه بوده باشــد، ســالن 

ــون  ــت و کان ــده ی صنع ــب تپن ــه قل ــی ب شیردوش

اصلــی توجهــات بــرای حفــظ بقــای اقتصــادی 

ایشــان تبدیــل گشــته اســت.  بــه ســاده ترین بیــان، 

هــر ترکیبــی شیردوشــی عبــارت اســت از برقــراری 

یــک موازنــه ی پایــدار و آگاهانــه بیــن عملکــرد 

دســتگاه شیردوشــی و اســتحصال شــیر از گاوهایــی 

ــده و  ــک ش ــی تحری ــه خوب ــیردهی ب ــرای ش ــه ب ک

مراحل آماده سازی گاو

پری دیــپ  از  اســتفاده 
ــول  ــتفاده از محل ــا اس )ب

آنتی باکریــال(

رگ زنی

پاکســازی رسپســتانک ها 
ــا پارچــه ی حولــه ای ب

اســتفاده ی صحیح از برس های 
برقی تیار کامل رسپستانک

فاصلــه ی زمانــی از اولیــن 
ــا  ــا رسپســتانک ت ــاس ب مت

اتصــال خرچنگــی

فرایند کامل تیار
 رسپستانک

۱۵ تا ۶۰ ثانیه

۴ تا ۸ ثانیه

۴ تا ۸ ثانیه

۸ تا ۱۵ ثانیه

۹۰ تا ۱۲۰ ثانیه

۹۸ تا ۱۳۵ ثانیه

مشاهده ی میدانیهدف )ثانیه(

ــازی  ــدم پاکس ــورت ع در ص

رسپســتانک ها مقدماتــی 

رگ زنــی  عــدم  صــورت  در 

از دوشــش قبــل 

در صــورت عــدم اســتفاده 

از پارچــه ی حولــه ای در ایــن 

ــه مرحل

در صورتــی کــه بــدون هیــچ 

تیــاری، خرچنگــی مســتقیاً 

بــه رسپســتانک وصــل شــود

ایــن  کــه  صورتــی  در 

فاصلــه ی زمانــی کمــر از ۴۵ 

باشــد ثانیــه 

رعایــت  عــدم  صــورت  در 

ــوق ــوارد ف ــک از م ــچ ی هی

رسپســتانک های کامــاً متیــز و خشــکی 

ــه ی  ــن دو کف ــت بی ــند. رقاب ــته باش داش

ایــن تــرازو حــول یــک محــور بســیار 

حســاس و حیاتــی می گــردد: ایــن کــه 

ضمــن رعایــت اساســی ترین نیازهــای گاو 

شــیری، بتــوان بیشــرین گاو را در هــر 

ــرد. ــالن شیردوشــی ک ــه ی س ــاعت روان س

ــه و  ــا ســالن شیردوشــی شــا هرمندان آی

ــود؟ ــت می ش ــی مدیری چندوجه

ــرای  ــای رضوری ب ــات علمــی گامه تحقیق

از عملیــات  قبــل  را  گاو  کــردن  آمــاده 

دقیــق  طــور  بــه  مــا  بــرای  دوشــش 

ــا  ــی م ــدف غای ــت. ه ــاخته اس ــن س معی

دوشــا  دام  آماده ســازی  مرحلــه ی  از 

ــد  ــرای مشــارکت در فراین دعــوت از آن ب

زیــر،  جــدول  در  اســت.  شیردوشــی 

اهــداف اصلــی، مــدت زمــان الزم و هــر 

چندوجهــی دخیــل در هــر قدمــی کــه 

بایــد در ایــن مرحلــه برداشــته شــود ذکــر 

گردیــده اســت.

آیــا فشــار آوردن بــه دام دوشــا بــرای 

تولیــد شــیر هــر چــه بیشــرت، حــدی دارد؟

در حیــن کار بــا سیســتم های بیولوژیکــی، 

تحمیــل هــر نــوع تغییر بــه آن سیســتم ها 

بــرای افزایــش عملکردشــان ممکــن اســت 

بــه جایــی برســد کــه نتیجــه ی عکــس 

مــا،  میــل  بــر خــاف  و  گرفتــه شــود 

عملکــرد سیســتم زنــده ی مــورد نظــر 

اتفاقــاً بــا ســیر نزولــی مواجــه گــردد. یــک 

ــت  ــی اس ــده، تحقیقات ــن پدی ــه از ای منون

کــه توصیــه می کنــد بهریــن موازنــه بیــن 

تولیــد حداکــری شــیر و رفــاه دام، تراکــم 

۱۲۰ درصــدی دام در فری استال هاســت. 

البتــه بهریــن رشایــط بــرای حفظ آســایش 

ــه  ــه ب ــردد ک ــل می گ ــی حاص دام هنگام

ــم.  ــاص دهی ــتال اختص ــک اس ــر گاو ی ه

ســؤال اینجاســت کــه تــا کجــا می تــوان بــا 

هــدف ارتقــای تولیــد شــیر، تراکــم ســالن 

را افزایــش داد و بــه »ســودآوری« باالتــری 

دســت یافــت.



ــک گاوداری رس زدم  ــه ی ــراً ب اخی

کــه ســایز گلــه ی خــود را از ۳۷۰۰ 

بــه ۳۲۰۰ رأس کاهــش داده بــود 

کمــر،  گاو  رأس   ۵۰۰ بــا  ولــی 

موفــق شــده بود شــیر بیشــری را 

راهــی کارخانــه کنــد. ایــن یعنــی 

ــه. ــودآوری گل ــای س ارتق

نزدیــک  از  را  گاوداری هایــی 

دیــده ام کــه تراکــم سالن هایشــان 

عیــن  در  و  اســت  بــوده   ٪۱۵۰

حــال رکــورد تولیــد آنهــا بــه ازای 

هــر گاو بســیار بــاال بــوده اســت. 

در ایــن قبیــل مــوارد، مدیــران 

بــه  موفــق  و  ماهــر  بســیار 

ــد گاوداری  ــش درآم ــه ی افزای بهان

تراکــم دام هــر ســالن را افزایــش 

ــه متوجــه  ــدون آن ک ــد ب می دهن

ــت  ــن سیاس ــی ای ــای منف پیامده

ــند. باش

انتظــار عمومــی از دوشــش گاو 

بیشــر در هــر ســاعت شیردوشــی 

شــیر  خروجــی  کــه  اســت  آن 

شــبانه روز  هــر  در  گاوداری 

کــه  آن  بــدون  بیابــد  افزایــش 

بــر  در  دیگــری  پیامــد  هیــچ 

داشــته باشــد. بــا وجــود ایــن، 

بایــد توجــه داشــت کــه هــر قــدر 

ــاز  ــد، ب ــوب باش ــا خ ــت م مدیری

ــوژی  ــر فیزیول ــم ب ــم منی توانی ه

رفلکــس خــروج شــیر از سیســتم 

پســتانی فائــق بیاییــم. میانــر زدن 

یــا بــه کلــی کنــار گذاشــن مراحــل 

آماده ســازی  و  ضدعفونــی 

رسپســتانک ها عواقبــی منفــی در 

ــاً باعــث  ــه اتفاق ــد ک ــی می آورن پ

کاهــش ســودآوری خواهنــد شــد.

ترکیبــی  هــر  بــه  توجــه  چــرا 

شیردوشــی ایــن قــدر مهم اســت؟ 

ــیر از  ــروج ش ــن و خ ــان یاف جری

ــای  ــتانی، از غریزه ه ــتم پس سیس

اســت،  گاو  ریشــه دار  بســیار 

ــتانک ها  ــک رسپس ــن تحری بنابرای

ــان  ــدت زم ــش و م ــل از دوش قب

ســپری شــده بیــن اولیــن متــاس بــا 

آنهــا و لحظــه  ی اتصــال خرچنگــی 

در زمــره ی الزاماتــی اســت کــه 

گاو  طبیعــی  فیزیولــوژی  بــه 

عــاوه  اســت.  وابســته  شــیری 

ــیر  ــد ش ــا ۹۰ درص ــن، ۸۰ ت ــر ای ب

سیســتم  گانــدوالر  بخــش  در 

ــا  ــره می شــود و تنه پســتانی ذخی

ــوان  ــا ترشــح اوکسیتوســین می ت ب

خــارج  گاو  پســتان  از  را  آن 

بی رویــه ی  بــردن  بــاال  کــرد. 

ــرای  ــی ب ــتم شیردوش ــازده سیس ب

ــیر،  ــر ش ــه بیش ــر چ ــش ه دوش

تحریــک  بــرای  الزم  زمــان  از 

فواصــل  و  رسپســتانک ها 

اســراحت سیســتم پســتانی بــرای 

ــه ی  ــروج دو حالت ــری از خ جلوگی

می کاهــد.  شــیر 

بهداشــت  اینهــا،  بــر  عــاوه 

رسپســتانک ارتبــاط مســتقیم و 

بســیار نزدیکــی بــا کیفیــت شــیر 

بــه دســت آمــده و احتــال بــروز 

سیســتم  در  تــازه  عفونت هــای 

ــل  ــن دلی ــه همی ــتانی دارد. ب پس

اســت کــه قویــاً توصیــه می شــود 

همیشــه یــک رویــه ی ثابــت را 

در مدیریــت بهداشــت سیســتم 

دوشــا  گله هــای  در  پســتانی 

ــن  ــه همی ــاز ب ــم و ب ــال کنی اع

دلیــل اســت کــه دوشــش صحیــح 

را نوعــی هــر بــا وجــوه و ابعــاد 

می دانیــم. متکــر 

ــا  ــاط ب ــزرگ در ارتب ــل ب دو معض

ــه ــی هرمندان شیردوش

رسپســتانک های  از  دوشــش   .۱

آلــوده هرگــز مــورد قبــول نبــوده 

بــه  خرچنگــی  اتصــال  اســت. 

ــوده خطــر ابتــای  رسپســتانک آل

پســتان  ورم  بیــاری  بــه  دام 

از  کــدام  هــر  می بــرد.  بــاال  را 

ــروری  سیســتم های مختلــف دامپ

در ارتبــاط بــا بهداشــت رسپســتانک، بــا معضــات 

ــتند: ــرو هس ــود روب ــاص خ خ

ــر 	  ــراگاه در اث ــودن چ ــس ب ــرای آزاد: خی چ

بارندگــی؛ انتقــال کــود رقیــق بــه ســالن 

شیردوشــی و ایجــاد آلودگــی.

بهاربندهــای ســنتی بــا گلــه ی مراکــم: عــدم 	 

جمــع آوری کامــل و دقیــق کــود؛ عــدم 

اســتفاده ی منظــم از مــاده ی خشــک بــرای 

ــر دام. بس

ــدم 	  ــتال: ع ــه تای اس ــز ب ــای مجه بهاربنده

طــرز  گاوهــا؛  مانــدن  خشــک  و  متیــز 

گاوهــا. ایســتادن  و  خوابیــدن 

فری اســتال: 	  بــه  مجهــز  بهاربندهــای 

ــر؛  ــت بس ــت بهداش ــودن مدیری ــوار ب دش

نــوع مــاده ی مــورد اســتفاده بــرای پوشــش 

ــا  ــتادن گاوه ــدن و ایس ــرز خوابی ــر؛ ط بس

فری اســتال. هــر  در 

بــرای 	  اســتفاده  مــورد  مختلــف  مــواد 

ــا کــود بازچرخانــی  پوشــش بســر: ماســه ی

عنــارص  میــزان  رطوبــت؛  میــزان  شــده؛ 

تشــکیل دهنــده ی کولونی هــای آالینــده 

در محیــط بســر.

افزایــش 	  ســقفی:  متقاطــع  پنکه هــای 

کولونی هــای  دهنــده ی  تشــکیل  عنــارص 

ــوای  ــت ه ــت؛ کیفی ــر رطوب ــده در اث آالین

ــقف. ــر س زی

ــر مســقف: بســیار 	  بهاربندهــای ســنتی غی

و  خشــک  هــوای  و  آب  در  مناســب 

مرطــوب. هــوای  و  آب  در  آســیب پذیر 

هیــچ 	  شیردوشــی:  ســالن  کارگــران 

گاوداری  صاحــب  وســواس  بــا  کارگــری 

منی کنــد. متیــز  را  رسپســتانک ها 

ــا اســکور بهداشــت  ــازده سیســتم شیردوشــی ب ب

رسپســتانک نســبت معکــوس دارد. افزایــش آمــار 

عفونت هــای جدیــد حتــی اگــر تصمیــم بــه عــدم 

ــه ی  ــم، هزین ــکال بگیری درمــان ورم پســتان کلینی

قابــل توجهــی بــه اقتصــاد گلــه تحمیــل می کنــد. 

ــش  ــی از کاه ــز ناش ــی نی ــارت مال ــرین خس بیش

ــیرواری و  ــیر در کل دوره ی ش ــد ش ــوع تولی مجم

افزایــش آمــار دام حذفــی اســت. در آمریــکا، بــه 

ــر اســاس قیمت هــای جــاری،  طــور متوســط و ب

ــا  ــن ۲۰۰ ت ــتان بی ــه وروم پس ــا ب ــورد ابت ــر م ه

ــد. ــم می کن ــیری ک ــه ی ش ــد گل ۵۰۰ دالر از درآم

ــه ی شــیر از سیســتم پســتانی  ۲. خــروج دو حالت

ــان  ــی شــدن مــدت زم ــل طوالن ــاز عام را از دیرب

الزم بــرای تخلیــه ی پســتان گاو در هــر واحــد 

ــه  دوشــش و تحمیــل فشــار خــأل بیــش از حــد ب

بــه  شــبیه  دانســته اند درســت  رسپســتانک ها 

مــواردی کــه خرچنگــی بیــش از حــد الزم و پــس 

از تخلیــه ی کامــل شــیر بــه رسپســتانک ها متصــل 

مبانــد. تحقیقــات جدیــد اثبــات کــرده اســت کــه 

بــه رسپســتانک ها در  فشــار بی رویــه ی خــأل 

ــان  ــی زم ــد ول ــاق می افت ــاً اتف ــوارد واقع ــن م ای

معنــی داری بــه هــدر منــی رود. از دیــدگاه آمــاری، 

خــروج دو حالتــه ی شــیر طوالنی تــر از خــروج 

ــرا در  ــد زی ــاق منی افت ــوب آن اتف ــی و مطل طبیع

صــورت خــروج دو حالتــه، بــه طــور متوســط 

شــیر کمــری از غــده ی پســتانی خــارج می شــود. 

علــم امــروز بــه مــا نشــان داده کــه خــأل زیــاد بــه 

ــگ  ــب تن ــی آورد و موج ــار م ــتانک ها فش رسپس

شــدن مجــرای شــیر آنهــا می گــردد و همیــن 

امــر در برابــر جریــان شــیر خروجــی مانــع ایجــاد 

می کنــد.

بنابرایــن، پدیــده ی مزبــور بیشــر بــر حجــم شــیر 

دوشــیده شــده تأثیــر می گــذارد یعنــی هــر قــدر 

خــروج دو حالتــه طوالنی تــر شــود، شــیر کمــری 

ــا ۶۰  ــاً ظــرف ۳۰ ت ــه دســت خواهــد آمــد. مث ب

ثانیــه خــروج دو حالتــه در هــر نوبــت دوشــش، 

ایــن احتــال وجــود دارد کــه حــدود یــک و نیــم 

ــود. .  ــیده ش ــری از گاو دوش ــیر کم ــرم ش کیلوگ

ــه  ــه ب ــر از ۶۰ ثانی ــت بیش ــن وضعی ــه ای چنانچ

طــول بینجامــد، ممکــن اســت تــا ۳ کیلوگــرم 

افــت شــیر دریافتــی داشــته باشــیم. شــیر باقــی 

ــیر  ــت ش ــه کیفی ــر ن ــز دیگ ــتان نی ــده در پس مان

ضایعاتــی را خواهــد داشــت و نــه حتــی در حــد 

ــود.۱ ــی خواهــد ب شــیر حاصــل از رگ زن



ترکیبــی  هــر  کــور  نقطــه ی 

ســلول های  اســکور  شیردوشــی 

ذخیــره ی  تانــک  در  ســوماتیکی 

شــیر )بالــک تانــک(، ســنگ محــک 

خــوب و مناســبی بــرای شیردوشــی 

حرفــه ای و کامــاً موفــق نیســت. 

اگــر  حتــی  کــه  باشــد  یادتــان 

طــور  بــه  شیردوشــی  کارگــران 

بــه  ابتــا  تــازه ی  مــوارد  منظــم 

ــه ی  ــکال را در گل ــتان کلینی ورم پس

دوشــا شناســایی کننــد، بــاز هــم 

شــیر  تانــک  ســوماتیک  اســکور 

ــدا نخواهــد  افزایــش معنــی داری پی

کــرد زیــرا گاوهــای برخــوردار از 

اســکور بــاالی ســلول ســوماتیکی 

منتقــل  بیارســتان  بــه  اکنــون 

ــرای  ــی ب ــت کاف ــر وق ــده اند. اگ ش

ــد، فرصــت مغتنمــی  ــی نداری رگ زن

و  منســجم  شناســایی  بــرای  را 

کلینیــکال  پســتان  ورم  بی تناقــض 

ــد.  ــف داده ای ــود از ک ــه ی خ در گل

ــداوم  ــی م ــدم رگ زن ــل ع ــه معض ب

ــه  ــد ک ــز بیفزایی ــت را نی ــن واقعی ای

ــای  ــی از گاوداری ه ــروزه در خیل ام

شــیری آمــار مربــوط بــه اســکور 

ســلول ســوماتیکی بــه ازای تک تــک 

ــا اســتخراج منی شــود  گاوهــای دوش

کــه  یافــت  درخواهیــد  گاه  آن  و 

ماننــد  درســت  وضعیتــی  چنیــن 

رانندگــی در جــاده ی محــو شــده 

ــک  ــا مح ــت. تنه ــظ اس ــه غلی در م

ارزیابــی در ایــن صــورت اســکور 

بــه  مربــوط  ســوماتیکی  ســلول 

ــر  ــاوت ب ــت و قض ــیر اس ــک ش تان

ــی اســت  ــل حالت اســاس آن هــم مث

 ۳۰ ارتفــاع  از  داریــد  گویــی  کــه 

ــد  ــود را رص ــه ی خ ــی گل ــزار پای ه

. می کنیــد

ــه ورم پســتان، محــک  ــا ب ــار ابت آم

ــی  ــرای ارزیاب ــری ب ــب به ــه مرات ب

اســت.  شیردوشــی  ترکیبــی  هــر 

ــازه ی ابتــا بــه ورم پســتان  مــوارد ت

ــر  ــد کم ــاه بای ــر م ــکال در ه کلینی

از ۲ درصــد کل گلــه ی دوشــا باشــد. 

ــه  ــاری )ک ــازه ی بی ــوارد ت تعــداد م

تعییــن اش مســتلزم دسرســی بــه 

همــه ی  ســوماتیک  ســلول  آمــار 

گاوهــای دوشاســت( در هــر مــاه 

ــد و از  ــد باش ــر از ۷ درص ــد کم بای

ایــن عــده دامــی کــه جدیــداً مبتــا 

شــده باشــند تعــداد تلیســه ها بایــد 

کمــر از گاوهــای بالغ تــر باشــد.

ســقف قابــل قبــول بــرای خــروج 

دو حالتــه ی شــیر نیــز ۱۵٪ از کل 

تعــداد دوشش هاســت. ایــن پدیــده 

عمومــاً در گاوهای آبســن و اواســط 

تــا اواخر دوره ی شــیرواری بیشــر از 

ــروز  ــد ب ــازه زا و اوج تولی گاوهــای ت

از  روزافزونــی  تعــداد  می کنــد. 

ــا ۵۰  ــکا امــروزه ۴۰ ت گله هــای آمری

درصــد دوشــش دو حالتــه را تجربــه 

ــه  ــوردی ک ــن م ــد. و حادتری می کنن

صاحــب ایــن قلــم مشــاهده منــوده 

ــه  ــش دو حالت ــا ۹۰ ٪ دوش ــه ای ب گل

بــوده اســت.

ایــاالت  در  میدانــی  گزارش هــای 

کــه  می دهنــد  نشــان  متحــده 

ترویــج رویــه ی صحیــح ضدعفونــی 

رسپســتانک ها  کــردن  تیــار  و 

عفونت هــای  بــه  ابتــا  آمــار 

سیســتم پســتانی را در کل صنعــت 

کاهــش  شــدت  بــه  دامپــروری 

می دهــد. یــک آزمایــش میدانــی 

جدیــد در چنــد گاوداری برگزیــده 

اثبــات کــرده اســت کــه کاهــش 

حالتــه  دو  دوشــش های  درصــد 

ســبب افزایــش تولیــد شــیر و درآمــد 

خیلــی  بنابرایــن،  می گــردد.  گلــه 

اســتخراج  بــه  کــه  اســت  مهــم 

بــه  ابتــا  جدیــد  مــوارد  آمــار 

و  پســتانی  سیســتم  عفونت هــای 

ــه ی  ــروج دو حالت ــوارد خ ــد م درص

اهمیــت  خــود  گلــه ی  در  شــیر 

ــش  ــزه ی افزای ــا انگی ــا ب ــد. آی بدهی

بــازده ســالن شیردوشــی، شــا هــم 

ــه ی دوشــای خــود را  ــدری گل ــه ق ب

تحــت فشــار قــرار داده ایــد کــه 

حــاال موازنــه در آســتانه ی معکــوس 

شــدن قــرار گرفتــه و خطــر ناپیــدای 

ــیده  ــیر از راه رس ــد ش ــش درآم کاه

اســت؟
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اشــتیاق  کار  بیــار  گاو  درمــان 

گاو  درمــان  و  نیســت.   برانگیــزی 

زایــان  از  پــس  بافاصلــه  بیــار 

ــت  ــه در مدیری ــت ک ــه آن معناس ب

دوره ی انتقــال، معضــل قابــل تأملــی 

وجــود داشــته اســت. هایپوکلســمی، 

هــم  و  کلینیــکال  نــوع  از  هــم 

ســاب کلینیکال آن یکــی از معضــات 

رایــج در گله هــای گاو شــیری اســت، 

ــل  ــم قاب ــدازه ه ــان ان ــه ه ــا ب ام

پیشــگیری  بــا  اســت.  پیشــگیری 

از افــت کلســیم خــون، می تــوان 

ــد  ــه ح ــز ب ــی آن را نی ــب ناش عواق

اقــل رســاند. بــه زعــم دکــر رابــرت 

 ،)Robert Van Saun( ســان  ون 

ــج دامپزشــکی  اســتاد خدمــات تروی

پنســیلوانیا،  ایالتــی  دانشــگاه  در 

ــت  ــه هش ــا ب ــر ابت ــیر خط ــب ش ت

ــان را  ــی زای ــص حوال ــاری مخت بی

بــاال می بــرد و بــه »دروازه ای« شــبیه 

ــرد  ــت عملک ــه روی اف ــه ب ــت ک اس

در حســاس ترین مقطــع از دوره ی 

انتقــال  گشــوده می شــود.

ــق علمــی  ــه برکــت دهه هــا تحقی ب

ــار منفــی هایپوکلســمی  مســتمر، آث

در گاو شــیری دیگــر بــه خوبــی 

بــرای مــا روشــن شــده اســت. و 

ــب  ــط ت ــه فق ــت ک ــب اینجاس جال

شــیر کلینیــکال نیســت کــه بایــد مــا 

ــر  ــد؛ تحقیقــات جدیدت را نگــران کن

ــمی  ــه هایپوکلس ــد ک ــات کرده ان اثب

ســاب کلینیکال، گاوهــای شــکم دوم 

ــت  ــر اف ــرض خط ــاال را در مع ــه ب ب

تولیــد شــیر، آســیب پذیری در برابــر 

انــواع بیاری هــا و افزایــش احتــال 

ــد.  ــرار می ده ــته ق ــذف ناخواس ح

ــم  ــر مبانی ــدارد منتظ ــی ن ــا لزوم ام

ــن  ــه چنی ــا ب ــمند م ــه ی ارزش ــا گل ت

یــک  بگذاریــد  بیفتــد.  وضعیتــی 

بــا هــم بررســی  مثــال عینــی را 

در  شــیری  گاوداری  یــک  کنیــم. 

ــد  ــم کنی ــیلوانیا را تجس ــت پنس ایال

ــای  ــیر در گاوه ــب ش ــیوع ت ــه ش ک

شــکم دوم بــه بــاالی آن حداقــل 

۱۵٪ بــوده باشــد. آزمایــش خــون 

ایــن گلــه معلــوم کــرد کــه بالــغ 

ــکم دوم  ــای ش ــد گاوه ــر ۵۰ درص ب

ــمی  ــار هایپوکلس ــاالی آن دچ ــه ب ب

 mg/dlاز )کمــر  ســاب کلینیکال 

ــق وســیع تر  ــا تحقی ۸/۰( هســتند. ب

روی سیســتم مدیریت ایــن گاوداری 

علوفــه ی  کیفیــت  کــه  دریافتیــم 

مــورد اســتفاده در جیــره ی گاوهــای 

خشــک تغییــر کــرده بــوده و در 

عیــن حــال، ترکیبــی از جیره هــای 

ــره ی حــاوی  ــک جی ســنتی شــامل ی

ــره ی برخــوردار  ــک جی DCAD و ی

از کلســیم خوراکــی بــاال بــرای گلــه 

تجویــز شــده بــوده اســت. بــرای 

جیــره ی  علوفــه ی  مشــکل،  رفــع 

ــواد  گاوهــای خشــک را از لحــاظ م

مــورد  آن  در  موجــود  معدنــی 

مقــدار  دادیــم:  قــرار  آزمایــش 

DCAD جیــره را بــر اســاس مــاده ی 

خشــکی معــادل mEq/kg 0 تنظیــم 

کردیــم و کلســیم موجــود در جیــره 

ــم.  ــه ۰/۹۵ درصــد کاهــش دادی را ب

در نتیجــه ی ایــن اصاحــات، شــیوع 

متــام بیاری هــای حوالــی زایــان 

ــاً  ــت – مث ــش یاف ــدت کاه ــه ش ب

ابتــا بــه تــب شــیر بــه زیــر ٪۵ 

در  جیــره  فــوری  اصــاح  رســید. 

شــیوع  دلیــل  بــه  فــوق  گاوداری 

گلــه  در  شــیر  تــب  گســرده ی 

هــر  در  داشــت.  کامــل  رضورت 

مدیریــت  برنامــه ی  بایــد  گلــه ای 

ــال  ــه در دوره ی انتق ــی را ک گاوهای

ــی  ــت بررس ــه دق ــد ب ــرار گرفته ان ق

آیــا  تــا معلــوم شــود کــه  منــود 

و  وضعیــت  بهبــود  بــرای  جایــی 

دارد  وجــود  آن  عملکــرد  ارتقــای 

یــا خیــر. بســیاری از متخصصــان 

تغذیــه ی دام شــیری امــروزه بــر این 

ــد  ــای بهره من ــه در گله ه ــد ک باورن

بــا  می تــوان  قــوی  مدیریــت  از 

اســتفاده از جیره هــای برخــوردار از 

DCAD منفــی، شــیوع تــب شــیر را 

ــر ۳٪ و شــیوع هیپوکلســمی  ــه زی ب

ــر از ٪۲۰  ــه کم ــاب کلینیکال را ب س

ــاند.  رس

چگونه بهترین جیره را 
برای گاوهای آستانه ی 

زایش تعیین کنیم؟
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انتخاب اسرتاتژی مناسب
در مــورد مدیریــت تغذیــه ی دوره ی 

انتقــال منی تــوان یــک فرمــول یــا 

یــک اســراتژی واحــد را بــه متــام 

ایــن  گله هــا تجویــز کــرد، بلکــه 

ــط  ــاس رشای ــر اس ــد ب ــت بای سیاس

خــاص حاکــم بــر هــر گلــه ای و 

مختــص هــان گلــه تعییــن و دنبــال 

شــود. بــه بــاور دکــر ون ســان بایــد 

در هــر گاوداری، زمینه هــای زیــر 

بــه دقــت مــورد بررســی و ارزیابــی 

ــد:  ــرار بگیرن ق

علوفه ی مورد استفاده، 	 

ســطح مدیریــت اعــال شــده 	 

در کل گاوداری، 

ــانی 	  ــروی انس ــای نی توانایی ه

شــاغل در آن، 

سیســتم مدیریــت خــوراک از 	 

لحــاظ یکدســت بــودن جیــره  

و نیــز از لحــاظ کیفیــت مــواد 

خریــداری شــده بــه خصــوص 

در صــورت اســتفاده از مکمــل 

آنیونیــک در جیــره، 

امکانــات و تأسیســات موجود 	 

بــرای نگهــداری جداگانــه از 

گاوهــای خشــک، 

ماهانــه 	  زایش هــای  تعــداد 

و امــکان بــروز ازدحــام یــا 

طــول  در  اســرس  افزایــش 

انتقــال.  دوره ی 

ــا  ــت ی ــاال در موفقی ــل ب ــام عوام مت

انتقــال  مدیریــت دوره ی  ناکامــی 

اساســی  نقــش  شــیری  گاو  در 

ایفــا می کننــد. بایــد آن دســته از 

کــه  را  متابولیکــی  بیاری هــای 

در دوره ی انتقــال بــروز می کننــد 

و نیــز شــدت شــیوع آنهــا را بــه 

خوبــی بشناســیم. روش مبــارزه ی 

تغذیــه ای بــا تــب شــیر و کتــوز 

بایــد  بنابرایــن  نیســت.  یکســان 

قبــل از اعــال هــر نــوع تغییــر 

دوره ی  گاو  جیــره ی  مدیریــت  در 

انــواع  از  کافــی  دانــش  انتقالــی 

مشــکاتی کــه مختــص ایــن دوره اند 

داشــته باشــیم. 

بــه زعــم دکــر ون ســان، مزایــای 

ــی  ــای DCAD منف ــدد جیره  ه متع

بــرای گله هــای دچــار هایپوکلســمی 

در  ســاب کلینیکال  و  کلینیــکال 

کاربردهــای آزمایشــی و اقتصــادی 

ــات رســیده اســت.  ــه اثب ــف ب مختل

ــه ای  ــخص تغذی ــراتژی مش ــه اس س

در ارتبــاط بــا کاربــرد DCAD در 

گاوهــای خشــک آســتانه ی زایــش 

می شــود: توصیــه 

ــک و در  ــل آنیونی ــز از مکم ۱. پرهی

 DCAD ــر کاهــش ــز ب عــوض، مترک

از طریــق اســتفاده از علوفــه بــا 

ــن. ــیم پایی ــدیم و پتاس س

۲. اســتفاده از مکمــل آنیونیــک بــه 

 DCAD مقــدار کافــی بــرای تقلیــل

محاســبه شــده بــه حــدود صفــر.

۳. اســتفاده از مکمــل آنیونیــک بــه 

 DCAD مقــداری کــه باعــث ایجــاد

منفــی و اســیدوز متابولیــک در گاو 

بشــود.

دسرســی  کــه  مناطقــی  گاوداران 

بــه علوفــه ی برخــوردار از ســدیم 

و پتاســیم برایشــان آســان اســت 

می تواننــد بــدون نیــاز بــه اســتفاده 

ــار  ــانی ب ــه آس ــی، ب ــل آنیون از مکم

پاییــن  پتاســیمی جیــره ی گلــه را 

ایــن  اتخــاذ  بیاورنــد. در صــورت 

کلســیم  ســطح  بایــد  اســراتژی، 

جیــره را نیــز در حداقــل ممکــن 

نگــه داشــت یعنــی در ایــن ســناریو 

بایــد علوفــه ی برخــوردار از کلســیم 

و  کــرد  حــذف  جیــره  از  را  بــاال 

ــار  ــز کن ــیمی را نی ــای کلس مکمل ه

 DCAD ،گذاشــت. در ایــن صــورت

mEq/ محاســبه شــده بــه حــدود

ــد  ــک خواه ــاده ی خش kg ۱۰۰+ م

 pH خــود،  نوبــه ی  بــه  و  رســید 

ــر  ــا ۸/۵ تغیی ــه ۸/۳ ت ادرار گاو را ب

خواهــد داد. اســراتژی مزبــور تــب 

ــکال را کاهــش می دهــد  شــیر کلینی

ولــی هیپوکلســمی ســاب کلینیکال 

در غالــب مــوارد باالتــر از ســطح 

ــد. ــد مان ــی خواه ــول باق ــل قب قاب

افــزودن مکمــل آنیونــی بــه مقداری 

را  شــده  محاســبه   DCAD کــه 

مــاده ی   mEq/kg  0 حــدود  بــه 

ادرار   pH ،خشــک کاهــش دهــد

را بــه حــدود ۷/۵ خواهــد رســاند 

ــرد  ــش میان ــک جه ــه، ی و در نتیج

معضــات  از  کاســن  مســیر  در 

خواهــد  انتقــال  دوره ی  خــاص 

بــود. بــا وجــود ایــن، تحقیقــات 

اخیــر کاژوســکی و گــوف )۲۰۱۸( 

 )2018  Koszewski and Goff(

فوایــد  کــه  اســت  آن  از  حاکــی 

ــی در گاو  ــا وقت ــی تنه ــل آنیون مکم

می شــوند  آشــکار  انتقــال  دوره ی 

ــد.  ــر ۷/۵ برس ــه زی ــه pH ادرار ب ک

در ایــن صــورت، بایــد کلســیم جیــره 

ــت  ــه داش ــن نگ ــل ممک را در حداق

و حداکــر ۳۵ گــرم در روز فســفر 

ــره  ــم جی ــزود و منیزی ــره اف ــه جی ب

را نیــز بــه ۰/۴۵٪ افزایــش داد. ایــن 

اســراتژی قــدم کوچکــی اســت کــه 

آنیونــی  مکمل هــای  از  اســتفاده 

را ممکــن می ســازد و آمــار تــب 

شــیر کلینیــکال را تــا حــدی کاهــش 

می دهــد. 

از  اســتفاده  اینهــا،  از  گذشــته 

حتــی   DCAD کــه  جیــره ای 

پایین تــر از ایــن هــم داشــته، نوعــی 

اســیدوز مایــم جرانی بــا pH ادرار 

۶/۰ تــا ۶/۵ ایجــاد کنــد، مفیدتریــن 

و مؤثرتریــن اســراتژی اســت. بــرای 

 DCAD اســراتژی مزبــور، میــزان

mEq/حــدود شــده  محاســبه 

خشــک  مــاده   -۱۰۰ و   -۵۰   kg

اســت. اســتفاده از مقــداری مکمــل 

می گــردد  توصیــه  نیــز  کلســیمی 

امــا مقــدار دقیــق آن را محققــان 

هنــوز تحــت مطالعــه دارنــد. چیــزی 

ــرم در روز  ــا ۱۲۰ گ ــدود ۶۰ ت در ح

بایــد کافــی باشــد بــدون آن کــه بــر 

میــزان جــذب خــوراک تأثیــر منفــی 

بایــد  ایــن،  بــر  عــاوه  بگــذارد. 

جــذب فســفر روزانــه را زیــر ۳۵ 

گــرم نگــه داریــم و جــذب منیزیــم 

ــش  ــد افزای ــا ۰/۵ درص ــه ۰/۴ ت را ب

دهیــم. pH ادرار را بایــد هــر هفتــه 

نیــاز  صــورت  در  و  منــود  کنــرل 

میــزان DCAD را اصــاح کــرد. 

هــان طــور کــه از بررســی ســه 

ــع  ــت، در واق ــاال پیداس ــت ب رهیاف

ــدم  ــت ع ــا از وضعی ــرای آنه ــا اج ب

از  ســطحی  بــه  منفــی   DCAD

DCAD منفــی می رســیم کــه بــرای 

ایجــاد یــک اســیدوز خفیــف کافــی 

ــت.  اس

آثــار  و  خــواص  اســراتژی  هــر 

بــرای  دارد.  فــردی  بــه  منحــر 

بایــد  مطلــوب  نتیجــه ی  حصــول 

اســراتژی اتخــاذ شــده را بــه دقــت 

رعایــت کنیــم. دکــر ون ســان تأکیــد 

می کنــد کــه نبایــد هیــچ یــک از 

بــا دیگــر  اســراتژی های فــوق را 

کلســیم  نبایــد  مثــاً،  بیامیزیــم. 

بریــم  بــاال  را  گاوهایــی  جیــره ی 

کــه بــه طــور مصنوعــی در آنهــا 

اســیدوز خفیــف پدیــد نیاورده ایــم. 

پیــش  در  را  اســراتژی  یــک  اگــر 

ــار را  ــورد انتظ ــج م ــم و نتای بگیری

از آن بــه دســت نیاوریــم، آن گاه 

بایــد اســراتژی بعــدی را مرحلــه 

بناییــم. هــر  اجــرا  بــه مرحلــه 

بــه  اســراتژی ها  ایــن  از  یــک 

ــت و  ــدری زحم ــری ق ــبت دیگ نس

مدیریــت متفــاوت طلــب می کنــد. 

ــه همیــن دلیــل، مهــم اســت کــه  ب

ــد  ــه و فوای ــره، هزین ــات روزم الزام

بالقــوه ی هــر کــدام را قبــل از اجــرا 

ــش  ــیم. پی ــناخته باش ــی ش ــه خوب ب

ــه  ــن س ــک از ای ــر ی ــدن ه از برگزی

روش، در بــاب ایــن کــه کــدام یــک 

تعــادل کلســیم در  بهبــود  بــرای 

گاوهــای دوره ی انتقــال و مدیریــت 

کان ایــن دوره ی حســاس در گلــه ی 

شــا مناســب تر خواهــد بــود بــا 

دامپزشــک یــا مدیــر تغذیــه ی خــود 

ــد. ــورت کنی ــاً مش حت





فصل سوم

خــروج شــیـر

انســان باســتان از اهمیت و رضورت 

ــیرده  ــات ش ــتان حیوان ــک پس تحری

ــا  ــتان آنه ــیر از پس ــروج ش ــرای خ ب

دیوارنگاره هــای  در  داشــت.  خــر 

غارهــا نقاشــی هایی از متدن هــای 

ــه در  ــده ک ــای مان ــر ج ــتانی ب باس

آنهــا تحریــک واژینــال گاو بــرای 

خــروج شــیر و اهمیــت نزدیــک نگه 

داشــن گوســاله به مــادرش در خال 

کشــیده  تصویــر  بــه  آن  دوشــش 

مــدرن  شــیری  گاو  در  شــده اند. 

شــیر  خــروج  رفلکــس  تحریــک 

چقــدر اهمیــت دارد؟ آیــا ایــن امــر 

پدیــده ای اســت کــه اهمیــت اش 

بــه واســطه ی اصــاح ژنتیکــی رنــگ 

باختــه؟ بــرای یافــن پاســخ ایــن 

ســؤال، در اینجــا بیولــوژی ناظــر بــه 

خــروج شــیر از سیســتم پســتانی گاو 

برمی رســیم.  را 

و  دوشــش  فراینــد  خــال  در 

مکــش شــیر، گیرنده هــای عصبــی 

کــه  رسپســتانک ها  پوســت  در 

نســبت بــه فشــار فیزیکــی حســاس 

ــن  ــوند. ای ــک می ش هســتند، تحری

تحریــک مکانیکــی ســبب انتقــال 

غــده ی  بــه  عصبــی  پالســهای 

ایــن  و  می شــود  مغــز  هیپوفیــز 

ــون  ــح هورم ــه ترش ــده را وادار ب غ

اوکسیتوســین می کنــد. ســپس، ایــن 

ــق خــون رهســپار  ــون از طری هورم

پســتان گاو می شــود. در شــکل ۱۲، 

مراحــل بــروز رفلکــس خــروج شــیر 

ــت.  ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ب

در غده ی پســتانی، هورمــون مذکور 

ســلول های  کــه  می شــود  باعــث 

آلوئول هــا  پیرامــون  اِپیِتلیــاِل 

منقبــض شــوند و در نتیجــه شــیر به 

مجراهــا و مخزن هــای شــیر درون 

پســتان رانــده شــود )شــکل ۱۳(.

مــدت زمانــی کــه از آغــاز تحریــک 

رسپســتانک تــا خــروج شــیر ســپری 

می شــود حــدود ۳۰ تــا ۶۰ ثانیــه 

گاوهــا  همــه ی  در  ولــی  اســت 

یکســان نیســت و در هــر گاوی هــم 

بــه مرحلــه ی شــیرواری اش بســتگی 

دارد. در گذشــته، بــاور عمومــی بــر 

آن بــود کــه ترشــح اوکسیتوســین 

یــک فراینــد آنــی اســت و آزادســازی 

ــک  ــا ی ــز تنه ــون نی ــه درون خ آن ب

ــوع  ــه وق ــش ب ــال دوش ــار در خ ب

ــد  ــات جدی ــا تحقیق ــدد. ام می پیون

اثبــات کــرده اســت کــه در رستــارس 

هورمــون  گاو،  دوشــیدن  عمــل 

می شــود.  آزاد  اوکسیتوســین 

شــکل ۱۲. رفلکــس خــروج شــیر. تحریــک رسپســتانک ها )۱( موجــب انتقــال پالــس عصبــی 

از طریــق نخــاع )۲( بــه غــده ی هیپوفیــز )۳( می گــردد. ســپس، هیپوفیــز اوکسیتوســینی 

آزاد می کنــد کــه بــه وســیله ی گــردش خــون بــه پســتان می رســد )۴(. 

 شــکل ۱۴. فراینــد خــروج شــیر را می تــوان بــه چنــد روش مختلــف برانگیخــت: ملــس 

رسپســتانک ها، مشــاهده ی گوســاله یــا شــنیدن صــدای آن، رس و صــدای دســتگاه 

ــیر. ــش ش ــال دوش ــانرته در خ ــذب کنس ــوارد، ج ــی م ــی و در بعض شیردوش شکل ۱۳. تصویر یک آلوئول منقبض شده.

ترشــح  بــر  مشــتمل  شـــیر  خــروج  رفلکــس 
روش  ســــه  بــــه  مـی تـــوان  را  اوکسیتوســین 

: نـگیـــخـــت ا بــر

ــا  ــاس ب ــطه ی مت ــه واس ــتانک ب ــک رسپس تحری

ــت، دس

ــنیدن  ــا ش ــر ی ــدن تصوی ــاله، دی ــور گوس  حض

صــدای آن،

وعده هــای  خــال  در  کنســانره  جــذب   

.)۱۴ )شــکل  شیردوشــی 

رسپســتانک ها  تحریــک  عامــل  مؤثرتریــن 

ــن،  ــت. بنابرای ــاله اس ــیر، گوس ــروج ش ــرای خ ب

ــد  ــی بای ــش صنعت ــه ی دوش ــیوه ی بهین ــر ش ه

بــر اســاس شبیه ســازی مکــش طبیعــی شــیر 

طراحــی گــردد. گوســاله وقتــی شــیر مــادر 

خــود را می مکــد در واقــع ســه کار می کنــد: 

قبــل از خــروج شــیر رسپســتانک ها را تحریــک 

می کنــد، جریــان شــیر را می مکــد، و پــس از 

بــاز هــم رسپســتانک ها را تحریــک  مکــش 

می کنــد.



را  سرپـستـانـــک   بایــد  چــرا 
کـــرد؟ تـحریـــک 

از دوشـــش  پـیـــش  تــحـریــــک 
ایــن نــوع تحریــک عمومــاً قبــل 

ــت کاپ صــورت  ــری تی ــه کارگی از ب

ــز  ــارت اســت از متی ــرد و عب می پذی

کــردن رسپســتانک ها،  و خشــک 

ماســاژ دادن رسپســتانک ها و خــود 

ــن  ــال ای ــی. در خ ــتان و رگ زن پس

ــای  ــی، گیـرنـده هـ تحریــک مقدمات

عـصبـــی رسپســتانک ها برانگیختــه 

ــیر  ــروج ش ــس خ ــوند و رفلک می ش

فعــال می گــردد.

خرچنگــی  اتصــال  بــا  همزمــان 

رسپســتانک ها،  بــه  شــیردوش 

هورمــون اوکسیتوســین ســلول های 

می کنــد  منقبــض  را  مایواپیتلیــال 

ــود.  ــیر می ش ــروج ش ــب خ و موج

)اگــر  فوایــد تحریــک مقدماتــی 

ــد(  ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــه خوب ب

از کوتاه تــر شــدن  اســت  عــارت 

بیشــر  جریــان  دوشــش،  مــدت 

شــیر و در بعضــی مــوارد، تخلیــه ی 

ــر شــیر از سیســتم پســتانی.  کامل ت

از آنجــا کــه درســت قبــل از اتصــال 

دســتگاه شیردوشــی بــه پســتان، 

ــی  ــده، منحن ــاز ش ــیر آغ ــروج ش خ

ــه  ــدرت دوحالت ــه ن ــیر ب ــان ش جری

 .)۱۵ )شــکل  می گــردد 

بیــن  کــه  معناســت  بــدان  ایــن 

رسعــت خــروج شــیر از ســینوس ها 

و از  آلوئول هــای داخــل پســتان 

ــدارد و در نتیجــه، مکــش  وجــود ن

شــیر از رسپســتانک ها بهــر صــورت 

از  پیــش  تحریــک  می گیــرد. 

ــا  ــت ی ــا دس ــوان ب ــش را می ت دوش

بــا دســتگاه شیردوشــی انجــام داد. 

ــه  ــی ک ــی مکانیک ــوز روش ــا هن ام

مؤثرتــر از دســت انســان بتوانــد 

ایــن کار را صــورت دهــد ابــداع 

ــت. ــده اس نش

ــی  ــک ملس ــه تحری ــک دقیق ــر ی ــکل ۱۵. تأثی ش

رسپســتانک ها قبــل از دوشــش بــر پروفایــل 

متوســط اوکسیتوســین )خــط قرمــز( و جریــان 

ــش.  ــد دوش ــال فراین ــی( در خ ــط آب ــیر )خ ش

ــد؛  ــاز گردی ــر آغ ــان صف ــاً در زم ــش دقیق دوش

پیکان هــای عمــودی زمــان آغــاز رگ زنــی را 

نشــان می دهنــد. 

 ,Mayer et al J. of Endocrinol برگرفتــه از(

.)1984 ,355 :103

تــحریـک  سـر پـسـتانـک  هـا 
پـــس از دوشـــش

هــان طــور کــه از عنــوان بــاال 

تحریــک  نــوع  ایــن  برمی آیــد، 

پســتان  خــود  و  رسپســتانک ها 

کــه  می گیــرد  صــورت  زمانــی 

ــاً خــروج شــیر آهســته شــده  عموم

ــوع  ــن ن ــد. ای ــه باش ــان یافت ــا پای ی

تحریــک را نیــز می تــوان بــا دســت 

ــام  ــی انج ــتگاه شیردوش ــا دس ــا ب ی

میدانــی  آزمایش هــای  در  داد. 

صــورت گرفتــه روی گاوهای شــیری، 

تحریــک  کــه  گردیــده  معلــوم 

ــی  ــش )یعن ــس از دوش ــی« پ »اضاف

عملیــات  پایانــی  دقیقــه ی  یــک 

شیردوشــی را از دوشــش بــا دســتگاه 

بــه دوشــش بــا دســت تغییــر دادن(  

موجــب افزایــش ۴ تــا ۵ درصــدی 

ســایر  در  می شــود.  شــیر  تولیــد 

معلــوم  نیــز  شــیرده  گونه هــای 

شــده کــه مکیــدن طبیعــی شــیر از 

پســتان مــادر اگــر پــس از پایــان 

ــه  ــی ادام ــیر اندک ــان ش ــن جری یاف

ــور  ــه ط ــیر ب ــد ش ــد، تولی ــدا کن پی

می کنــد.  پیــدا  افزایــش  طبیعــی 

شــاید دلیــل ایــن امــر آن باشــد 

ــس از دوشــش ســاز  ــک پ ــه تحری ک

ــح  ــده ی ترش ــم کنن ــای تنظی و کاره

پســتانی  سیســتم  درون  را  شــیر 

ــن ســاز و  ــو وا مــی دارد. ای ــه تکاپ ب

کارهــا نــه تنهــا در تخلیــه ی پســتان 

ــلول های  ــت س ــه ظرفی ــد بلک مؤثرن

بــاال  نیــز  را  شــیر  ترشــح کننده ی 

می برنــد. 



تــحـــریــک سـرپسـتـانــک هــا
 در خــالل دوشـــش

ملســی  تحریــک  نحــوه ی 

عملیــات  طــول  در  رسپســتانک ها 

دارد.  اهمیــت  بســیار  شیردوشــی 

اثبــات گردیــده کــه در اثــر ملــس 

حیــن  در  رسپســتانک ها  کــردن 

شیردوشــی، دو هورمون اوکسیتوسین 

در  می شــوند.  آزاد  پروالکتیــن  و 

ــه ی  ــرای مقایس ــه ب ــی ک آزمایش های

عملکــرد شیردوشــی اتوماتیــک بــا 

ــه  ــورت پذیرفت ــتی ص ــی دس شیردوش

ســازی  آزاد  کــه  گردیــده  معلــوم 

ایــن هورمون هــا در شیردوشــی بــا 

ــادی  دســت )کــه شــباهت بســیار زی

ــه  ــیر دارد( ب ــی ش ــدن طبیع ــه مکی ب

ــت.  ــر اس ــر و طوالنی ت ــب بیش مرات

همیــن امــر بــه نوبــه ی خــود بــر 

ــل  ــد قاب ــا ح ــیر ت ــد ش ــت تولی ظرفی

می گــذارد.  تأثیــر  توجهــی 

در اثــر تجریــک رسپســتانک ها، ســاز 

ــده ی  ــی غ ــبکه ی عصب ــای ش و کاره

ــوند.  ــه می ش ــز برانگیخت ــتانی نی پس

یکــی از منونه هــای بســیار خــوب 

ــا را  ــاز و کاره ــن س ــت ای ــه اهمی ک

نشــان می دهــد کانگــوروی شــیروار 

اســت. کانگــوروی شــیروار می توانــد 

ــم  ــاور ه ــتانی مج ــده ی پس از دو غ

ســنین  کــه  را  کانگــورو  بچــه   دو 

ــیری  ــا ش ــند ب ــته باش ــی داش متفاوت

ارزش  لحــاظ  از  کــه  کنــد  تغذیــه 

غذایــی بــا نیازهــای هــر یــک از آنهــا 

ســازگار اســت. بچــه ی کانگــوروی 

بزرگــر رسپســتانک مختــص بــه خــود 

را کــه شــیر مناســب بــا نیازهــای 

خــاص او را دارد می مکــد و بچــه 

ــه  ــط ب ــز فق ــر نی ــوروی کوچک کانگ

رساغ رسپســتانک مخصــوص خــودش 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــی رود. ای م

شــکل ۱۶. بــازده روزانــه ی چربــی از رسپســتانک های جلویــی گاو شــیری در دوشــش بــا دســتگاه )خــط آبــی( و دوشــش بــا دســت )خــط قرمــز( طــی ســه بــازه ی زمانــی: A- وقتــی هــر 

دو رسپســتانک جلویــی بــا دســتگاه دوشــیده شــدند؛ B- وقتــی یکــی از دو رسپســتانک جلویــی بــا دســت و دیگــری بــا دســتگاه دوشــیده شــدند؛ C- وقتــی دوبــاره هــر دو رسپســتانک 

جلویــی بــا دســتگاه دوشــیده شــدند. )چهــار گاو(

)73:971,1990 .Svennersten et al J. Dairy Sci برگرفته از(

ــط  ــرض محی ــده در مع ــر دو غ ه

هورمونــی و تغذیــه ای یکســانی 

دلیــل  بــه  تنهــا  دارنــد.  قــرار 

شــیر  مکیــدن  روش  در  تفــاوت 

اســت  مــادر  رسپســتانک  دو  از 

کــه موجــب می شــود ترکیــب و 

دو  آن  از  شــیر خروجــی  حجــم 

رسپســتانک متناســب بــا نیازهــای 

متفــاوت دو بچــه کانگــورو باشــد. 

در گاو شــیری نیــز از لحــاظ علمی 

ثابــت شــده کــه فعــال ســازی 

سیســتم  داخــل  مکانیســم های 

پســتانی توأمــان بــرای ظرفیــت 

ــد شــیر و ترکیــب شــیری کــه  تولی

اهمیــت  حائــز  تولیــد می شــود 

انجــام  آزمایش هــای  در  اســت. 

ــیدن  ــه دوش ــد ک ــوم ش ــده معل ش

ــا دســت در مقایســه  گاو شــیری ب

بــا دوشــش اتوماتیــک بــه افزایــش 

رفــن  بــاال  نیــز  و  شــیر  تولیــد 

می انجامــد  آن  چربــی  درصــد 

.)۱۶ )شــکل 

ســاز و کار فیزیولوژیکــی ناظــر 
بــه ایــن نتایــج هنــوز بــه خوبی 
بــر دانشــمندان روشــن نیســت. 
وجــود  بــر  دال  شــواهدی 
ــی  ــی موضع ــای عصب رفلکس ه
در پســتان گاو وجــود دارنــد. 
همیــن رفلکس هــا هســتند کــه 

ــل در  ــای دخی ــاز و کاره ــر س ب
ســلول های  ظرفیــت  افزایــش 
تأثیــر  شــیر  کننــده ی  ترشــح  
می گذارنــد. دانشــمندان روســی 
نخســتین کســانی بودنــد کــه 
ــصت  ــاه و ش ــای پنج در دهه ه
ــخن  ــده س ــن پدی ــادی از ای می

ــد. ــان آوردن ــه می ب
بســیار  یافتــه ی  یــک 
در  دیگــر  توجــه  جالــب 
و  تک معــده ای  حیوانــات 
اســت  آن  نشــخوارکنندگان 
کــه هــم مکیــدن طبیعــی و 
هــم دوشــش صنعتــی شــیر، 
ــده را  ــل مع ــای داخ هورمون ه
تحریــک می کننــد. امــا، ایــن 
چــه  بــه  هورمونــی  واکنــش 
معناســت و چــه اهمیتــی دارد؟ 
گاوی را فــرض کنیــد کــه روزانــه 
تولیــد  شــیر  کیلوگــرم   ۱۰۰
کنــد – یعنــی ظرفیــت تولیــد 
بســیار باالیــی داشــته باشــد. 
ــادی از  ــم زی ــن حج ــد چنی تولی
ــن  ــری ممک ــذی و کال ــواد مغ م
ــود مگــر آن کــه گاو  نخواهــد ب
مغــذی  مــواد  زیــادی  حجــم 
ــال  ــاند. در خ ــرف برس ــه م ب
دوشــش  یــا  طبیعــی  مکــش 
ــده  ــای مع ــی، هورمون ه صنعت

ــک  ــب تحری ــی، موج ــواد خوراک ــذب م ــد ج ــم فراین ــش و ه ــد دوش ــم فراین ــکل 17. ه ش

ــوند. ــی ش ــی م ــتگاه گوارش ــای دس هورمونه



)شــکل  می شــوند  تحریــک 

۱۷(. برخــی از ایــن هورمون هــا 

کــه در طــی فراینــد مکــش یــا 

دوشــش فعــال می شــوند بــر 

ــر  ــوراک تأثی ــذب خ ــزان ج می

می گذارنــد و بعضــی از آنهــا 

نیــز موجــب تحریــک رشــد 

می گردنــد.  گوارشــی  مخــاط 

بنابرایــن، ممکــن اســت آزاد 

مزبــور  هورمون هــای  شــدن 

شــیر  اثــر مکش/دوشــش  در 

بــر مجــرای معــده و روده ی 

گاو در طــول دوره ی آبســتنی 

بگــذارد  تأثیــر  شــیرواری  و 

جــذب  آمــاده ی  را  آن  و 

ــری  ــد، ام ــر منای ــوراک بیش خ

کــه بــرای گاو شــیروار حائــز 

از  اســت.  حیاتــی  اهمیــت 

آنجــا کــه دوشــش شــیر بــه 

ــذب  ــر ج ــتقیم ب ــور غیرمس ط

اســت،  تأثیرگــذار  خــوراک 

ــت گاو  ــر مدیری ــت خطی اهمی

شــیری در آســتانه زایــش و در 

شــیرواری  دوره ی  طــول 

می شــود.  برجســته تر 

از  می شــود  کــه  نتیجــه ای 

ــت  ــت آن اس ــث گرف ــن بح ای

ــوی  ــتانی عض ــده ی پس ــه غ ک

ــت  ــه تح ــت ک ــدن گاو اس از ب

و  هورمون هاســت  کنــرل 

ــد مــواد  ــرای تولیــد شــیر، بای ب

مغــذی از آن پشــتیبانی کننــد. 

امــا در عیــن حــال، ایــن عضــو 

نــه تنهــا کارکــرد خــود را خــود 

تعییــن می کنــد بلکــه کارکــرد 

ــز تحــت  ــد عضــو دیگــر نی چن

کنــرل آن قــرار دارد. بعضــی 

ایــن سیســتم های کنرلــی  از 

ــش/ ــد مک ــطه ی فراین ــه واس ب

و  می شــوند  فعــال  دوشــش 

همیــن امــر نشــان می دهــد 

اســت  مهــم  چقــدر  کــه 

ــتگاه شیردوشــی در خــال  دس

ــه  ــتانک ها را ب ــش، رسپس دوش

درســتی تحریــک و بــا آنهــا 

ــد.   ــرار کن ــاس برق مت




