


 هرچیز که جاِن ما همی ُجست،
چـون در تـو نـگاه کـرد، آن یـافت!



ع کاال و  توسعه ی ساختاری، تنو
خدمات، تربیت نیروی انسانی

مباهات  و  فخر  مایه ی 
انتشار  بهانه ی  به  که  است 
نشریه ی  شماره ی  چهارمین 
هر  گزارشی  شیردوشان، 
اختصار  و  اجمال  به  چند 
در  زانیار  گروه  کارنامه ی  از 
به  جاری  سال  پاییز  طول 
همکاران  و  خوانندگان  اطالع 
دامپروری  صنعت  پوینده ی 

در سراسر کشور برسانیم. 
عمومی  شرایط  علی رغم 
و  سرمایه  بازار  بر  حاکم 
کشور  کالن  اقتصاد  بی ثباتی 
را  درازمدت  برنامه ریزی  که 
بسیار  خصوصی  بخش  برای 
موارد  اکثر  در  ساخته،  دشوار 
صاحبان  که  شده  آن  موجب 
بیشتر  کارآفرینان  و  سرمایه 
وضع  حفظ  به  را  خود  همت 
بحران  مدیریت  و  موجود 
کنند، خداوند منان را شاکریم 
جاری  سال  در  زانیار  گروه  که 
به  همچنان  خورشیدی 
افقی  و  عمودی  توسعه ی 
صنعت  در  خود  ساختار 
دامپروری کشور ادامه داده و 
از  شماره  این  انتشار  زمان  تا 
نشریه ی شیردوشان به تمام 
که  خود  نویدهای  و  وعده ها 
ناظر به نیمه ی نخست سال 
عمل  جامه ی  بوده اند  جاری 

پوشانده است. 

در همین راستا، در سه ماه ی 
دو  زانیار  گروه  امسال،  سوم 
موفقیت  با  را  عمده  رویداد 
رویداد  گذاشت.  سر  پشت 
شعبه ی  گشایش  نخست، 
شهر  در  ما  مجهز  و  بزرگ 
واپسین  در  که  بود  اصفهان 
مراسم  یک  طی  ماه  مهر  روز 
جمعی  حضور  با  و  صمیمی 
و  برجسته  چهره های  از 
برگزار  استان  این  نام آشنای 
مراسم  جالب  نکات  از  شد. 
نمایندگانی  حضور  گشایش، 
از تمام زیربخش های صنعت 
استان  شیری  دامپروری 
دانشگاه  بخش  از  بود، 
بزرگ  واحدهای  تا  گرفته 
خرد  واحدهای  نیمه دولتی، 
بدنه ی  و  خصوصی،  کالن  و 
در  که  ممتازی  کارشناسی 
در  است.  فعال  استان  سطح 
گشایش،  مراسم  حاشیه ی 
چند  از  نیز  نمایشگاهی 
فیدرهای  مختلف  مدل 
استورتی  شرکت  ساخت 
شعبه ی  محل  در  نیز  ایتالیا 
بسیار  که  شد  برگزار  اصفهان 
استقبال  و  توجه  مورد 
دامداران  ویژه  به  میهمانان، 
گرفت.  قرار  استان  نمونه ی 
همگی  که  مزبور  فیدرهای 
قبلی  سفارش های  بر  بنا 

اصفهانی  نخبه ی  دامداران 
این  از  پس  بود،  گردیده  وارد 
مراسم به دامداری های طرف 
قرارداد تحویل و به وسیله ی 
زانیار  گروه  کارشناسان 
راه اندازی شد. به این ترتیب، 
و نظر به اهمیت خاص استان 
اصفهان در صنعت دامپروری 
فعالیت های  و  کشور  شیری 
گسترده ی گروه زانیار در آن، از 
محصوالت  کلیه ی  پس،  این 
اعم  گروه  فنی  خدمات  و 
خوراکی،  محصوالت  از 
نهاده های دامپزشکی و انواع 
یدکی  قطعات  و  ماشین آالت 
اختیار  در  شبانه روزی  طور  به 
سختکوش  و  عزیز  دامداران 
داشت.  خواهد  قرار  استان 
جامعه ی  از  دریافتی  بازخورد 
امروز  تا  استان  دامپروری 
سرمایه گذاری  این  قبال  در 
بسیار  دوراندیشانه  و  مهم 
بوده  کننده  دلگرم   و  مثبت 
بدنه ی  و  مدیریت  است. 
اصفهان  شعبه ی  کارشناسی 
از دل جامعه ی دامپروری  نیز 
زمره ی  در  و  برخاسته  استان 
مجرب ترین  و  خوشنام ترین 
دیار  آن  در  صنعت  چهره های 

افتخارآفرین هستند. 
راه اندازی  از  پس  زمانی  اندک 
طبق  و  اصفهان  شعبه ی 

شماره ی  در  که  وعده  ای 
پیشین شیردوشان نیز داده 
بودیم، گروه زانیار افتخار آن را 
پیدا کرد که در سومین دوره ی 
کادمی دالوال که در  آ آموزشی 
برگزار  دوبی  شهر  در  آبان  ماه 
عده ای  میزبان  و  همراه  شد، 
از چهره های جوان و پیشروی 
و  کشور  دامپروری  صنعت 
شرکت  محترم  نماینده ی 
بل-روزانه  لبنی  صنایع 
همیشگی  روال  طبق  باشد. 
دو  دالوال،  جهانی  کادمی  آ
مدرسان  برجسته ترین  از  تن 
کادمی  آ نیوزیلندی و سوئدی 
مجموعه ای   ، روز چهار  طی 
دستاوردهای  تازه ترین  از 
زمینه ی  در  را  عملی  و  علمی 
گاو شیری به روشی  مدیریت 
واسطه ی  به  شیوا  و  جذاب 
هیئت  به  همزمان  ترجمه ی 
نمودند.  پیشکش  ایرانی 
ارشد  مدیران  و  کارشناسان 
واقع  مگافارم های  در  شاغل 
خلیج  حوزه ی  کشورهای  در 
گوناگون  ملیت های  از  فارس 
مخاطبان  دیگر  از  آسیایی 
حاضر در این دوره ی آموزشی 
سنت  طبق  امسال  بودند. 
و  دالوال  شرکت  دیرینه ی 
بهترین  از  یکی   ، زانیار گروه 
به  دوبی  شهر  هتل های 

هیئت  اسکان  محل  عنوان 
دوره ی  برگزاری  محل  و 
شده  انتخاب  سوم  آموزشی 
تأمل  از ویژگی های قابل  بود. 
تنوع خاستگاه  ایرانی،  هیئت 
تخصص  و  جغرافیایی 
چرا  بود  ایرانی  هیئت  اعضای 
شامل  هیئت،  اعضای  که 
، مدیر فارم، مدیر گله،  دامدار
کنترل  کارشناس  فارم،  طراح 
کارشناس  خام،  شیر  کیفیت 
می شد  دامپزشک  و  تغذیه 
خراسان  استان های  از  که 
تهران   ، البرز قزوین،  رضوی، 
در  حضور  افتخار  اصفهان،  و 
زانیار  گروه  آِن  از  را  دوره  این 

ساختند. 
قابل  فعالیت های  دیگر  از 
فاصله ی  در  زانیار  گروه  ذکر 
زمانی بین انتشار شیردوشان 
۳ و ۴، برگزاری دوره ی آموزشی 
گوساله ی  تغذیه ی  مدیریت 
شیرخوار در مرکز آموزش گروه 
استاد  تدریس  با  تهران  در 
دوست داشتنی  و  محترم 
دانشگاه فنی اصفهان، جناب 
با  که  بود  قربانی  دکتر  آقای 
کوشندگان  بی نظیر  استقبال 
کنار  در  شد؛  روبرو  صنعت 
دوره ی  این  در  نظری  کالس 
از  یکی  از  میهمانان  آموزشی، 

کارخانه های تولید خوراک دام 
گروه زانیار در استان تهران نیز 
بازدید و با تمام مراحل فراوری 
از  گروه  خوراکی  محصوالت 
به  خام  مواد  ورود  مرحله ی 
کیفیت،  کنترل  تا  کارخانه 
و  بسته بندی  نهایی،  بازرسی 
نزدیک  از  محصول  بارگیری 

آشنا گردیدند. 
حمایت  و  اعتماد  لطف  به 
دامپروری  صنعت  گسترده ی 
ذی ربط  مسئوالن  و  کشور 
فعالیت های  دولتی،  بخش 
پایانی  ماههای  در  زانیار  گروه 
سال جاری خورشیدی به نحو 
گذارده  تزاید  به  رو  مضاعفی 
است پس گریزی از آن نیست 
نوید  مقال،  این  پایان  در  که 
زانیار  بدهیم که ظرفیت گروه 
داخلی  محصوالت  تأمین  در 
قطعات  و  ماشین آالت  و 
تشدید  علی رغم  آن  وارداتی 
و  بحران آفرین  تحریم های 
ناشی  بغرنج  و  سخت  تبعات 
آن برای اقتصاد کشور و به  از 
خصوصی  بخش  برای  ویژه 
به  تنها  و  تنها  که  مستقل 
و  برنامه ریزی  و  نوآوری ها 
خود  انسانی  نیروی  استعداد 
افزایش  بس،  و  است  متکی 
نحوی  به  یافته،  چشمگیر 

رو  پیش  ماههای  در  که 
سهم  فراگیر  گسترش  شاهد 
تأمین  زنجیره ی  از  گروه  این 
منجر  تجهیزات  و  نهاده ها 
سراسر  در  خام  شیر  تولید  به 
عین  در  بود.  خواهیم  کشور 
معاونت  فنی  بخش  حال، 
و  دامپروری  اتوماسیون 
گروه،  از فروش  خدمات پس 
در  که  داشته  را  آن  افتخار 
از  استفاده  با  تازه،  ابتکار  یک 
دالوال  اصلی  پولساتورهای 
قابل  ولوازم  قطعات  سایر  و 
، تعداد  تأمین در داخل کشور
دستگاه های  از  روزافزونی 
با  را  شیردوشی  فرسوده ی 
روزآمد  نازل  بسیار  هزینه ی 
تولید  مدار  به  ساخته 
این  از  نمونه هایی  برگردانند. 
در  را  زانیاری  موفق  طرحهای 
)از  نشریه  همین  جلد  پشت 
به  سو(  این  به   ۳ شماره ی 

اختصار معرفی نموده ایم. 
در  و  کنیم  کوتاه  سخن 
دهه ی  رسیدن  فرا  آستانه ی 
سوم از سده ی حاضر میالدی 
که جامعه ی بشری  کنیم  آرزو 
عزیزتر  میهن  و  اعم  طور  به 
اخص،  طور  به  جان مان  از 
دهه ی  این  سالهای  در 
و  شکوفایی  شاهد  جدید، 

توسعه  همگانی،  گشایش 
و  برخورداری  متوازن،  رشد  و 
باشد.  کامروایی  و  نیکبختی 
در  مناسبت،  همین  به 
شیردوشان ۵، گزارش جامعی 
از وضعیت تولید شیر خام در 
دهه ای  طی  در  جهان  سراسر 
به  نیم نگاهی  )با  گذشت  که 
اقتصادی،  مختلف  عوامل 
قانونی  و  زیست محیطی 
به  صنعت(  این  بر  تأثیرگذار 
تقدیم  ارجمند  خواننده ی 

خواهیم کرد.
سرفراز  و  برقرار  و  تندرست 

باشید!

سردبیر
محمدامینتقیوند



کــه تــازهای پژوهشهــای
مختلــف  کشــور چنــد  در
ــارهیالشــهوترکیــبشــیر درب
جــرزی گاو و هلشــتاین گاو
حــد تــا پذیرفتــه، صــورت
ــر ــهبحــثدرازدامــنب ــادیب زی
دیگــری برتــرییــکنــژادبــر ســر

میبخشــد. خاتمــه
نقطهنظراتــی و اســتداللها
محافــل  در 

ً
جدیــدا کــه

گوناگــونعلمــیدربــارهیمزایــا
ح ومعایــبایــندونــژادمطــر
عمیقتــری مســائل  از شــده
ظاهــر پــردهبرمیدارنــدکــهدر

دیدههــاپنهــانمانــده از امــر
دو کــه دهههاســت اســت.
بــا هلشــتاین و جــرزی نــژاد
و میشــوند مقایســه هــم
ایــنکــهکــدامیــکبــر ســر بــر
اختــاف اســت  برتــر دیگــری
نظرهــاهمچنــانباقــیاســت.
وتــا چــراعلــمنتوانــدیــکبــار
ابــدمشــکلمــاراحــلکنــدو
بــهایــنبحــثخاتمــهدهــد؟
جدیــد تحقیقــات  اگــر حتــی
باشــند نتوانســته علمــی
بــه نهایــی و مطلــق پاســخی
ایــنپرســشبدهنــد،تــاحــد

زیــادیمســئلهرابرایمــانحــل
کردهانــد.

گـاودومـنـظـوره
نفــع بــه علــم حــوزه، ایــن  در
نــژادهلشــتاینرأیمیدهــد.

ً
جدیــدا ایرلنــدی محققــان
الشــهی کــه کردهانــد اثبــات
از  مرغوبتــر هلشــتاین
الشــهیجــرزیاســت.الشــهی
هلشــتاینجــوان۵۱کیلوگــرم
جــرزی همتــای  از  ســنگینتر
کــه اســت.جرزیهایــی خــود
تحــتمطالعهیدانشــمندان
داشــتند۲۱روز ایرلنــدیقــرار

همتایــانهلشــتاین از دیرتــر
خــودبــهوزنالشــهواســکور

رســیدند.  نظــر مــورد چربــی
را وســطی حــد میشــود آیــا
نــژاد دو بــرای حــوزه ایــن  در
محققــان برگزیــد؟  مذکــور
کــه دریافتنــد ایرلنــدی
آمیختــهیجــرزیوهلشــتاین
از کیلوگــرم ۳۰ تــا ۲۲/۵ تنهــا
ســبکتر اصیــل هلشــتاین
دیرتــر ۷تــا۹روز

ً
اســتوصرفــا

مــورد الشــهی وزن بــه آن  از
میرســد.  نظــر

محققــان  از دیگــری گــروه

یــک تعریــف بــا ایرلنــدی
بــرای مقایســهای شــاخص
ارزشمرکــبگوشــتوشــیر
پــی گاو مختلــف نژادهــای
هلشــتاین نــژاد کــه بردنــد
میانــهی ردهی  در اصیــل
امــا میگیــرد  قــرار جــدول
نــژادجــرزیوچنــدنــژاددیگــر
اشــغال را جــدول انتهــای
میکنــد.صفــاتلحــاظشــده
بــه تعریــفشــاخصمزبــور در
وگوشــت نــامشــاخصشــیر
از بودنــد عبــارت - )DBI(
ســختزایی،شاخســوزی،رام

بــودن،طــولدورهیآبســتنی،
تلفــاتگوســاله،ارزشالشــهو

خــوراک. جــذب
حــل پژوهشــگران هــدف
اصطــاح بــه ایــن نهایــی
از  بیشــتر بلکــه نبــود معمــا
مقایســهی بــه نســبت رو آن
ایــندونــژادکنجــکاوشــدند
بودنــد بــرده پــی  پیشــتر کــه
بــرای )کــه زایــش عملکــرد
موضــوع تولیــدکننــدهیشــیر
از اســت( اهمیتــی  حائــز
لحــاظژنتیکــیبــاارزشالشــه
کننــدهی تولیــد بــرای )کــه

گوشــتمهــماســت(نســبت
بیــنتمــام از معکــوسدارد.
شــده مقایســه نژادهــای
و  شــیر شــاخص لحــاظ  از
)Salers( گوشــت،نــژادِســیِلرز
گرفــت،  قــرار جــدول رأس  در
میانــهی هلشــتاین نــژاد
کــردونــژاد جــدولرااشــغال
آخــر رتبــهیماقبــل جــرزیدر
نــژادشــاروله و گرفــت، جــای
نشســت. جــدول  قعــر  در
ایــن معتقدنــد محققــان
اثبــات تطبیقــی مقایســهی
نژادهــای اســپرم کــه میکنــد

بــرای را خاصــی گوشــتی
شــیری نژادهــای بــه تلقیــح
برگزیــدبــدونآنکــهعملکــرد
آمیختــهیحاصلــه شــیرواری
شــیری نــژاد بــه نســبت
تفــاوت خــود  مــادر اصیــل
باشــد. داشــته چشــمگیری

)Brittany Bowman( نویسنده: بریِتنی بوَمن
Dairy Herd Management منبع: نشریه

هلشتاین بهتر است یا جرزی؟
 یافته های جدید محققان مشکل را حل کرده  است !



مسئله ی مهم تر ...
دارد اقتصادیقرار تحتفشار گاودار

مسئله ای که 
عمیق تر از این 

حرفهاست ...
سلیقهیمصرفکننده تغییر که نیست پوشیده کسی  بر

کشورها  بیشتر  در امروزه
خامپایین قیمتخریدشیر
شیری گاوداران و است
خطر معرض  در پرشماری
دارند.  قرار ورشکستگی
گوشت کیفیت مقایسهی
هلشتاین و جرزی نژاد دو
عمیقتری مسئلهی از حاکی
شیری گاوداران – است
دارند جهان جای همه  در
اقتصادی بقای حفظ برای
تنوع  میکنند. مبارزه خود
درآمدی منابع به بخشیدن
یک میتواند شیری گلههای
معضل این برای حل راه
راستا، همین  در و باشد
پنسیلوانیا دانشگاه اساتید
مطالبی 

ً
جدیدا آمریکا  در

بهرهبرداری برای کاربردی
نژادهای  از  سودآور

کردهاند.  منتشر دومنظوره
بهتوصیهیایندانشگاه،در
قیمت فعًا که کشورهایی
است، قبول قابل خام  شیر
برای باید شیری گاوداران
شیر قیمت بعدی بحران

خودراآمادهومهیاکنند.
ترکیبشیر

اینحوزه،نژادجرزیبرنده در
میشود.

پی ایتالیایی محققان
مواد تمام  مقدار که بردهاند
معدنیضروری)بهجزسدیم
نژاد  شیر  در پتاسیم( و
سوییس( براون )و جرزی
نژادهلشتاین شیر از بیشتر
یافتهی اگرچه است.
جدیدی  چیز تحقیق این
چندبعدی رویکرد نیست،
برجستگیاش باعث آن
محیطی عوامل میشود.

مدیریت خوراکدهی، )رژیم
عمومی،تأسیساتگاوداری،
آن(  نظایر و تولید سطح
فیزیولوژیکی عوامل و
زادآوری، شیرواری، )مرحلهی
بیش  در آن( امثال و نژاد
چند گلهی ۴۱  از گاو ۱۵۰۰  از
محققان بررسی مورد نژادی
گرفت.  قرار ایتالیایی
بنابراین،موفقیتنژادجرزی
اینتحقیققابلاتکاوبه در

است. اعتبار کافیحائز قدر
قیمت محققاننیوزیلندیاز
تراکم و خام  شیر فروش
مراتع آزادگاوشیریدر چرای
مقایسهی برای  کشور آن
لحاظ گاواز نژادهایمختلف
خود پژوهش  در  ارزششیر
در  نیز آنان و جستند بهره
نفع به را خود رأی نهایت
در کردند.  صادر جرزی نژاد

چربی و پروتئین که حالی
از  بیشتر جرزی نژاد  شیر
نژادهلشتایناست،در شیر
شیر چربی جایزهی گذشته
جایزهی نصف نیوزیلند  در
امر همین و بود پروتئین
ارزش که میشد باعث
در نژاد این  شیر اقتصادی
نیوزیلندچنگیبهدل کشور
تدریجی افزایش با اما نزند.
این  در  شیر چربی جایزهی
نیوزیلندی محققان ، کشور
جرزی نژاد که باورند این  بر
این برایدامپروریشیریدر
بهترینوسودآورترین کشور
نژادشدهاستوپارامترهای
آنان تازهی تحقیق  از حاصله
تأیید  مهر مدعا این  بر  نیز

میزند.

حساسیتروزافزون
به نسبت مصرفکنندگان
فرزندانشان و خود سامت
به نسبت گردیده سبب
به  بیشتر خیلی گذشته
انواع  بر الصاقی برچسبهای
موادغذاییوآشامیدنیدقت
اصطاحاتیکهاین کنند.یکیاز
در جوان نسل زبان ورد روزها
کشورهایجهانشده خیلیاز
است»غذاهایبیش-مغذی«
چیزی بزرگساالن شاید است.
غذایی رژیمهای دربارهی
گونهرژیم )یک کتوژنیک

اندازهی باچربیزیاد، غذایی
ک ند ا  قنِد  و  تئین و پر  فِی کا
میکند  وادار را بدن که
چربی  از قند، جای به تا
انرژیاستفاده برایتأمین
این  )در پالئولیتیک یا کند(
از خوردنیهایی غذایی رژیم
تخم  ، هی ما  ، شت گو  جمله
، صدفها یجات، سبز  ، غ مر
گیاهان، ریشهی
میوههای انواعمیوهها،
کی ا ر خو ی چها ر قا  ، ر ا د مغز
استفاده مورد آن مانند و
مواردی  از و میگیرد  قرار

،مواد مانندسیبزمینی،شکر
شده، فرآوری غذایی
ب جتنا ا  ت غا  و  ت با حبو
ولی باشند نشنیده میشود(
روزافزونی اقبال جوان نسل
آنهانشانمیدهدوتغذیه به
از یکی تازه لبنی ومواد  باشیر
تأمین برای گزینهها بهترین
و اینقبیلسلیقههایجدید
غذایی رژیم  در دانش-بنیان

انسانامروزیاست.
عصر  در شیری گاوداران
مدیریتی امکانات  حاضر
برای وسیعی علمی و

سلیقهی پاسخگوییبهتغییر
به نسبت مصرفکنندگان
و دارند  اختیار  در  شیر چربی
خیالشان  نیز لحاظ این  از
ثابت علم که است آسوده
بهترینمنابع یکیاز کردهشیر
ویتامینهاو از تأمینبسیاری
انسان بدن برای معدنی مواد

است.



پستانک گاو شیری  ضدعفونی سر
پس از دوشش چگونه عمل می کند؟
نویسنده: کارشناسان شورای ملی مبارزه با ورم پستان آمریکا

تعــداد مــوارد جدیــد عفونــت 
از  اســت  تابعــی  سرپســتانک 
تعــداد پاتوژن هــای عامــل ورم 
پســتان کــه روی سرپســتانک 
ضدعفونــی  کننــد.  تجمــع 
بــا  سرپســتانک ها  کــردن 
میکروب کــش  مــاده ی  یــک 
اتمــام  از  پــس  بالفاصلــه 
بخــش  می توانــد  دوشــش 
روی  پاتوژنهــای  اعظــم 
بیــن  از  را  سرپســتانک ها 
عیــن  در  کار  ایــن  ببــرد. 
همیــن  نفــوذ  احتمــال  حــال 
پاتوژن هــا را بــه درون مجــرای 
کاهــش  سرپســتانک ها 

 . هــد می د

ضدعفونــی سرپســتانک پــس 
ــژه  ــه وی ــی ب ــام شیردوش از اتم
پاتوژن هــای  بــا  مبــارزه  بــرای 
اســتافیلوکوک  ُمســرِی 
 )Staphylococcus aureus(

اســترپتوکوک  و 
)Streptococcus agalactiae(

چنــد  هــر  اســت.  مؤثــر   
شیردوشــی  عملیــات  کــه 
ــه ی خــود هــر  ــه نوب ــد ب می توان
نوع پاتوژن عامل ورم پســتان 
دو  ایــن  بدهــد،  ســرایت  را 
پاتــوژن بــه خصــوص در خــالل 
بــه  گاو  یــک  از  شیردوشــی 
گاو دیگــر منتقــل می شــوند. 
ضدعفونــی سرپســتانک پــس 

کاهــش  در  شیردوشــی  از 
آلودگــی  جدیــد  مــوارد  آمــار 
»محیطــی«  پاتوژن هــای  بــه 
و  کولیفورم هــا   نظیــر 
اســترپتوکوک ها )به اســتثنای 
 ) کتیا ال گا ک آ کو تپتو ســتر ا
مبــارزه  دارد.  کمتــری  تأثیــر 
محیطــی  پاتوژن هــای  بــا 
راهکارهــای  مســتلزم 
زیــر  مــوارد  نظیــر  مدیریتــی 

 : ســت ا
محیــط –• در  گاو  نگــه داری 

پاکیــزه، و  خشــک 
رعایــت درســت بهداشــت –•

دوشــش  از  قبــل 
ضدعفونــی  ماننــد 

از  قبــل  سرپســتانک ها 
خشــک  و  شیردوشــی 

آنهــا، کامــل  کــردن 
درســت –• و  دقیــق  کارکــرد 

شیردوشــی. دســتگاه 
حتــی اگــر در یــک گلــه ی دوشــا 
اســترپتوکوک  میکــروب 
و  شــده  ریشــه کن  گاالکتیــا  آ
ســوماتیک ســل اســکور شــیر 
هــم  بــاز  باشــد،  پاییــن  نیــز 
بایــد  گاودوشــی  متصدیــان 
از  پــس  را  سرپســتانک ها 
اتمــام هــر نوبــت دوشــش بــه 
منزلــه ی جــزء الینفــک رویــه ی 
خــود،  شیردوشــی  دایمــی 

کننــد.  ضدعفونــی 

نتایج قابل پیش بینی
بالغ بر ۵۰ درصد عفونت های 
می توان  را  پستانی  جدید 
ضدعفونی  طریق  از 
ماده ی  یک  با  سرپستانک ها 
اتمام  از  پس  بالفاصله  مؤثر 
اما  برد.  میان  از  دوشش 
سرپستانک ها  ضدعفونی 
را  عفونت هایی  نمی تواند 
شده اند  ایجاد  قبل  از  که 
بهترین  سازد.  ریشه کن 
عفونت های  با  مبارزه  روش 
خشک  گاو  درمان  موجود، 
که  است  گاوهایی  حذف  و 
دچار عفونت مزمن هستند. 
عفونت های  از  پیشگیری 
ضدعفونی  طریق  از  جدید 
سرپستانک ها و حذف موارد 
سال  پستان،  ورم  موجود 
کاهش  موجب  سال  به 
در  پستان  ورم  به  ابتال  آمار 
بهبود  اما  شد.  خواهد  گله 
شرایطی نظیر کاهش آمار ورم 
پستان کلینیکال و یا کاهش 

گله  کانت  سل  سوماتیک 
قابل  ماه  چند  ظرف   

ً
عموما

حصول است. 
روش کار 

دوشش  از  پس  ضدعفونی 
انجام  به دو روش  را می توان 
یا  دیپ  تیت  استفاده  داد: 
و  اسپری. هر دو روش مفید 
قابل قبول هستند به شرطی 
تمام  ضدعفونی  محلول  که 
آغشته  را  سرپستانک  اندام 
هر  که  کنیم  دقت  باید  کند. 
طور  به  سرپستانک  چهار 
ضدعفونی  ماده ی  به  کامل 
 ،

ً
ضمنا گردند.  آغشته  کننده 

باید  ضدعفونی  عملیات 
اتمام  از  پس  بی درنگ 

شیردوشی صورت بپذیرد.
یت صحیح مدیـر

یـیات کار  جـز
را  کننده  ضدعفونی  ماده ی 
باید همیشه در مکانی کاماًل 
نگه داری  پاکیزه  و  خشک 
هرگز  مزبور  ماده ی  کرد. 

برای  بشود!  منجمد  نباید 
آلودگی محصول  از  جلوگیری 
را  آن  ظرف  همیشه  باید 
پس  و  داریم  نگه  دربسته 
محصول،  انقضای  تاریخ  از 
باور  این  بریزیم.  دور  را  آن 
ضدعفونی  که  است  غلطی 
تمام  پستانی  کننده های 
می برند.  بین  از  را  پاتوژن ها 
بعضی پاتوژن ها تحت شرایط 
ضدعفونی  محلول  در  خاص 

کننده زنده می مانند. 
ج شده روی  دستورالعمل در
به  باید  را  کاال  بسته بندی 
از  باید  نیز  کرد.  رعایت  دقت 
کاماًل  محصول  کردن  رقیق 
این  که  آن  مگر  نمود  پرهیز 
رسمی  دستورالعمل  در  امر 
کاال قید شده  تولید کننده ی 
رقیق سازی  چنانچه  باشد. 
است،  ضروری  محلول 
استفاده  مورد  آب  کیفیت 
 
ً
حتما باید  کار  این  برای 

استانداردهای الزم را )از لحاظ 

و  سختی،  پ.هاش.،  باکتری، 
آن( داشته باشد. برای  نظایر 
رقیق سازی باید از ظرفی کاماًل 
تمیز بهره جست و اطمینان 
رقیق سازی  که  نمود  حاصل 
یکدست  و  کامل  طور  به 

صورت پذیرفته است. 
برای  استفاده  مورد  کاپهای 
سرپستانک ها  ضدعفونی 
نوبت  هر  از  پس  باید  را 
جزئی  منزله ی  به  بهره برداری 
و  پاکسازی  رویه ی  از  ضروری 
کاماًل  محیطی،  شستشوی 
به  و  کرد  شستشو  و  خالی 
استفاده  هنگام  اگر  ویژه 
کاپهای  شیردوشی،  چال  در 
باشند،  شده  آلوده  مزبور 
بیشتری  دقت  با  را  آنها  باید 
ضدعفونی  و  شستشو 
نمود. نیز هرگز نباید محلول 
برای  را  شده  استفاده 
دوباره  مجدد  استفاده ی 

داخل ظرف اصلی ریخت. 

Dairy Herd Management منبع: نشریه



چهمحصوالتیاستفادهکنیم از
کننده هــای  ضدعفونــی  بهتریــن 
در  کــه  هســتند  آنهایــی  سرپســتانک 
پســتان  ورم  عمــده ی  پاتوژن هــای  برابــر 
نســبت  آنهــا  از  اســتفاده  باشــند،  مؤثــر 
بــه قیمت شــان مقــرون بــه صرفــه باشــد، 
و خــواص طبیعــی پوســت سرپســتانک 
را حفــظ کننــد یــا حتــی بهبــود ببخشــند. 
ضدعفونــی   هــم  بــازار  در  امــروزه 
هــم  و  دارنــد  وجــود  ســنتی  کننده هــای 
برابــر  در  کــه  کننده هایــی  ضدعفونــی 
ایجــاد  دفاعــی  الیــه ی  یــک  پاتوژن هــا 
می کننــد. صــرف نظــر از نــوع محصولــی کــه 
بــرای گلــه ی دوشــای خــود برمی گزینیــد، 
مؤثــر بــودن ایــن محصــول در برابــر تمــام 
بایــد  پســتان  ورم  ُمســری  پاتوژن هــای 
از قبــل بــه اثبــات رســیده و ثبــت شــده 

باشــد.
در ایــاالت متحــده ی آمریــکا، کارشناســان 
محصوالتــی  از  تنهــا  می کننــد  توصیــه 

کــه: اســتفاده شــود 
فــدرال  داروی  و  غــذا  کل  اداره ی  در   )۱
و  باشــد  شــده  ثبــت   )FDA( کشــور  آن 
کــرده  اثبــات  کنتــرل شــده  ۲( تحقیقــات 
باشــند کــه محصــول میــزان عفونــت را بــه 
ســازمان  می دهــد.  کاهــش  مؤثــری  طــرز 
مذکــور ضدعفونــی کننده هــای پســتانی را 
در زمــره ی داروهای دامپزشــکی مشــمول 
نســخه  ی  بــه  نیــاز  )بــدون  آزاد  فــروش 

کــرده  طبقه بنــدی  دامپزشــک(  رســمی 
ســازمان  ایــن  حــال،  عیــن  در  اســت. 
کننده هــای  ضدعفونــی  کننــدگان  تولیــد 
ســند  کــه  نســاخته  ملــزم  را  پســتانی 
برچســب  در  را  کاال  تأثیرگــذاری  اثبــات 
در  کننــد.  ج  در کاال  ظــرف  روی  الصاقــی 
ضدعفونــی  برندهــای  از  بعضــی  آمریــکا، 
کننــده ی پســتانی مــورد مطالعــه ی کنتــرل 
محصوالتــی  امــا  گرفته انــد،  قــرار  شــده 
داشــته  هــم  مشــابه  فرموالســیون  کــه 
باشــند در بــازار آمریــکا زیادنــد و تغییــرات 
جزیــی در فرموالســیون کاالهــای مرغــوب 
ــرای تولیــد کاالهــای  ــه اثبــات رســیده ب و ب
 کیفیــت و ســطح اثرگــذاری 

ً
تقلیــدی غالبــا

آنهــا را بــه حــد ملموســی کاهــش می دهــد. 
گاوداران آمریکایــی معمــواًل قبــل از خریــد 
بــرای  پســتانی  کننده هــای  ضدعفونــی 
گلــه ی خــود از تولیــد کننــده می خواهنــد 
رعایــت  بــه  مربــوط  واســناد  اطالعــات 
مقــررات و اســتانداردهای اداره ی کل غــذا 
و داروی فــدرال و نتایــج تحقیقــات کنتــرل 
را  خــود  کاالی  عملکــرد  مــورد  در  شــده 
جداگانــه در اختیارشــان قــرار دهنــد. یــک 
منبــع اطالع رســانی دیگــر در مــورد کیفیــت 
در  پســتانی  کننده هــای  ضدعفونــی 
آمریــکا خالصــه ی مقــاالت علمــی ای اســت 
نقــد دانشــمندان و محققــان  مــورد  کــه 
همــکار قــرار گرفته انــد. خالصــه ی مقــاالت 
ضدعفونــی  کیفیــت  بــاب  در  علمــی 

کننده هــای پیــش و پــس از دوشــش را 
)NMC( شــورای ملــی ورم پســتان آمریــکا
ایــن ســو جمــع آوری و  بــه  از ســال ۱۹۸۰ 
منتشــر  کــرده  رســانی  بــه روز  ســال  هــر 
ــاالت،  ــه مق ــی خالص ــن بایگان ــازد. ای می س
کامــل و نهایــی شــده نیســت و بــه طــور 
در  محققــان  جدیــد  یافته هــای  منظــم 
قالــب مقــاالت جدیــد منتشــر و بــه ایــن 

می شــوند. اضافــه  فهرســت 
کنندههــای ضدعفونــی کیفیــت
سرپســتانکراچگونــهمیآزماینــد؟  
 )NMC( شــورای ملــی ورم پســتان آمریــکا
می کنــد.  توصیــه  را  آزمــون  روش  دو 
بــه  موســوم  مرحلــه ی  پروتکل هــای 
 Experimental( آزمایشــی  چالــش 
بــه  موســوم  مرحلــه ی  و   )Challenge
 )Natural Exposure( طبیعــی  عملکــرد 
ح داده شــده اســت: بــه اجمــال در زیر شــر

از –• اســت  عبــارت  آزمایشــی  چالــش
کننــده ی  ضدعفونــی  تــوان  ارزیابــی 
بــروز  از  پیشــگیری  در  سرپســتانک 
عفونــت در گاو شــیری تحــت شــرایط 
تمــاس آزمایشــی بــا پاتوژن هــای ورم 

پســتان.
از –• اســت  عبــارت  طبیعــی  عملکــرد

کننــده ی  ضدعفونــی  تــوان  ارزیابــی 
بــروز  از  پیشــگیری  در  سرپســتانک 
عفونــت در گاو شــیری تحــت شــرایط 
روزمــره  صنعتــی  فعالیــت  بــه  ناظــر 

پروتــکل  ایــن  گاوداری.  محیــط  در 
تحــت  را  محصــول  تأثیــر  میــزان 

می کنــد.   تعییــن  طبیعــی  شــرایط 
را  پروتکل هــا  ایــن  تفصیلــی  نســخه ی 
بــر اســاس درخواســت رســمی  می تــوان 
آمریــکا  پســتان  ورم  ملــی  شــورای  از 
کــرد. گاوداران شــیری بایــد ســطح  تهیــه 
دربــاره ی  را  خــود  علمــی  معلومــات 
 قصــد خریدشــان را 

ً
محصوالتــی کــه احیانــا

دارنــد بــاال ببرنــد. گاودار شــیری در دنیــای 
امــروز بایــد بــا نــوع تحقیقاتــی کــه دربــاره ی 
سرپســتانک  ضدعفونــی  فرایندهــای 
باشــد،  آشــنا  می پذیرنــد  صــورت 
مزبــور  محصــوالت  کــه  را  پاتوژن هایــی 
می شــوند  تولیــد  آنهــا  بــا  مبــارزه  بــرای 
بشناســد و از نتایــج تحقیقــات مربــوط بــه 
گاه باشــد.  میــزان تأثیــر ایــن محصــوالت آ
بــا مــا تکلیــف ســرد، هــوای  در
ضدعفونــیسرپســتانکهاچیســت؟

در مقاطعــی کــه هــوا خیلــی ســرد می شــود 
یــا بــاد خیلــی ســرد مــی وزد، بایــد بســیار 
احتیــاط کنیــم کــه پوســت سرپســتانک ها 
اقدامــات  نزننــد.  یــخ  و  نشــوند  خشــک 
تیمــار  بــرای  شــده  توصیــه  احتیاطــی 
زمســتان  ســرمای  در  سرپســتانک ها 

: از عبارت انــد 
۱. بایــد قبــل از انتقــال گاوهــا بــه فضــای 
، سرپستانک هاشــان خشــک باشــند.  بــاز
از  پــس  را  سرپســتانک ها  وقتــی   .۲

بایــد  می کنیــم،  ضدعفونــی  دوشــش 
بقایــای  ســپس  و  کنیــم،  صبــر  ثانیــه   ۳۰
مــاده ی ضدعفونــی کننــده را بــا دســتمال 
پــاک  دقــت  بــا  مصــرف  یکبــار  حولــه ای 

. کنیــم
وقتــی  را  کننــده  ضدعفونــی  محلــول   .۳
گــرم  کمــی  بایــد  هــوا خیلــی ســرد اســت 
بــرای خشــک  تــا مــدت زمــان الزم  کنیــم 

بیابــد. کاهــش  شــدن اش 
گاوداری  محوطــه ی  بــاز  فضاهــای  در   .۴
بایــد بادشــکن احــداث یــا تعبیــه کنیــم.

کــه  را  کــرده ای  زایمــان  تــازه  گاوهــای   .۵
دارنــد  متــورم  سرپســتانک  و  پســتان 
زیــرا  نظــر بگیریــم  بــه دقــت تحــت  بایــد 
احتمــال پوســته پوســته شــدن و یــخ زدن 
گاوهــا  از  ایــن دســته  سرپســتانک ها در 

اســت.  بیشــتر 
یککام در

مناســب –• و  درســت  ضدعفونــی  بــا 
جلــوی  می تــوان  سرپســتانک ها 
عفونت هــای  از  درصــد   ۵۰ بــر  بالــغ 

گرفــت. را  جدیــد 
دوشــش –• اتمــام  از  پــس  بالفاصلــه 

سرپســتانک های  گاو،  هــر  پســتان 
کــرد. ضدعفونــی  بایــد  را  آن 

مــاده ی –• کــه  بــود  مراقــب  بایــد 
ســطح  تمــام  کننــده  ضدعفونــی 
بیرونــی همــه ی سرپســتانک ها را بــه 

کنــد. آغشــته  کامــل  طــور 

را –• سرپســتانک  کننــده ی  ضدعفونــی 
بایــد بــه درســتی نگــه داری و جابجــا 

کــرد.
بــاب –• در  را  خــود  دانــش  ســطح  بایــد 

منتخــب  کننــده  ی  ضدعفونــی 
کننــده ی  تولیــد  از  و  ببریــم  بــاال 
بــا  آشــنایی  الزم  فنــی  اطالعــات  آن 

کنیــم. مطالبــه  را  محصــول 
ضدعفونــی کــردن سرپســتانک ها یکــی از 
ارکان اصلــی برنامــه ی مــا بــرای مبــارزه بــا 
ورم پســتان اســت. گذشــته از ضدعفونــی 
سرپســتانک ها  تمــام  صحیــح  کــردن 
بالفاصلــه پــس از اتمــام دوشــش هــر گاو، 
برنامــه ی جامــع مــا در مبــارزه ی مؤثــر بــا 
ورم پســتان در گلــه بایــد شــامل ابعــاد و 

ــد: ــم باش ــر ه ــات زی اقدام
و –• دوشــش  فراینــد  صحیــح  مدیریــت 

شیردوشــی ســالن  محیــط 
شیردوشــی –• دســتگاه  از  اســتفاده 

مــدرن و ســالم، و نگــه داری حرفــه ای 
آن

کارتیه هــای –• تک تــک  ضدعفونــی 
پســتان بــه محــض تخلیــه ی کامــل 

شــیر
•– – مدیریــِت  یــا   – درمــان  و  شناســایی 

پســتان  ورم  بــه  ابتــال  مــوارد  فــورِی 
ل کلینیــکا

حــذف گاوهــای مبتــال بــه ورم پســتان –•
مزمــن.



دوره ی انتقال که طبق تعریف 
وضع  از  پیش  هفته  سه  از 
از  پس  هفته  سه  تا  حمل 
یکی  می انجامد  طول  به  آن 
در  مقاطع  حساس ترین  از 
است  شیری  دام  پرورش 
دوره  این  در  شیری  دام  زیرا 
فیزولوژیکی  فشار  چند  تحت 
انرژی،  به  بیشتر  نیاز  قبیل  از 
خشک  ماده ی  جذب  کاهش 
و ضعف سیستم ایمنی بدن 
 ,Drackley( می گیرد  قرار 
گاو  چالش ها  این   .)1999
انواع  معرض  در  را  شیری 
)نظیر  متابولیکی  بیماری های 
و   ) کتوز و  هایپوکلسمی 
امراض عفونی )مانندمتریت( 
و  کتوز  می دهد.  قرار 
بیماری های  هایپوکلسمی 

متابولیکی شایعی هستند که 
»دروازه «ا ی  عنوان  به  آنها  از 
برای دعوت از سایر امراض و 
اختالالت یاد می شود زیرا این 
سطح  بالفاصله  بیماری  دو 
جذب ماده ی خشک را در گاو 
داده،  کاهش  انتقال  دوره ی 
را  آن  بدنی  ایمنی  سیستم 
بنابراین،  می کنند.  تضعیف 
مدیریت گاو شیری در دوره ی 
از  پیشگیری  بر  باید  انتقال 
رصد  و  بیماری  دو  این  بروز 

بی وقفه ی گاو متمرکز باشد. 
برای  راهها  بهترین  از  یکی 
گاو  ابتالی  از  پیشگیری 
بیماری  دو  این  به  شیری 
انتقال  دوره ی  در  متابولیکی 
افت  رساندن  حداقل  به 
گاو  که  است  خشکی  ماده ی 

می کند.  جذب  وعده  هر  در 
در  دام  مناسب  تراکم  رعایت 
اختالط  از  جلوگیری  بهاربند، 
گاوهای  با  اول  گاوهای شکم 
جابجایی های  کاهش   ، بالغ تر
آخور  صحیح  مدیریت  و  دام 
است  راهکارهایی  جمله  از 
ماده ی  جذب  افزایش  به  که 
انتقال  دوره ی  در  خشک 
مثال،  برای  می کند.  کمک 
در  که  اولی  شکم  گاوهای 
در  زایش  آستانه ی  دوره ی 
گاوهای  با  شلوغ  بهاربند  یک 
شوند،  نگهداری  باالتر  شکم 
شیرواری  بعدی  دوره ی  در 
افزایش  درصد   ۱۰ هر  ازای  به 
نصاب  حد  به  نسبت  تراکم 
توصیه شده )یعنی ۸۰ درصد( 
روز  در  گرم   ۸۰۰ الی   ۷۰۰ حدود 

می کنند  تولید  کمتری  شیر 
 .)Nordlund et al, 2006(
مزبور  گاوهای  این،  بر  عالوه 
افت  دچار  است  ممکن 
و  خشک  ماده ی  جذب 
نیز  استراحت  مدت  کاهش 
بشوند و در نتیجه، در معرض 
تولید  افت  لنگش،  به  ابتال 
آبستنی  توان  کاهش  و  شیر 

قرار بگیرند. 
تراکم  تعیین  با  ارتباط  در 
بهاربند،  در  دام  مناسب 
این  که  است  ذکر  قابل 
اساس  بر  می توان  را  پارامتر 
یا  آخور  به  دسترسی  فضای 
هر  در  فری استال ها  تعداد 
تراکم بهاربند محاسبه نمود. 
، امتدادآخور بیرویهیدامدر
بیماری های  به  ابتال  خطر 

بــــه حــــداکــــثـــــر 
رســــانـــــدن جـــــذب 

خــــوراک: 
یت  کلید موفقیت در مدیر

گاو دوره ی انتقال
نویسنده: آدریان باراگان 

)Adrian Barragan(

Dairy Herd Management منبع: نشریه



 ، کتوز قبیل  از  متابولیکی 
بروز  نیز  و  هایپوکلسمی 
افزایش  را  شیردان  جابجایی 
به بیرویه تراکم می دهد؛ 
هم  فریاستالها  تعداد ازای
را  لنگش  به  ابتال  احتمال 
 Nordlund et al,( می برد  باال 
2006(. تراکم توصیه شده در 
امتداد آخور ۷۵ سانتی متر به 
ازای هر یک رأس دام است؛ ُپر 
شدن ۸۰ درصد فری استال ها 
بر  شده  توصیه  تراکم  نیز 
اساس تعداد فری استال های 
است  بهاربند  هر  داخل 
این  اگر   .)Nordlund, 2011(
بشوند،  رعایت  توصیه ها 
اطمینان  می توان  گاه  آن 
یک  حداقل  که  کرد  حاصل 
گاو  هر  ازای  به  فری استال 
در  آن  استراحت  هنگام  به 
باشد  داشته  وجود  بهاربند 
به  نیز  آخور  به  دسترسی  و 
گاوهای  که  باشد  گونه ای 
پشت  جوان تر  یا  منفعل تر 
قلدرتر  یا  درشت تر  گاوهای 
جا نمانند و دچار افت جذب 
خوراک نگردند. گذشته از این، 
باید به طراحیدرستبهاربند 
خاص  نیازهای  تأمین  برای 
نیز  انتقال  دوره ی  گاوهای 
بهاربندی  در  مثاًل،  کرد.  توجه 
که دو ردیف فری استال دارد، 
آخور  یک  به  فری استال  هر 
داشت؛  خواهد  دسترسی 
بهاربندی  چنین  در  بنابراین، 
تراکم دام در امتداد آخور باید 
فری استال ها  در  دام  تراکم  با 

برابر باشد. اما اکثر بهاربندها 
صنعتی  گاوداری های  در 
ردیف  سه  دارای  امروزی 
فری استال هستند. در نتیجه، 
فری استال ها  درصد   ۱۰۰ اگر 
فضای  گاه  آن  باشند،  ُپر 
سوم  یک  آخور  به  دسترسی 
کرد.   خواهد  پیدا  کاهش 
که  بهاربندهایی  در  بنابراین، 
دارند  فری استال  ردیف  سه 
را  دام  تراکم  می شود  توصیه 
بر حسب فضای دسترسی به 

آخور محاسبه کنیم. 
در  باید  که  دیگری  عامل 
دوره ی  دام  تراکم  تعیین 
نظر  در  بهاربند  در  انتقال 
بر  رفته  کار  به  مانع  بگیریم 
در  مثاًل،  است.  آخور  فراز 
به  آخورشان  که  بهاربندهایی 
صرف  است،  مجهز  ِهدالک 
بهاربند،  در  دام  تراکم  از  نظر 
فضای  کل  از  درصد   ۸۰ تنها 
آخور در دسترس آزاد دام قرار 

خواهد داشت
)Nordlund, 2011(. به همین 
که  بهاربندهایی  در  نحو، 
میله  و  نرده  به  آخورشان 
هر  ازای  به  باید  است،  مجهز 
امتداد  در  اضافی  فضایی  گاو 
آخور پیش بینی کرد تا گاوهای 
و  آزاد  دسترسی  مانع  قلدرتر 
کوچک تر  گاوهای  آسوده ی 
نگردند  آخور  به  منفعل تر  یا 
)Nordlund, 2011(. با وجودی 
تراکم  منفی  پیامدهای  که 
بی رویه در بهاربندهای حاوی 
برای  انتقال  دوره ی  گاوهای 

آنها امروزه  سالمت وعملکرد 
بر هیچ کس پوشیده نیست، 
بسیاری از دامداران همچنان 
از  بیش  را  بهاربندها  این 
می شود  توصیه  که  حدی 
شلوغ و متراکم نگه می دارند 
زیرا باوردارند گاوهای منفعل 
به طور طبیعی منتظر خواهد 
یا  بزرگ تر  گاوهای  تا  ماند 
فری استال  یا  آخور  از  قوی تر 
آنها  و  استفاده  کافی  قدر  به 
باور  این  ولی  کنند،  ترک  را 
تطابق  واقعیت  با  چندان 
حیوانی   

ً
غریزتا گاو  ندارد. 

 )allomimetic(  » »تقلیدگر
که  است  حیوانی  یعنی  است 
در  اجتماعی  زندگی  به  تمایل 
دارد  خود  همنوعان  گله ی 
غذا  )مانند  را  رفتاری  هر  و 
به  کشیدن(  دراز  یا  خوردن 
سایر  با  هم زمان  طبیعی  طور 
می دهد  صورت  گله  اعضای 
 .)Cook & Nordlund,2004(
وعده ی  هر  در  اگر  بنابراین، 
گاوهای  خوراک دهی، 
نتوانند  بهاربند  منفعل تر 
به  گله  اعضای  سایر  همانند 
به  کنند،  پیدا  دسترسی  آخور 
احتمال بسیار قوی دچار افت 
جذب ماده ی خشک خواهند 
به  بنا  و  دیگر  سوی  از  شد. 
اساسی  و  مهم  دلیل  همین 
غریزی  بودن  تقلیدگر  )یعنی 
به  فری استال  چنانچه  گاو(، 
تعداد کافی برای تمام گاوهای 
نداشته  وجود  بهاربند  داخل 
تأملی  قابل  تعداد  باشد، 

کافی  استراحت  از  گاوها  از 
محروم خواهند شد. 

جدا سازی تلیسه ها و گاوهای 
شکم اول از گاوهای مسن تر 
بزرگ  گاوداری های  غالب  در 
است  دشواری  کار  صنعتی 
ایجاد  مستلزم  امر  این  زیرا 
صرف  و  اضافی  تأسیسات 
است.  توجهی  قابل  هزینه ی 
عواقب  و  آثار  عمده ترین 
تلیسه ها  نگه داری  از  ناشی 
سایر  با  اول  شکم  گاوهای  و 
دامهای  عملکرد  در  گاوها 
مشاهده  قابل  جوان تر 
برای  باید  که  بود  خواهد 
بستر  و  غذا  به  دسترسی 
استراحت با گاوهای قوی تر و 
آثار  مسن تر رقابت کنند. این 
خصوص  به  سوء  عواقب  و 
اگر تراکم بهاربند بیش از حد 
وخیم تر  باشد،  شده  توصیه 
اگر  بنابراین،  می گردد.  نیز 
جداسازی تلیسه ها و گاوهای 
شکم اول از گاوهای مسن تر 
عماًل  انتقال  دوره ی  در 
دست کم  امکان پذیرنباشد،  
باید تراکم بهاربند را پایین )۸۰ 
درصد( نگه داشت و به ویژه، 
را  آخور  به  دسترسی  فضای 
هر  ازای  به  سانتی متر   ۷۵(

رأس گاو( باز کرد. 
که  دیگری  عملی  راهکار 
جذب  بهبود  به  می تواند 
گاو دوره ی  در  ماده ی خشک 
حداقل  به  بینجامد،  انتقال 
آنها  جابجایی های  رساندن 
دیگر  بهاربند  به  بهاربندی  از 

دسته  این  که  بار  هر  است. 
دیگری  بهاربند  به  را  گاوها  از 
منتقل کنیم، سلسله مراتب 
جامعه ی  بین  باید  تازه ای 
بگیرد،  شکل  گاوها  جدید 
طبیعی  شرایط  در  که  امری 
روز طول می کشد  معمواًل دو 
 .)Cook & Nordlund, 2004(
گاوهای   ، روز در خالل این دو 
دچار  است  ممکن  تازه وارد 
خشک  ماده ی  جذب  افت 
مدت  طول  کاهش  و 
امر  همین  بشوند.  استراحت 
شیر  تولید  خود،  نوبه ی  به 
کاهش  را  مذکور  گاوهای 
بیماری ها  برابر  در  و  می دهد 
می سازد  آسیب پذیرشان 
 .)Cook & Nordlund, 2004(
رساندن  حداقل  به  بنابراین، 
دوره ی  دامهای  جابجایی 
ماده ی  جذب  به  انتقال 
خشک در آنها یاری می رساند. 
بهاربند  با  زایشگاه  ترکیب 
آستانه ی  گاوهای  مخصوص 
گاوهای  که  نحوی  به  زایش 
تاریخ  از  قبل  روز   ۲۱ اخیر 
آن  به  حمل  وضع  تخمینی 
منتقل گردند و تا فرا رسیدن 
خو  آن  محیط  به  مزبور  تاریخ 
برای  حل  راه  یک  بگیرند، 
گاوهای  جابجایی  از  کاستن 
در  اما  است.  انتقال  دوره ی 
این صورت، خیلی مهم است 
که بهاربند را بسیار تمیز نگه 
را  آبستن  گاوهای  و  داریم 
برای تشخیص آنی شروع درد 

تحت  دقت  به  زایمان شان 
نظر داشته باشیم.

 ، دیگر آسان تر   
ً
نسبتا راهکار 

به  مربوط  آخور  مدیریت 
است  انتقال  دوره ی  گاوهای 
 تأثیر بسیار جدی بر 

ً
اتفاقا که 

افزایش ماده ی خشک جذب 
شده در این دسته از گاوهای 
می گذارد.  باقی  آسیب پذیر 
که  جداگانه،  تحقیق  یک  در 
تراکم  و  آخور  فیزیکی  موانع 
ارزیابی  مورد  بهاربند  در  دام 
علمی  دقیق  مقایسه ی  و 
پی  پژوهشگران  گرفتند،  قرار 
این  از  نظر  صرف  که  بردند 
انگیزه ی  مهم ترین  عوامل، 
روی  از  برخاستن  برای  گاو 
 ، زمین و حرکت به سمت آخور
توزیع خوراک تازه و مرغوب در 
 .)2006 ,Huzzey et al( آن است
روش دیگری نیز که ثابت شد 
به  برای مراجعه  گاوها  محرک 
آخور است، پیش رانی خوراک 
اطراف  در  شده  پراکنده 
تا  است  آن  جلوی  به  آخور 
به  آسان تر  دسترسی  گاوها 
 Huzzey(کنند پیدا  خوراک 
et al, 2006(. بنابراین، توزیع 
آخور  امتداد  در  تازه  خوراک 
هر  در  نوبت  دو  دست کم 
خوراک  پیش راندن  و  روز 
آخور  اطراف  در  شده  پراکنده 
هر ۲ ساعت یک بار به جذب 
در  خشک  ماده ی  بهینه ی 
کمک  انتقال  دوره ی  گاوهای 
عالوه  کرد.  خواهد  شایانی 

اصالحی  راهکارهای  اینها،  بر 
خوراک  توزیع  نظیر  مشابه 
 ۲۳ بتواند  گاو  که  حجمی  در 
با   ، شبانه روز هر  در  ساعت 
آسودگی و به کمک زبان خود 
بخواهد  که  خوراک  قدر  هر 
ببلعد  و  بردارد  آخور  کف  از 
و   )Caixeta et al, 2018(
 ۵ بلع  از  خودداری  پیش بینی 
در  شده  توزیع  خوراک  درصد 
به   ،)Bach et al, 2008( آخور 
افزایش جذب ماده ی خشک 
انتقال  دوره  ی  گاوهای  در 
کمک به  سزایی خواهد نمود. 
حتی با فرض بهترین مدیریت 
بنا   

ً
غالبا گاوداری،  در  ممکن 

به دالیل غیر قابل پیش بینی 
همچون شرایط نامطلوب آب 
و هوایی )موج ناگهانی گرمای 
چالش های  رفع  هوا(،  شدید 
دوره ی  گاوهای  با  مرتبط 
انتقال گله ناممکن می گردد و 
آنها به امراض  راه برای ابتالی 
می گردد.  هموار  متابولیکی 
شناسایی  برای  بنابراین، 
معضالت  موقع  به  رفع  و 
مدیریتی مربوط به دام دوره ی 
است  ضروری  گله،  در  انتقال 
و  شناسایی  سیستم  یک  که 
قبیل  این  برای  سریع  درمان 
راه  )که  »واسطه  «  بیماری های 
بیماری ها  سایر  بروز  برای  را 
به  و  اجرا  می کنند(   هموار 
گردد.  پیگیری  مستمر  طور 
میزان  منظم  اندازه گیری  با 
 . تی.ام.آر در  معدنی  مواد 

خشک  گاوهای  به  مختص 
ادرار  پ.هاش.  اندازه گیری  و 
آیا  که  دریافت  می توان  آنها 
تالش های ما برای پیشگیری 
در  هایپوکلسمی  بروز  از 
انتقال  دوره ی  گاوهای 
یا  است  بوده  مؤثر  و  موفق 
ارزیابی  این،  بر  عالوه   . خیر
میزان  و  کاندیشن  بادی 
شیر   ، ادرار )در  بدن  کتون 
بهترین  زمره ی  در  خون(  یا 
راهکارها برای پایش وضعیت 
انتقال  دوره ی  گاو  متابولیکی 
اصالح  لزوم،  صورت  در  و 
سیستم مدیریتی و/یا درمان 
به  مبتال  دام  پیشگیرانه ی 

کتوز به شمار می آیند. 
بنیادین  اصل  این  همیشه 
که  باشید  داشته  خاطر  به  را 
نیاز  با  مطابق  جیره ی  بدون 
گاوهای  مختلف  گروه های 
از  سرشار  که  انتقال  دوره ی 
معدنی  مواد  مغذی،  مواد 
باشد،  ویتامین ها  انواع  و 
فوق  حلهای  راه  از  یک  هیچ 
شد.  نخواهد  واقع  کارساز 
جلسات  برگزاری  بنابراین، 
تغذیه،  کارشناسان  با  منظم 
گله  مشاوران  و  دامپزشکان 
است  مهم  و  ضروری  بسیار 
تا مدیریت گاو دوره ی انتقال 
نحو  بهترین  به  گله  کل  در 
گاودار  و  شود  اجرا  ممکن 
و  پایش  از  قدم  یک  همیشه 
آینده  مسائل  از  پیشگیری 

جلوتر بماند.  



شـیرگیری  از قبـل گوسـاله
مصـرف بایـد  اسـتارتر  چقـدر
چهسـنیبایداسـتارتر کند؟از
اضافـه گوسـاله بـهجیـرهی را
را اسـتارتری نـوع چـه کـرد؟
میپسـندد؟  بیشـتر گوسـاله
Dale(  مــور ِدیــل  دکتــر
Moore(،اســتاددامپزشــکی
بخــش  مدیــر و بالینــی
دامپزشــکی ترویــج خدمــات
ایالتــی دانشــگاه  در
دلیــل ســه بــه واشــینگتن،
اســتارتر مصــرف اساســی،
گوســالههای جیــرهی  در را
ــز ســنشــیرگیری،حائ قبــلاز

میدانــد: اهمیــت

۱(بلوغشکمبه،
ایمنــی سیســتم تقویــت )۲

بــدن،
زودهنــگام رشــد تقویــت )۳
وافزایــشوزنکــهبــهنوبــهی
فرایند خــودســببتســریعدر
تلیســه ســن کاهــش بلــوغ،
هنــگاماولیــنزایــش،ورکــورد
اولیــن  در  تولیــدشــیر  باالتــر
میگــردد. شــیرواری دورهی
بررســی خــال  در  مــور  دکتــر
پژوهشهــای نتایــج جامــع
ایــنزمینــه،طیــف دیگــراندر
دخیــل عوامــل  از وســیعی
غــات  اســتارتر مصــرف  در
گوســاله نســبی عملکــرد و

داده  قــرار مطالعــه مــورد را
اســت.

اگرچــه ، مــور  دکتــر زعــم بــه
در  اســتارتر مصــرف میــزان
ســنینمختلــفتفاوتهــای
دارنــد، هــم بــا تأملــی قابــل
ســن  از بایــد گوســاله
مقــدار بعــد بــه دوهفتگــی
و کنــد مصــرف غــات کمــی
هفتگــی ۴ ســن بــه وقتــی
گــرم ۲۵۰ حــدود بایــد رســید
حــدیــکپیمانــه( )در اســتارتر
بــهمصــرفبرســاند.قاعــدهی
کــه اســت آن  اساســیدیگــر
مایــع جیــرهی قطــع  از قبــل
گوســاله،بایــدبــهمــدت۳روز

متوالــی،حــدودیــککیلوگــرم
اســتارتر پیمانــه( ۴ حــد  )در
بــهمصــرفحیــوان روز هــر در

برســد.
مــور  دکتــر مشــاهدات
عوامــل کــه میدهــد نشــان
اشــتهای  در متعــددی
مصــرف بــرای گوســاله
غــاتدخالــتدارنــد اســتارتر

جملهانــد: آن  از کــه
مایــع	  جیــره ی  میــزان 

بــه کــه گوســالههایی –
و »مشــخص میــزان
طبیعــی  شــیر محــدود«
شــیر جایگزیــن یــا

یادی بر میزان مصرف  عوامل ز
ثیر می گذارند استارتر گوساله تأ

)Maureen Hanson( نویسنده: مورین هانسون
Dairy Herd Management منبع: نشریه

حــدود۲لیتــر مصــرفمیکننــد)در
ــداســتارتر ــه(بای دووعــدهیروزان در
نیازهــای تــا بخورنــد بیشــتری
و رشــد لحــاظ  از آنهــا تغذیــهای
در شــود. تأمیــن وزن افزایــش
بــاچالــش هــوایســرد،امــا،ایــنامــر
هشــدار مــور روبــرومیشــود.دکتــر
ســرد، هــوای و آب  در کــه میدهــد
گوســالههای۳ماهــهوجوانتــریکــه
جیــرهیمحــدوددریافــتمیکننــد،
نمیتواننــدبــرایجبــرانکمبودهــای
کافــی  مقــدار بــه خــود تغذیــهای
حــاویغــاتمصــرفکننــد اســتارتر
بــهمــوادمغــذی نتیجــه،بیشــتر ودر

دارنــد. احتیــاج مایــع

چنــد	  بــه  مــور  دکتــر – بیمــاری
کــهنشــان کــرده برخــورد پژوهــش
دچــار گوســالههای میدهنــد
مصــرفغــاتبــامشــکل اســهالدر
دکتــر توصیــهی میشــوند. روبــرو
»گوســالهی کــه اســت آن  مــور
بــرای 

ً
حتمــا بایــد اســهال  دچــار

جســمانی مطلــوب شــرایط حفــظ
یــا طبیعــی  شــیر همچنــان خــود
زیــرا کنــد مصــرف  شــیر جایگزیــن
چنیــنگوســالهایتــوانجــذبمــواد
نخواهــد اســتارتر مغــذیچندانــیاز

داشــت«.
آشــامیدنی	  آب  بــه  دسترســی 

آشــامیدنی آب  روز  هــر چنانچــه –

گوســاله  اختیــار  در ســالم و تــازه
حیــوان رغبــت شــود، داده  قــرار
خواهــد  بیشــتر غــات مصــرف بــه
آب  از محــروم گوســالههای شــد.
ســوم یــک حــدود تــازه آشــامیدنی
بــا کــرده، مصــرف کمتــری  اســتارتر
وزنگیــری  در درصــدی ۳۸ افــت
روبــروخواهنــد مطلــوب و طبیعــی

شــد.
تــازه 	  و  فرموالســیون  بافــت، 

کــه شــده ثابــت – اســتارتر  بــودن 
آجیلــی گوســالهبــهخــوردناســتارتر
رغبــتبیشــترینشــانمیدهــدامــا
ــهایاســتارترهایپلــت کارایــیتغذی
شــدهنســبتبهاســتارترهایآجیلی



اســت.منبــعنشاســتهی بیشــتر
اشــتهایگوســاله در نیــز اســتارتر
زیــرا اســت  مؤثــر آن بــه نســبت
کــه را اســتارترهایی گوســاله
بــه باشــند شــده تهیــه ذرت  از
یــا جــو  از برگرفتــه اســتارترهای
ترجیــحمیدهنــد.  دوســر جــوی
اینهــا،گوســالهاســتارتر گذشــتهاز
خــردیــا تــازهرانســبتبــهاســتارتر
کپــکزده شــدهواســتارتر پــودر
پســندمیکنــد. بــهمراتــببیشــتر
و  اســتاتر کیفیــت حفــظ بــرای
جــذبرطوبــتبــهآن، جلوگیــریاز
توصیــهمیشــودایــنمحصــولرا
گونــهآبو منابــعحــاویهــر از دور
محیــطکامــًاخشــکنگــهداری در

کنیــم.
اقلیمــی 	  شــرایط  گوســاله دانی، 

نشــان تحقیقــات – یــت مدیر و 
بــه را گوســالهها  اگــر کــه داده
باکــس  هــر  در جفــت صــورت
نگهــداریکنیــم،مصــرفاســتارتر
گوســالههای بــه نســبت آنهــا
باکســهای  در شــده نگهــداری
هــر میشــود،  بیشــتر انفــرادی
اســتارتر حجــم تفــاوت کــه چنــد
مصــرفشــدهبیــنایــندوگــروه

۵ ســن تــا
هفتگــی

نیســت  معنــیدار چنــدان
ایــن بعــد بــه مقطــع آن  از ولــی
میگــردد.هــم تفــاوتچشــمگیر
اســترسگرمایــیوهــماســترس
افزایــش موجــب ســرمایی
مغــذی مــواد بــه گوســاله  نیــاز
نیــز مــورد ایــن  در امــا میگــردد.
تقاضــای افزایــش ایــن جبــران
مغــذی مــواد بــرای طبیعــی
و هفتــهای ۳ گوســالههای  در
یــا  شــیر طریــق  از بایــد  جوانتــر
صــورتبپذیــرد. جایگزیــنشــیر
حــاوی ســطل مکانــی موقعیــت
فیزیکــی  ســاختار  در  اســتارتر
نوبــهی بــه  نیــز گوســاله باکــس
اگــر اســت. اهمیــت  حائــز خــود
زمیــن ســطح  از ســطل ارتفــاع
)حــدود باشــد بــاال حــد از بیــش
گوســالهی بــرای  ســانتیمتر ۱۰
در  اســتارتر مصــرف هلشــتاین(،
گوســالهبــامانــعمواجــهخواهــد
شــد.وســرانجامآنکــهتحقیقــات
طــول  اگــر اســت داده نشــان
بــرای محیــط روشــنایی مــدت
زیــاد هفتــهای ۴ گوســالههای
،) شــبانهروز باشــد)۱۸ســاعتدر
گوســالههای بــا مقایســه  در

همســنی

در  شــبانهروز  در ســاعت ۱۰ کــه
ببرنــد،دو محیــطروشــنبــهســر
مصــرف بیشــتری  اســتارتر  برابــر

کــرد. خواهنــد
زمــانالزم ،مــدت مــور  دکتــر بــاور بــه
بــرایرشــدوبلــوغشــکمبهیگوســاله
بــه را آن جیــرهی بتــوان کــه حــدی تــا
داد،حــدود کامــلبــهغــاتتغییــر طــور
۳هفتــهاســت.بنابرایــن،مهــماســت
ــدگوســاله، تول ســومپــساز روز ــهاز ک
مــوردگوســالههاییکــهمیــزان حتــیدر
بیشــتریمــوادمغــذیمایــعبرایشــان
آب و غــات  اســتارتر گردیــده،  تجویــز
قــرار آنهــا  اختیــار  در تــازه آشــامیدنی
مغــذی مــواد رســاندن شــود. داده
الزموکافــیبــهبــدنگوســاله،ســبب
از مطلــوِب برنامــهی طبــق میشــود
پیــشتعییــنشــدهیخــود،گوســاله
بهتریــن بگیریــم،تلیســهرادر شــیر رااز
زمــانتلقیــحکنیــموزایــشاولآنرادر
محقــق ممکــن، ســن مناســبترین
در  بیشــتر مطالعــهی بســازیم.برای
مــور  دکتــر کــه پژوهشهایــی بــاب
بررســینمــودهوتحلیــلجامــعویاز
ــر ــهیزی ــهمقال نتایــجایــنتحقیقــاتب

رجــوعکنیــد:

h t t p s : / /s 3 .w p .w s u . e d u /
uploads/sites/07/2017/2147/
FS288E .pd f



محققــان آمریکایــی بــا بررســی 
یکایــک  در  دامهــا  ســوابق 
واقعیــت  چهــار  بــا  گله هــا 

شــدند: روبــرو  مشــترک 
•– ۵ دوم  شــکم  گاوهــای 

زایمــان  از  پــس  هفتــه 
کیلوگــرم   ۱۵ حــدود 
تلیســه های  از  بیشــتر 
تولیــد  شــیر  اول  شــکم 

. می کننــد
•– ۵ ســوم  شــکم  گاوهــای 

زایمــان  از  پــس  هفتــه 
کیلوگــرم   ۵ تــا   ۴ حــدود 
گاوهــای  از  بیشــتر 
تولیــد  شــیر  دوم  شــکم 

. می کننــد
از –• تابعــی  تفاوت هــا  ایــن 

تعــداد  و  تولیــد  ســطح 
شیردوشــی  وعده هــای 

. نیســتند
روزانــه –• کــه  گله هایــی  در 

رکــورد روزانــه ۵۰ کیلوگــرم 
)میانگیــن  اســت 

 ،) شــیر تانــک  داخــل 
وجــود  تلیســه هایی 
دارنــد کــه ۱۰ هفتــه پــس از 
زایمــان اول، ۵۰ کیلوگــرم 
تولیــد  شــیر  روز  در 

 . می کننــد
ایــن  تعیین کننــده ی  عامــل 
ســطح  جــز  چیــزی  وضعیــت 
بلــوغ تلیســه ها نیســت: وزن 
پــس  بالفاصلــه  بایــد  تلیســه 
از زایمــان ۸۵ درصــد وزن گاو 
در  تلیســه  )وزن  باشــد  بالــغ 
 ۹۵ بایــد  زایمــان  آســتانه ی 
باشــد(.  بالــغ  گاو  وزن  درصــد 
اگــر چنیــن نباشــد، تلیســه ها 
دوره ی  نخســتین  طــول  در 
شــیرواری خــود همچنان رشــد 
داشــت  خواهنــد  جســمانی 
ولــی ایــن امــر بــه قیمــت تولیــد 
شیرشــان تمــام خواهــد شــد.
در  ماجــرا  اساســی  نکتــه ی  و 
اینجاســت: هــر نیــم کیلوگــرم 
تلیســه  بــدن«  وزن  »کســر 

شــیرواری تولیــددر بــهکســر
انجامیــد. خواهــد

زود را خــود تلیســههای  اگــر
آبســتنمیکنیــد،بایــدطــوری
عمــلکــردهباشــیدکــههمــان
باشــند کــرده رشــد زود  قــدر
هنــگام بــه بدنشــان وزن و
مطلــوب ســطح بــه زایمــان
فــرض باشــد.مثًا، رســیده
گاو بــدن کنیــدمتوســطوزن
وزن )متوســط گلــه  در بالــغ
گاوهــایشــکمســوم،چهــارم
پــس الــی۱۲۰روز وپنجــم،۸۰
و شــیرواری دورهی  آغــاز  از
آبســتنی(۷۶۰حــدود پیــشاز

ایــن  در باشــد. کیلوگــرم
در کــه تلیســههایی صــورت،
دارنــد قــرار زایمــان آســتانهی
۷۲۲ وزن بــه 

ً
حــدودا بایــد

درصــد ۹۵ )یعنــی کیلوگــرم
وزنگاوبالــغ(رســیدهباشــند.
وزن تفریــق۴۲/۵کیلوگــرماز
بــدو تلیســهیعنــیوزنآندر
کــه اســت معنــا آن بــه تولــد
تــا تولــد بــدو  از بایــد تلیســه
کیلوگــرم ۶۷۹/۵ اول زایمــان
رشــدکنــد.بنابرایــن،بســتهبــه
تاریــخزایمــان، ســنتلیســهدر
میــزانرشــدآنرامیتــواندر

کــرد: خاصــه زیــر جــدول

غ کامل  چرا بلو
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کـــه  بحثهایـــی  از  یکـــی 
ــان گاوداران و  سالهاســـت میـ
کارشناســـان دامپـــروری وجـــود 
آبســـتنی  کـــه  اســـت  آن  دارد 
زودهنـــگام تلیســـه ی شـــیری 
باعـــث افزایـــش رکـــورد تولیـــد 
و راندمـــان اقتصـــادی دام بـــه 
ازای طـــول عمـــرش می گـــردد. 
کارشناســـانی  و  گاوداران 
ایـــن  بـــا  کامـــاًل  کـــه  هســـتند 

نظریـــه موافق انـــد و خیلی هـــا 
هـــم بـــه کلـــی ایـــن نظریـــه را رد 

 . می کننـــد
در  کـــه  دالیلـــی  عمده تریـــن 
زودهنـــگام  آبســـتنی  تأییـــد 
ح شـــده  تلیســـه ی شـــیری مطـــر
ــث  ــن کار باعـ ــه ایـ ــت کـ آن اسـ
می شـــود تلیســـه زودتـــر وارد 
ـــداد  ـــود، تع ـــیروار بش ـــه ی ش گل
بیایـــد و در  پاییـــن  تلیســـه ها 

نتیجـــه، در هزینـــه ی خـــوراک و 
پـــرورش تلیســـه صرفه جویـــی 

ــردد.  گـ
محققـــان آمریکایـــی بـــا بررســـی 
از ۵۴۰  بیـــش  آمـــاری  ســـوابق 
در  شـــیری  دام  رأس  هـــزار 
ایـــاالت  شـــیری  گاوداری   ۱۷۴
ــه حـــل ایـــن  متحـــده موفـــق بـ
معمـــا شـــده اند. بـــه بـــاور آنـــان، 
بلـــوغ تلیســـه بـــر حســـب وزن 
آن در تاریـــخ وضـــع حمـــل حائـــز 
زیـــادی  فوق العـــاده  اهمیـــت 
تلیســـه  واقـــع وزن  اســـت.در 
در زمـــان نخســـتین زایـــش، نـــه 

تنهـــا عملکـــرد آن را در طـــول 
ــیرواری رقـــم  اولیـــن دوره ی شـ
می زنـــد، بلکـــه عملکـــرد طـــول 
و  تلیســـه  اقتصـــادی  عمـــر 
ــز می تـــوان  ــه را نیـ حتـــی کل گلـ
بـــه کمـــک آن پیش بینـــی کـــرد. 
رکـــورد تولیـــد شـــیر در اولیـــن 
»ســـقف«  شـــیرواری  دوره ی 
تولیـــد شـــیر کل گلـــه را تعییـــن 
هرگـــز  گلـــه  زیـــرا  می کنـــد 
بیشـــتر  توانســـت  نخواهـــد 
از رکـــورد گاوهـــای شـــکم اول 

ــد.  ــد کنـ ــیر تولیـ شـ



کنیـــد وزنکشـــی مختلـــف
آیـــا کـــه شـــود معیـــن تـــا
رشـــد بـــرای کـــه را اهدافـــی
بودیـــد کـــرده تعییـــن آنهـــا
حـــالتحقـــقهســـتندیـــا در

. خیـــر
مذکـــور اهـــداف  اگـــر .۵
باشـــند، شـــده تأمیـــن
ـــاخیـــالآســـوده میتوانیـــدب
در را خـــود تلیســـههای
۲۲یـــا۲۳ماهگـــیبـــهســـن

برســـانید. زایمـــان
اهــداف ایــن  اگــر امــا .۶
نشــدهاند، تأمیــن  هنــوز
تــا را تلیســهها تلقیــح
حــدیبــهتعویــقبیندازیــد
تــا کافــی انــدازهی بــه کــه
گرفتــه وزن زایمــان زمــان
اینجاســت جالــب باشــند.
جــرزی تلیســههای کــه
الگــوی همــان  از  نیــز
هلشــتاین تلیســههای

یعنــی میکننــد پیــروی
آنهــا زایمــان ســن چــه  هــر
باشــد،رکــوردتولیــد پایینتــر
همــان بــه  نیــز شیرشــان
ــود. خواهــدب ــر نســبتکمت
کــه دیگــری پژوهــش  در
جــرزی تلیســههای روی
صــورت متحــده ایــاالت  در
کــه گردیــده اثبــات گرفتــه
ســه  شــیر تولیــد مجمــوع
نخســت شــیرواری دورهی

تلیســههایجــرزیایکــه در
زایمــان ماهگــی ۲۱  از قبــل
کــردهباشــندبــاآنهایــیکــه
ماهگــی ۲۳ ســن  از بعــد
زایمــانکــردهباشــند،حــدود
دارد. تفــاوت کیلوگــرم ۱۲۵۰
تولیــدی تفــاوت چنیــن
از اســتفاده بــا حتــی را
ســوماتوتروپین هورمــون
بــه نمیتــوان  نیــز )rBST(

آورد. دســت

نـــگاه  در ارقـــام ایـــن شـــاید
نخســـتقـــدریبلندپروازانـــه
ـــِم

َ
عال  در برســـند.  نظـــر بـــه

واقـــع،آنچـــهکـــهدســـتکـــمدر
دامداریهـــایشـــیریآمریـــکا
آن میشـــود مشـــاهده
ــهمتوســـطافزایـــش اســـتکـ
بـــدو روزانـــهیوزنتلیســـهاز
بیـــن اول زایمـــان تـــا تولـــد
نوســـان گـــرم ۹۰۰ و ۸۷۵

. میکنـــد
افزایـــش متوســـط  اگـــر
۹۰۰ تلیســـهها روزانـــهیوزن
کـــه تلیســـهای باشـــد، گـــرم
ســـن۲۲ در

ماهگـــیزایمـــانکنـــد،نـــهتنهـــا
تجربـــه آهســـتهتری رشـــد
فرصـــت بلکـــه کـــرد خواهـــد
کوتاهتـــریهـــمبـــرایرســـیدن
خواهـــد دلخـــواه وزن بـــه
تاریـــخ  در یعنـــی داشـــت
۳۷/۵ حداقـــل اول، زایمـــان
از  َســـُبکتر کیلوگـــرم ۵۰ الـــی
بـــود. خواهـــد مطلـــوب وزن
تأثیـــر وزنـــی  کســـر چنیـــن
شـــیر تولیـــد  بـــر عمیقـــی
اگـــر کـــه چـــرا گـــذارد خواهـــد

در تلیســـه

۳۰ حداقـــل زایمـــان هنـــگام
باشـــد،  ســـنگینتر کیلوگـــرم
کیلوگـــرم ۲ الـــی ۱/۵ روزانـــه
بیشـــتریتولیـــدخواهـــد شـــیر

نمـــود.
گلههـــایآمریکایـــیبررســـی در
در تلیســـهها وزن شـــده،
هنـــگامزایمـــانتفـــاوتقابـــل
از یکـــی  در داشـــت. توجهـــی
مطالعـــه، تحـــت گلههـــای
وزن یـــکچهـــارمتلیســـههادر
۶۰۰کیلوگـــرموضـــعحمـــل زیـــر
بهتریـــن وزن امـــا میکردنـــد.
تاریـــخزایمـــان تلیســـههادر

۷۰۰ حـــدود اول

کیلوگـــرمبـــود.تفـــاوترکـــورد
بیـــن  شـــیر روزانـــهی تولیـــد
حـــدود ایـــندوگـــروهرقمـــیدر
نشـــان را کیلوگـــرم ۸/۵

مـــیداد.
راهحـــلایـــنمعضـــلرابایـــد
کـــرد؟ جســـتجو کجـــا  در
اقـــدامجمـــعآوری نخســـتین
وارقـــامدرســـتودقیـــق آمـــار

اســـت.
ســـوم، شـــکم گاوهـــای .۱
فاصلـــهی چهـــارموپنجـــمرادر
پـــس زمانـــیبیـــن۸۰تـــا۱۲۰روز
شـــیرواری دورهی  آغـــاز  از
کشـــی ن ز و

. کنیـــد
ــهها ۲.تلیسـ
از پـــس را
وضـــعحمـــل
کشـــی ن ز و

. کنیـــد
و ســـامت بـــرای .۳
تمـــام  در تلیســـهها رشـــد
ـــه تغذی مراحـــلرشدشـــان–از
زایمـــان تـــا گرفتـــه  آغـــوز بـــا
مشـــخصی اهـــداف - اول
مقـــام  در و کنیـــد تعییـــن را
بـــه را  مزبـــور اهـــداف عمـــل،

درآوریـــد. اجـــرا
مقاطع ۴.گوسالههارادر



روش های سودمند و سازگار با محیط 
یـت کود گاو شـیـری یـست بـرای مـدیر ز

گزارش رسمی شورای ملی راهبری امور زیست محیطی در 
صنعت دامپروری شیری ایاالت متحده

 ،)Kristen Hughes( ویراستاران: کریستن هیوز
مؤسسه ی حفظ پایدار محیط زیست و ان س. ویلکی 

)Ann C. Willkie(، دانشگاه فلوریدا

چکیده
گاو پرورشــی واحدهــای
ســوء  اثــر دلیــل بــه شــیری
بــه هــوا، و آب کیفیــت  بــر
قــرار انتقــاد مــورد شــدت
شــیری گاو فــارم  هــر دارنــد.
خــاص ویژگیهــای و شــرایط
عیــن  در امــا دارد. را خــود
کــه زیــادی گزینههــای حــال،
بــرای  شــیر تولیدکننــدگان
دارنــد، کــود  پایــدار مدیریــت
میدهــد امــکان آنــان بــه
مطابــقبــامقــرراتوقوانیــن
را خــود  کار محیطــی زیســت
خوشــبختانه، ببرنــد. پیــش
مدیریتــی شــیوههای امــروزه
ومقــرون وفناوریهــایموثــر
مدیریــت بــرای صرفــهای بــه
بــا کامــل ســازگاری  در کــود
محیــطزیســتوجــوددارنــد.
در امــروزه را شــیوهها ایــن
سراســر شــیری گاوداریهــای
آمریــکا متحــدهی ایــاالت
از موفقیــت بــا و میآزماینــد

میکننــد. بهرهبــرداری آنهــا
پــس ، کشــور ایــن  در
بــه  نیــاز تشــخیص  از
اتخــاذ و فنــاوری انتقــال
نــوآوری سیاســتهاییکــهاز
ایــن  در صنعتــی و علمــی
دو کننــد، پشــتیبانی بخــش
فعــال غیرانتفاعــی ســازمان
زیســت، محیــط حــوزهی  در
،نهــاد همــکاریبــایکدیگــر در
جدیــدیرابــهنــامشــورایملــی
زیســتمحیطــی راهبــریامــور
صنعــتدامپــروریشــیری در
اعضــای نمودنــد. تأســیس
از عبارتانــد شــورا ایــن
کــود مدیریــت متخصصــان
گرفتــه گاوداران خــود  )از
شــاغل کارشناســان تــا
زیســت ســازمانهای  در
کشــاورزی، وزارت محیطــی(،
ســازمانفــدرالحفــظمحیــط
و دانشــگاه اســاتید زیســت،
ایســتگاههایترویجــی.هــدف
شــوراشناســایی ایــن اصلــی

نوآورانــه و موفــق گزینههــای
کــود مدیریــت زمینــهی  در
و علمــی توأمــان توجیــه بــا
یــکســووهمــوار اقتصــادیاز
ترویــج بــرای زمینــه کــردن
ســطح عملــیایــنگزینههــادر
سراســر شــیری گاوداریهــای

اســت.  کشــور
توجــه بیشــتر شــورایمزبــور
تکنولوژیهــا وتــاشخــودرابــر
کــرده  متمرکــز اقداماتــی یــا
عمــل مقــام  در کــه اســت
در اجــرا و پذیــرش مــورد
بگیرنــدو قــرار ســطحوســیع
تحقیقــات بــه ســو  دیگــر  از
زمینــهیمدیریــت در بیشــتر
در کــود هوشــمندانهی
شــیری دامپــروری صنعــت
بینجامنــد.نتیجــهتاشهــای
روی پیــش گــزارش شــورا،
تدریــج بــه کــه اســت شــما
شیردوشــان نشــریهی  در
منتشــر فارســی زبــان بــه و
نســخهی گردیــد. خواهــد

مذکــور ســند انگلیســی
قابــل  زیــر وبــگاه طریــق  از
http:// اســت: دسترســی
www.suscon.org/dairies/
گــزارش، ایــن  در .ndesc.asp
شــیوههای مطلوبتریــن
فارمهــای  در کــود مدیریــت
کــه کوچــک و بــزرگ شــیری
انــواعمناطــقجغرافیایــی  در
برجســته اقلیمــی شــرایط و
سیاســتهایی گردیــده،
و شــیوهها ایــن ترویــج بــرای
تشــویقجامعــهیدامپــروری
آنهــاپیشــنهاد بــهاســتقبالاز

اســت. شــده
یــک  در  نیــز توصیههایــی
ایــنســند فصــلجداگانــهاز
برنامههــای بــا ارتبــاط  در
تقســیم بــه  ناظــر ابتــکاری
و گاوداران بیــن هزینههــا
فناوریهــای  از بهرهمنــدی
تکنولــوژی انتقــال و جدیــد
شــده مطــرح گاوداریهــا بــه

ســت. ا

سرآغاز
در شــیری گاوداریهــای
ســو یــک  از متحــده ایــاالت
آالیندگــی  از کاســتن بــرای
اطــراف هــوای و آب منابــع
از کــودحاصــل واســطهی بــه
فشــار تحــت خــود گلههــای
دیگــر ســوی  از و دارنــد  قــرار
را  شــیر تولیــد ســنگین  بــار
رشــد بــه رو جمعیــت بــرای
میکشــند. دوش بــه  کشــور
بــه میــادی دهــهی1950  از
ایــاالت جمعیــت ســو، ایــن
شــده، دوبرابر

ً
متحــدهتقریبــا

کننــدگان مصــرف تقاضــای
فراوردههــای و  شــیر بــرای
نســبت همــان بــه لبنــی
در اســت. یافتــه افزایــش
بــه آوردن روی حــال، عیــن
متراکــم و صنعتــی پــرورش
بــهکاهــشتعــداد داممنجــر
شــدن دامداریهــاوبزرگتــر
اســت. گردیــده گلههــا
شهرکســازی توســعهی

بــزرگ شــهرهای حومــهی  در
قیمــت افزایــش باعــث
مناطــق  از بســیاری  در زمیــن
شــده آمریــکا روســتایی
بــه کــود دفــع کــه آنجــا  از و
محیــط بــا  ســازگار شــیوهای
برخــورداری مســتلزم زیســت
زمیــنزیــاداســت،معضــل از
ایــن  در دامداریهــایشــیری
پایــدار مدیریــت بــرای  کشــور
روز  هــر گلههاشــان کــود

اســت. شــده  پیچیدهتــر
ایــن،مقرراتزیســت عــاوهبــر
و ایالتــی فــدرال، محیطــی
محلــی،تولیدکننــدگانراملــزم
میکنــدکــهشــیوهیمدیریــت
بدهنــد.  تغییــر را خــود کــود
صنعــت اکنــون کــه چالشــی
ایــاالت  در شــیری گاوداری
روبروســت، آن بــا متحــده
مدیریتــیو ــر شناســاییتدابی
فناوریهایــیاســتکــهبــهآنهــا
امــکانبدهــدمقــرراتمزبــور
رارعایــتکننــدوهمچنیــنبــه

بــه مقــرون اقتصــادی لحــاظ
باشــند.خوشــبختانه، صرفــه
دامداریهــای  از بســیاری
آمریــکاایــنچالــش شــیریدر
نحــوی بــه گرفتهانــد جــدی را
تدابیــر و فناوریهــا  کــه
دوهــدف مبتکرانــهایکــههــر
گاوداریهای راتأمیــنکننــد،در
سراســر کوچــک و بــزرگ
تحــت موفقیــت بــا  کشــور
گرفتهانــد.  قــرار بهرهبــرداری
امــور راهبــری ملــی شــورای
صنعــت  در محیطــی زیســت
بــا )NDESC( دامپــروری
شــد تأســیس هــدف ایــن
مبتکرانــهای حلهــای راه کــه
در کــود مدیریــت بــرای را
شــیری دامداریهــای
و کنــد شناســایی صنعتــی
آنــانامــکانبدهــدکــهبــا بــه
حلهــا راه ایــن  از بهرهمنــدی
زیســت مقــررات و قوانیــن
ــتخــود وایال محیطــیکشــور
مــا مقصــود کننــد. رعایــت را

، حاضــر گــزارش  انتشــار  از
بــه  معرفــیراهحلهــایمزبــور
اســت.  شــیر تولیدکننــدگان
اعضــایاصلــیشــورایراهبــری
کارشناســان راعــدهیقلیلیاز
مدیریــتکــودبــاگرایشهــای
میدهنــد. تشــکیل مختلــف
سراســر  از کارشناســان ایــن
هــم گــرد متحــده ایــاالت
اســتخدام  در و میآینــد
تشــکلهایمختلــفصنعــت
وزارت شــیری، دامپــروری
حفــظ ســازمان کشــاورزی،
دانشــگاهها زیســت، محیــط
ترویــج ایســتگاههای و
باالخــره، و کــود مدیریــت
مردمنهــاد هــای ســازمان
محیــط حــوزهی  در فعــال

هســتند. زیســت



همــهیاعضــایشــورااتفــاق
کــهبــرایکاهــش دارنــد نظــر
ــراتســوءزیســتمحیطــی اث
صنعــتدامپــروریشــیری در
بایــدراهحلهایــیمقــرونبــه
گاوداران بــه و پیــدا صرفــه

کــرد. معرفــی
جدیــد قوانیــن اســاس  بــر
محیــط حفــظ ســازمان
حــوزهی  در آمریــکا زیســت
آن بســته، دامداریهــای
کــه گاوداریهایــی  از دســته
نیــز کشــاورزی زمیــن دارای
بــا متناســب بایــد هســتند
محصــول غذایــی نیازهــای
اراضــی  در شــده کشــت

بپاشــند. کــود خــود زراعــی
فــنآوریهــاوشــیوههاییکــه
چنیــن بــرای را امــکان ایــن
میآورنــد فراهــم گاودارانــی
کــه آنهایــی دوقســماند: بــر
مــوادمغــذیموجــوددرکــود
نیازهــای بــا را شــیری گاو
کشــت محصــول غذایــی
متناســب مزرعــه  در شــده
کــه آنهایــی و میســازند
در موجــود مغــذی مــواد
بافــت  از را شــیری گاو کــود
کــودجــدامیکننــدتــابتــوان
مزرعــهی ســطح  در آنهــا  از
اســتفادهی گاوداری  مجــاور
آنهــارابــه مؤثرتــرینمــودیــا

فروخــت. کشــاورزان  ســایر
اتــاف  از  دوایــنراهــکار هــر
کــود مــوادمغــذیموجــوددر
محیــطزیســت گاوشــیریدر

میکننــد. جلوگیــری
کــه طرحــی اجــرای و ابــداع
بتــوانبــهکمکآنکودپاشــی
گاوداریرا مزرعــهیمجــاور در
ــانیازهــایغذایــیمحصــول ب
داد، تطبیــق شــده کشــت
نخســت گام منطقیتریــن
کــودگاویدر بــرایمدیریــت
اراضــیزراعــیاســت.بــاکمــک
گاوداران طرحــی، چنیــن
زراعــی زمیــن  از  برخــوردار
خواهنــدتوانســتکــودگلهی

زمیــن خــودرابــهمقــداریدر
کــه کشــاورزیخــودبپاشــند
در موجــود مغــذی مــواد
کــودگاوداخــلخــاکمزرعــه
شــده کشــت محصــول و
هــوای و بمانــد باقــی آن  در
اطــرافومنابــعآبمنطقــهرا
لــودهنکنــدیــامــوادمغــذی آ
موجــوددرکــودگلــهیخــودرا
آنجــداو  کافــیاز بــهمقــدار
منتقــلکننــد. بــهنقــاطدیگــر
روش چنــد گــزارش ایــن  در
بــا منطبــق کودپاشــی بــرای
از زراعــی محصــول نیازهــای
بــرای یــکســووچنــدروش
از مغــذی مــواد ســازی جــدا

داده ح شــر شــیری گاو کــود
اول بخــش  در اســت. شــده
بــرای روشــهایی ســند ایــن
تطبیــقمــوادمغــذیموجــود
کــودگاوشــیریبــانیازهــای در
زراعــی محصــوالت غذایــی
مدیریــت و گردیــده  ذکــر
خــوراکگلــهیشــیری،نحــوهی
شــیری گاو کــود  از اســتفاده
مدیریــت زراعــی، اراضــی  در
مراتــعبــاز چــرایگاوشــیریدر
بحــث بــه زمیــن مبادلــهی و

اســت. شــده گذاشــته

بــا دوم بخــش  در
تکنولوژیهایــیآشــناخواهیــد
آنهــا کمــک بــه کــه شــد
میتــوانمــوادمغــذیموجود
جــدا آن  از را گاوی کــود  در
نظــر  از را روشهایــی و کــرد
خواهیــدگذرانــدکــهمیتــوان
جامــد بخــش آنهــا مــدد بــه
بخــش  از را شــیری گاو کــود
را کــود کــرد، جــدا آن مایــع
جــابــهجــایــاذخیــره آســانتر
نمــودومــوادمغــذیموجــود
تثبیــت یــا تصفیــه را آن  در

شــیوهها ایــن  از برخــی کــرد.
بــرایکاهــشآلودگــیهــوادر
وانــواع بــد بــوی  انتشــار  اثــر
به کــودگاوشــیرینیــز گازهــااز
ح شــر  بــر عــاوه میآینــد.  کار
اصاحــی شــیوههای یکایــک
موفــق تجــارب مدیریتــی، و
در  نیــز آمریکایــی گاوداران
گردیــده  ذکــر گــزارش ایــن

اســت.
چنــد  اینهــا،  از گذشــته
آینــدهی کــه  نیــز فنــاوری
روشــنیخواهنــدداشــتولــی

آزمایشــی مرحلــهی  در  هنــوز
گــزارشحاضــر  دارنــددر قــرار
پایــان  معرفــیشــدهاند.ودر
ترویــج بــرای توصیههایــی
مبتکرانــهی شــیوههای
شــیری گاو کــود مدیریــت
اشــتراک طرحهــای طریــق  از
فنــاوری  از اســتفاده ، هزینــه
اطاعــاتوانتقــالتکنولــوژی

گردیدهانــد. ح مطــر





یع  چــرا تخلیــه ی درســت و ســر
شــیر اهمیــت دارد؟

رویــهی و فنــون  از وقتــی
بــهمیــان شیردوشــیســخن
و صحیــح تخلیــهی میآیــد،
سیســتم  از  شــیر موقــع بــه
مهــم اصــل یــک پســتانی
اهمیــت اســت. اساســی و
دالیــل ایــناصــلاساســیدر
اســت. نهفتــه متعــددی
ســریع و درســت تخلیــهی
گاو تولیــد رکــورد ، شــیر
عــاوه میبــرد. بــاال را دوشــا
بــه و  شــیر ترکیــب ایــن،  بــر
آن چربــی درصــد خصــوص
مــواردی  در مییابــد. بهبــود
جایــزهیچربــی کــهبــهگاودار
خیلــی میکننــد، پرداخــت
داخــل کــهشــیر مهــماســت
طــور بــه پســتانی سیســتم
زیــرا شــود تخلیــه کامــل
در  شــیر قســمت آخریــن
چربتریــن پســتان، کیســهی
)شــکل اســت آن قســمت
مســتقل تحقیقــات .)۱۸
نشــان  نیــز دالوال شــرکت
از حاصــل  شــیر  در کــه داده

رگزنــیاولیــه،۱۵تــا۲۰درصــد
دارد. وجــود چربــی

کــه دیگــری مهــم یافتــهی
تخلیــهی میکنــد ثابــت
شــیر موقــع بــه و کامــل
اهمیــتداردآناســت چقــدر
پروتئینــی حــاوی  شــیر کــه
بــر منفــی تأثیــری کــه اســت
شــیر  ترشــحگر ســلولهای
کــه پروتئیــن ایــن میگــذارد.
بیشــتر  شــیر تولیــد مانــع
حجــم نســبت بــه میشــود
پــس میگــردد. تولیــد  شــیر
پروتئیــن کــه آن دلیــل بــه
ســلولهای  بــر  مذکــور
تأثیــر  شــیر ترشــحکنندهی
مهــم میگــذارد، مســتقیم
حــاوی لوئــول آ کــه اســت
طــور بــه امــکان حــد تــا  شــیر
قــدر کامــلتخلیــهشــود.هــر
لوئــول آ  باقــیمانــدهدر شــیر
پایــانشیردوشــی پســتاندر
پروتئیــن ایــن باشــد،  کمتــر
ســاختهخواهــدشــدو کمتــر
شــیر تولیــد بــرای نتیجــه،  در
نوبتهــای گاودر پســتان در
ممانعــت دوشــش بعــدی

کــرد. خواهــد ایجــاد کمتــری
آزمایشهــایانجــامشــده در
شــیر دوشــا، بزهــای روی
یــکنیمــهیپســتانراکامــل
داخــل  شــیر و کردنــد تخلیــه
راندوشــیدند.  نیمــهیدیگــر
غــدهیتخلیــهشــدهبافاصلــه
شــد  پــر  ســوکروز محلــول  از
بــاالی  فشــار علیرغــم و

ترشــح پســتان، کیســهی
یافــت. ادامــه آن  در  شــیر
در  شــیر ترشــح عکــس،  بــر
نشــده دوشــیده کارتیــهی
مشــاهدهی شــد. متوقــف
،ایــنفرضیــهراتقویــت مزبــور
مــوادی  شــیر  در کــه میکنــد
ترشــح مانــع کــه دارد وجــود

میگردنــد.  شــیر طبیعــی

فصل چهارم

خــالیــکنوبــتشیردوشــی شــکل۱۸.منحنــینرمــالافزایــشدرصــدچربــیدر

بــرای اوکسیتوســین تزریــق  از پــس متوالــی شیردوشــی نوبــت ســه  در و عــادی

پســتان.  در باقیمانــده  شــیر تخلیــهی

)J.Johansson,ActaAgricScandinavia.2:82,1952 )برگرفتهاز

آنهــا در کارتیههــایپســتانگاووافــتحجــمترشــحشــیر در شــکل۱۹.افزایــشفشــار

دوشــشقبلی. بــاگذشــتزمــاناز

Hamann&Dodd,inMachineMilkingandLactation,edbyBram- )برگرفتهاز

.)leyetal,1992

و درست تخلیهی  نیز پستانی سیستم سامت دیدگاه  از
بر تأکید همه این ولی است. اهمیت  حائز  شیر هنگام به
از بهمعنایتأییددوششبیش کاملشیر اهمیتتخلیهی
باعث حد از بیش و بیرویه زیرادوشش نیست پستان حد
آسیبدیدنسرپستانکهاوابتایگاوبهبیماریورمپستان

میشود.

فاصله ی زمانی بین وعده های دوشش
تفاوتوتنوعزیادی کشورهایعمدهیتولیدکنندهیشیر در
در دارد. گاووجود بینوعدههایدوشش زمانی فاصلهی  در
زمانی فاصلهی ، کار نیروی وضعیت  خاطر به کشورها  بیشتر
گاوداریهای بینوعدههایدوشش۸تا۱۶ساعتاست.در

رامیدوشند. گلهیدوشا  بار ۱۲ساعتیک  هر
ً
غالبا ، بزرگتر

وعدهی  هر بین زمانی فاصلهی مطلوبترین و بهترین
دو و ساعتی ۱۲ فاصلهی همین بعدی، وعدهی با دوشش
فواصل که صورتی در است.  شبانهروز  هر  در دوشش نوبت
در باشد،رکوردتولیدشیر زمانیبینوعدههایدوششبرابر

گاوهایدوشایکیدودرصدافزایشپیدامیکند.
چنین  بروز موجب کاری و  ساز چه بپرسیم خود  از باید حاال
دوششقبلیو ۱۰ساعتپساز پدیدهایمیشود.ترشحشیر
کیسهیپستانباالمیرود،رفتهرفتهکاهش حالیکهفشار در
به دوششقبلیفرایندترشحشیر مییابد.۳۵ساعتپساز

کاملمتوقفمیشود)شکل۱۹(. طور
کیســهی  فشــار کــه گرفــت نتیجــه میتــوان فــوق بحــث  از
ترشــحشــده ]افــت[حجمشــیر بــر پســتانتنهــاعامــلتأثیرگــذار
ترشــحشــیر وکارهــایممانعــتکننــدهاز نیســتبلکــهســاز
ایــنپدیــدهمؤثرنــد. بــروز در )چنــانکــهقبــًابحــثشــد(نیــز
بایــدفاصلــهیزمانــی بنابرایــن،بــرایبهینــهســاختنتولیــدشــیر

بگیرنــد. قــرار مــدنظــر بیــنوعدههــایدوشــشنیــز



بــه 
ً
عمدتــا صنعتــی کشــورهای  در

،دووعــده دلیــلگــرانبــودننیــرویکار
امــا دارد. رواج  شــبانهروز  در دوشــش
کارگــر کــهدســتمزد بعضــیکشــورها در
چنــدانگــراننیســت،ســهوعــده ماهــر
هــم آن  از  بیشــتر حتــی و دوشــش
دهــهی یــک خــال  در اســت. معمــول
افزایــشوعدههــایدوشــش گذشــته،
در خصــوص بــه ، شــبانهروز  در گاو
تولیــد،دوبــارهمــوردتوجــه گلههــایُپــر
بــودن تعــداد  ُپــر اســت. گرفتــه  قــرار
مزایــا شــبانهروز وعدههــایدوشــشدر

دارد. زیــادی فوایــد و
در دوشــش وعدههــای افزایــش
وعــده، ســه بــه وعــده دو  از  شــبانهروز
محسوســیبــاال رکــوردتولیــدرابــهطــرز
شــدهنشــان ــرد.دادههــایمنتشــر میب

رکــورد میتوانــد امــر ایــن کــه میدهنــد
درصــد ۲۵ تــا ۵  از را گلــه  شــیر تولیــد
ســه ایــن،  بــر عــاوه بدهــد. افزایــش
باعــث  شــبانهروز  در دوشــش وعــده
شــدن شــدنوطوالنیتــر یکنواختتــر
دورهیشــیرواریمیگــردد.دلیــلایــنکه
بــاافزایــشوعدههــایدوشــش،رکــورد
هــمافزایــشمییابــدمیتوانــدآن شــیر
بــاافزایــشوعدههــا،غــدهی کــه باشــد
معــرض پســتانیبــهدفعــاتبیشــتریدر
قــرار  ترشــحشــیر هورمونهــایمحــرک
پیشــتر کــه  طــور همــان ولــی میگیــرد.
پروتئینــی حــاوی  شــیر شــد، بحــث
اســتکــههمچــونیــکعامــلبازدارنــده
تأثیــر  شــیر  ترشــحگر ســلولهای  بــر
دفعــات چــه  هــر بنابرایــن، میگــذارد.
باشد، بیشتر شــبانهروز دوشــشگاودر
از بیشــتری دفعــات بــه پروتئیــن ایــن

سیســتمپســتانیتخلیــهمیشــودوراه
مولــد آزادســلولهای فعالیــت بــرای را
گاو روزانــهی رکــورد افزایــش و  شــیر
میگــذارد.یــکیافتــهیعلمــی دوشــابــاز
ایــنزمینــهآناســتکــه جالــبتوجــهدر
سیســتم در کوچــکبــودنمخــزنشــیر
پســتانیگاو،میــزانحساســیتحیــوان
شــبانهروز دفعــاتدوشــشدر برابــر رادر

میدهــد. افزایــش
باشــد،  کوچکتــر مخــزن ایــن چــه  هــر
شــیر حجــم  بــر  مکــرر دوشــش  تأثیــر
و بــود خواهــد  بیشــتر شــده تولیــد
باشــد،  بزرگتــر مخــزن ایــن چــه  هــر
شــیر ترشــحکنندهی ســلولهای
بــه نســبت ضعیفتــری واکنــش
بــروز خــود  از  مکــرر دوشــشهای

. هنــد مید

تعداد وعده های دوشش

دارای  مکــرر دوشــش
و مــدت کوتــاه پیامدهــای
کوتــاه  در اســت. مــدت بلنــد
بــه  مکــرر دوشــش مــدت،
فعالیــت تشــدید دلیــل
کننــدهی ترشــح ســلولهای
رکــورد افزایــش باعــث  شــیر

در امــا میگــردد، گاو تولیــد
مکــرر دوشــش مــدت،  دراز
جمعیــت افزایــش موجــب
ایــن بــه ایــنســلولهاشــده،
شــیر تولیــد رکــورد واســطه
اخیــر نکتــهی میبــرد. بــاال را
نشــانمیدهــدکــهمیتــواندر

دورهیشــیرواری،بــا طــولهــر
دوشــش وعدههــای افزایــش
جمعیــت ، شــبانهروز  در
را  شــیر  ترشــحگر ســلولهای
نتیجــه،ظرفیــت  در و بــرد بــاال
گلــهیدوشــاراارتقــا تولیــدشــیر

.)۲۰ )شــکل بخشــید

شــکل۲۰.پیامدهــایکوتاه-مــدت،

بــار ۳ -مــدت دراز و میان-مــدت

عملکــرد بــر شــبانهروز دوشــشدر

شــیرواری.

Hamann & Dodd, in  از )برگرفتــه

MachineMilkingandLactation,

.)edbyBramleyetal, 1992



مقاطــعمختلــفدورهیشــیرواری)گاوهــایگــروه۲روزی ســهگــروهگاودوشــادر انتهــایسرپســتانکدر شــکل۲۱.مقایســهیاســکور

دوشــیدهشــدهاند(. بــار وگــروه۴روزیچهــار ،گــروه۳روزیســهبــار دوبــار

.)Ipema&Benders,InProc.Int.Symp.onProspectsforAutomaticMilking,1992 )برگرفتهاز

میدانـی گزارشهـای
اروپـاحاکـی کارشناسـاندر
سـامت کـه اسـت آن  از
بـا پسـتانی سیسـتم
وعدههـای تعـداد افزایـش
مییابـد. ارتقـا دوشـش
شـایان ایـن، وجـود بـا
توجـهاسـتکـهبـاافزایـش
در شیردوشـی وعدههـای
احتمـال ، شـبانهروز  هـر
خشـکی زخـم، پیدایـش
التهـاب و پوسـت
بیشـتر سرپسـتانکها
، دیگـر سـوی  از میشـود.
بـروز جدیـد مـوارد  آمـار
عفونـتباافزایـشدفعات
میشـود کـم دوشـش
سـلولهای جمعیـت و
رو  نیـز  شـیر سـوماتیکی
میگـذارد. کاهـش بـه
افزایـشدفعـاتدوشـش،

دفعـات افزایـش 
ً
طبعـا

ضدعفونـیسرپسـتانکها
پـیمـیآوردوایـنامـر رادر
ارتقـای  در خـود نوبـهی بـه
سـامتسیسـتمپسـتانی
میشـود واقـع  مؤثـر

.)۲۱ )شـکل

۲بــار از شــبانهروز پــیافزایــشدفعــاتدوشــشدر )٪(در جــدول۳.افزایــشجــذبمــادهیخشــک)٪(وتولیــدشــیر

. و۴بــار بــه۳بــار

.)Ipema&Benders,InProc.Int.Symp.onProspectsforAutomaticMilking,1992 )برگرفتهاز

دوشــش دفعــات افزایــش
گاو اشــتهای  بــر  شــبانهروز  در
خــوراک مصــرف بــرای دوشــا
بعضــی اســت.  تأثیرگــذار  نیــز
آزمایشهــانشــاندادهانــدکــه
افزایــش۱۰تــا۱۵درصــدیتولیــد
پــیافزایــشوعدههــای در شــیر
باعــث  شــبانهروز  در دوشــش
مصــرف محــدود افزایــش
درصــد ۵ تــا ۳ حــد  در خــوراک

.)۳ )جــدول میگــردد



چگونــه چنیــن پدیــده ای در اثــر افزایــش 
بــروز  شــبانه روز  در  دوشــش  وعده هــای 
افزایــش  بــا  کــه  گردیــده  اثبــات  می کنــد؟ 
وعده هــای شیردوشــی از دو بــار بــه ســه 
از ذخایــر  گاو   ، بــار در شــبانه روز یــا چهــار 
بهره بــرداری  قبــل  از  بیشــتر  خــود  بــدن 
دارد  وجــود  هــم  امــکان  ایــن  می کنــد. 
غــدد  بیشــتر  فعالیــت  دلیــل  بــه  کــه 
درون ریــز در نتیجــه ی افزایــش وعده هــای 
دوشــا  گاو  بــدن  متابولیســم  دوشــش، 
کارکــرد بهتــری پیــدا کنــد. امــروزه می دانیــم 
گوارشــی  سیســتم  هورمون هــای  کــه 
فعــال  شیردوشــی  فراینــد  خــالل  در 
تک معــده ای  حیوانــات  در  و  می شــوند 
نیــز هورمــون مرتبــط بــا شیردوشــی یعنــی 
اوکسیتوســین در متابولیســم ماده هــای 

می کنــد. ایفــا  نقــش  دوشــا 
در  نهفتــه  مزیــت  مهم تریــن  شــاید 
در  شیردوشــی  وعده هــای  افزایــش 
آســایش  ســطح  ارتقــای   ، شــبانه روز هــر 
اکثــر  کــه  شــده  مشــاهده  اســت.  گاو 
آخــر  ُپــر تولیــد در چنــد ســاعت  گاوهــای 
بــه  تمایلــی  شیردوشــی  شــروع  از  پیــش 
عیــن  در  ندارنــد.  زمیــن  روی  نشســتن 
حــال، شــمار زیــادی از گاوهــای ُپــر تولیــد 
می کننــد  تولیــد  شــیر  کیلوگــرم   ۶۰ روزانــه 
و بــا فواصــل زمانــی ۱۶-۸ ســاعته، دو بــار 
یعنــی  ایــن  می شــوند.  دوشــیده  روز  در 
گاوهــای پــر تولیــد در وعــده ی دوشــش 
صبحگاهــی نزدیــک بــه ۴۰ کیلوگــرم شــیر 
ظرفیــت  چنیــن  بــا  گاوهایــی  می دهنــد. 
 در سیســتم پســتانی خــود 

ً
تولیــدی قطعــا

فشــار بســیار شــدیدی را تحمــل می کننــد 
می کشــند.  درد  واســطه  ایــن  بــه  و 
پــر  گاو  کــه  کرده انــد  مشــاهده  محققــان 
تولیــد در صورتــی کــه اختیــار بــا خــودش 
باشــد، دوســت دارد بیشــتر از دو یــا ســه 

شــود.  دوشــیده  شــبانه روز  هــر  در  بــار 
دانــش  اســاس  بــر  خالصــه،  طــور  بــه 
افزایــش  کــه  می دانیــم   ، بشــر کنونــی 
 ، ــیر ــد ش ــدگاه تولی ــش از دی ــات دوش دفع
ســالمت و آســایش بــر گاوهــای پــر تولیــد 
حــال،  عیــن  در  می گــذارد.  مثبــت  تأثیــر 
شــبانه روز  در  دوشــش  بــار  دو  از  بیــش 
بــا رفتــار طبیعــی گاو نیــز ســازگارتر اســت 
زیــرا گوســاله هــر روز ۴ تــا ۷ بــار از پســتان 

می مکــد. شــیر  مــادرش 




