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

توسعهی ساختاری ،تنوع کاال و
خدمات ،تربیت نیروی انسانی
مایهی فخر و مباهات
است که به بهانهی انتشار
چهارمین شمارهی نشریهی
شیردوشان ،گزارشی هر
چند به اجمال و اختصار
از کارنامهی گروه زانیار در
طول پاییز سال جاری به
اطالع خوانندگان و همکاران
پویندهی صنعت دامپروری
در سراسر کشور برسانیم.
علیرغم شرایط عمومی
حاکم بر بازار سرمایه و
بیثباتی اقتصاد کالن کشور
که برنامهریزی درازمدت را
برای بخش خصوصی بسیار
دشوار ساخته ،در اکثر موارد
موجب آن شده که صاحبان
سرمایه و کارآفرینان بیشتر
همت خود را به حفظ وضع
موجود و مدیریت بحران
کنند ،خداوند منان را شاکریم
که گروه زانیار در سال جاری
خورشیدی همچنان به
توسعهی عمودی و افقی
ساختار خود در صنعت
دامپروری کشور ادامه داده و
تا زمان انتشار این شماره از
نشریهی شیردوشان به تمام
وعدهها و نویدهای خود که
ناظر به نیمهی نخست سال
جاری بودهاند جامهی عمل
پوشانده است.

در همین راستا ،در سه ماهی
سوم امسال ،گروه زانیار دو
رویداد عمده را با موفقیت
پشت سر گذاشت .رویداد
نخست ،گشایش شعبهی
بزرگ و مجهز ما در شهر
اصفهان بود که در واپسین
روز مهر ماه طی یک مراسم
صمیمی و با حضور جمعی
از چهرههای برجسته و
نامآشنای این استان برگزار
شد .از نکات جالب مراسم
گشایش ،حضور نمایندگانی
از تمام زیربخشهای صنعت
دامپروری شیری استان
بود ،از بخش دانشگاه
گرفته تا واحدهای بزرگ
نیمهدولتی ،واحدهای خرد
و کالن خصوصی ،و بدنهی
کارشناسی ممتازی که در
سطح استان فعال است .در
حاشیهی مراسم گشایش،
نمایشگاهی نیز از چند
مدل مختلف فیدرهای
ساخت شرکت استورتی
ایتالیا نیز در محل شعبهی
اصفهان برگزار شد که بسیار
مورد توجه و استقبال
میهمانان ،به ویژه دامداران
نمونهی استان قرار گرفت.
فیدرهای مزبور که همگی
بنا بر سفارشهای قبلی

دامداران نخبهی اصفهانی
وارد گردیده بود ،پس از این
مراسم به دامداریهای طرف
قرارداد تحویل و به وسیلهی
کارشناسان گروه زانیار
راهاندازی شد .به این ترتیب،
و نظر به اهمیت خاص استان
اصفهان در صنعت دامپروری
شیری کشور و فعالیتهای
گستردهی گروه زانیار در آن ،از
این پس ،کلیهی محصوالت
و خدمات فنی گروه اعم
از محصوالت خوراکی،
نهادههای دامپزشکی و انواع
ماشینآالت و قطعات یدکی
به طور شبانهروزی در اختیار
دامداران عزیز و سختکوش
استان قرار خواهد داشت.
بازخورد دریافتی از جامعهی
دامپروری استان تا امروز
در قبال این سرمایهگذاری
مهم و دوراندیشانه بسیار
مثبت و دلگرم کننده بوده
است .مدیریت و بدنهی
کارشناسی شعبهی اصفهان
نیز از دل جامعهی دامپروری
استان برخاسته و در زمرهی
خوشنامترین و مجربترین
چهرههای صنعت در آن دیار
افتخارآفرین هستند.
اندک زمانی پس از راهاندازی
شعبهی اصفهان و طبق

وعدهای که در شمارهی
پیشین شیردوشان نیز داده
بودیم ،گروه زانیار افتخار آن را
پیدا کرد که در سومین دورهی
آموزشی آکادمی دالوال که در
ماه آبان در شهر دوبی برگزار
شد ،همراه و میزبان عدهای
از چهرههای جوان و پیشروی
صنعت دامپروری کشور و
نمایندهی محترم شرکت
صنایع لبنی بل-روزانه
باشد .طبق روال همیشگی
آکادمی جهانی دالوال ،دو
تن از برجستهترین مدرسان
نیوزیلندی و سوئدی آکادمی
طی چهار روز ،مجموعهای
از تازهترین دستاوردهای
علمی و عملی را در زمینهی
مدیریت گاو شیری به روشی
جذاب و شیوا به واسطهی
ترجمهی همزمان به هیئت
ایرانی پیشکش نمودند.
کارشناسان و مدیران ارشد
شاغل در مگافارمهای واقع
در کشورهای حوزهی خلیج
فارس از ملیتهای گوناگون
آسیایی از دیگر مخاطبان
حاضر در این دورهی آموزشی
بودند .امسال طبق سنت
دیرینهی شرکت دالوال و
گروه زانیار ،یکی از بهترین
هتلهای شهر دوبی به

عنوان محل اسکان هیئت
و محل برگزاری دورهی
آموزشی سوم انتخاب شده
بود .از ویژگیهای قابل تأمل
هیئت ایرانی ،تنوع خاستگاه
جغرافیایی و تخصص
اعضای هیئت ایرانی بود چرا
که اعضای هیئت ،شامل
دامدار ،مدیر فارم ،مدیر گله،
طراح فارم ،کارشناس کنترل
کیفیت شیر خام ،کارشناس
تغذیه و دامپزشک میشد
که از استانهای خراسان
رضوی ،قزوین ،البرز ،تهران
و اصفهان ،افتخار حضور در
این دوره را از ِآن گروه زانیار
ساختند.
از دیگر فعالیتهای قابل
ذکر گروه زانیار در فاصلهی
زمانی بین انتشار شیردوشان
 ۳و  ،۴برگزاری دورهی آموزشی
مدیریت تغذیهی گوسالهی
شیرخوار در مرکز آموزش گروه
در تهران با تدریس استاد
محترم و دوستداشتنی
دانشگاه فنی اصفهان ،جناب
آقای دکتر قربانی بود که با
استقبال بینظیر کوشندگان
صنعت روبرو شد؛ در کنار
کالس نظری در این دورهی
آموزشی ،میهمانان از یکی از

کارخانههای تولید خوراک دام
گروه زانیار در استان تهران نیز
بازدید و با تمام مراحل فراوری
محصوالت خوراکی گروه از
مرحلهی ورود مواد خام به
کارخانه تا کنترل کیفیت،
بازرسی نهایی ،بستهبندی و
بارگیری محصول از نزدیک
آشنا گردیدند.
به لطف اعتماد و حمایت
گستردهی صنعت دامپروری
کشور و مسئوالن ذیربط
بخش دولتی ،فعالیتهای
گروه زانیار در ماههای پایانی
سال جاری خورشیدی به نحو
مضاعفی رو به تزاید گذارده
است پس گریزی از آن نیست
که در پایان این مقال ،نوید
بدهیم که ظرفیت گروه زانیار
در تأمین محصوالت داخلی
و ماشینآالت و قطعات
وارداتی آن علیرغم تشدید
تحریمهای بحرانآفرین و
تبعات سخت و بغرنج ناشی
از آن برای اقتصاد کشور و به
ویژه برای بخش خصوصی
مستقل که تنها و تنها به
نوآوریها و برنامهریزی و
استعداد نیروی انسانی خود
متکی است و بس ،افزایش
چشمگیر یافته ،به نحوی

گشایش همگانی ،توسعه
و رشد متوازن ،برخورداری و
نیکبختی و کامروایی باشد.
به همین مناسبت ،در
شیردوشان  ،۵گزارش جامعی
از وضعیت تولید شیر خام در
سراسر جهان در طی دههای
که گذشت (با نیمنگاهی به
عوامل مختلف اقتصادی،
زیستمحیطی و قانونی
تأثیرگذار بر این صنعت) به
خوانندهی ارجمند تقدیم
خواهیم کرد.
تندرست و برقرار و سرفراز
باشید!

که در ماههای پیش رو
شاهد گسترش فراگیر سهم
این گروه از زنجیرهی تأمین
نهادهها و تجهیزات منجر
به تولید شیر خام در سراسر
کشور خواهیم بود .در عین
حال ،بخش فنی معاونت
اتوماسیون دامپروری و
خدمات پس از فروش گروه،
افتخار آن را داشته که در
یک ابتکار تازه ،با استفاده از
پولساتورهای اصلی دالوال
و سایر قطعات ولوازم قابل
تأمین در داخل کشور ،تعداد
روزافزونی از دستگاههای
فرسودهی شیردوشی را با
هزینهی بسیار نازل روزآمد
ساخته به مدار تولید
برگردانند .نمونههایی از این سردبیر
طرحهای موفق زانیاری را در محمد امین تقیوند
پشت جلد همین نشریه (از
شمارهی  ۳به این سو) به
اختصار معرفی نمودهایم.
سخن کوتاه کنیم و در
آستانهی فرا رسیدن دههی
سوم از سدهی حاضر میالدی
آرزو کنیم که جامعهی بشری
به طور اعم و میهن عزیزتر
از جانمان به طور اخص،
در سالهای این دههی
جدید ،شاهد شکوفایی و

هلشتاین بهتر است یا جرزی؟
یافتههای جدید محققان مشکل را حل کرد ه است !

نویسنده :بری ِتنی بو َمن ()Brittany Bowman
منبع :نشریه Dairy Herd Management

پژوهشهــای تــازهای کــه
در چنــد کشــور مختلــف
دربــارهی الشــه و ترکیــب شــیر
گاو هلشــتاین و گاو جــرزی
صــورت پذیرفتــه ،تــا حــد
زیــادی بــه بحــث درازدامــن بــر
ســر برتــری یــک نــژاد بــر دیگــری
خاتمــه میبخشــد.
اســتداللها و نقطهنظراتــی
ً
کــه جدیــدا در محافــل
گوناگــون علمــی دربــارهی مزایــا
و معایــب ایــن دو نــژاد مطــر ح
شــده از مســائل عمیقتــری
پــرده برمیدارنــد کــه در ظاهــر

امــر از دیدههــا پنهــان مانــده زیــادی مســئله را برایمــان حــل
اســت .دهههاســت کــه دو کرد هانــد.
نــژاد جــرزی و هلشــتاین بــا گـاو دومـنـظـوره
هــم مقایســه میشــوند و در ایــن حــوزه ،علــم بــه نفــع
بــر ســر ایــن کــه کــدام یــک بــر نــژاد هلشــتاین رأی میدهــد.
ً
دیگــری برتــر اســت اختــاف محققــان ایرلنــدی جدیــدا
نظرهــا همچنــان باقــی اســت .اثبــات کردهانــد کــه الشــهی
چــرا علــم نتوانــد یــک بــار و تــا هلشــتاین مرغوبتــر از
ابــد مشــکل مــا را حــل کنــد و الشـهی جــرزی اســت .الشـهی
بــه ایــن بحــث خاتمــه دهــد؟ هلشــتاین جــوان  ۵۱کیلوگــرم
حتــی اگــر تحقیقــات جدیــد ســنگینتر از همتــای جــرزی
علمــی نتوانســته باشــند خــود اســت .جرزیهایــی کــه
پاســخی مطلــق و نهایــی بــه تحــت مطالعهی دانشــمندان
ایــن پرســش بدهنــد ،تــا حــد ایرلنــدی قــرار داشــتند  ۲۱روز

دیرتــر از همتایــان هلشــتاین
خــود بــه وزن الشــه و اســکور
چربــی مــورد نظــر رســیدند.
آیــا میشــود حــد وســطی را
در ایــن حــوزه بــرای دو نــژاد
مذکــور برگزیــد؟ محققــان
ایرلنــدی دریافتنــد کــه
آمیختـهی جــرزی و هلشــتاین
تنهــا  ۲۲/۵تــا  ۳۰کیلوگــرم از
هلشــتاین اصیــل ســبکتر
ً
اســت و صرفــا  ۷تــا  ۹روز دیرتــر
از آن بــه وزن الشــهی مــورد
نظــر میرســد.
گــروه دیگــری از محققــان

ایرلنــدی بــا تعر یــف یــک
شــاخص مقایس ـهای بــرای
ارزش مرکــب گوشــت و شــیر
نژادهــای مختلــف گاو پــی
بردنــد کــه نــژاد هلشــتاین
اصیــل در ردهی میان ـهی
جــدول قــرار میگیــرد امــا
نــژاد جــرزی و چنــد نــژاد دیگــر
انتهــای جــدول را اشــغال
میکنــد .صفــات لحــاظ شــده
در تعریــف شــاخص مزبــور  بــه
نــام شــاخص شــیر و گوشــت
( - )DBIعبــارت بودنــد از
خســوزی ،رام
ســختزایی ،شا 

بــودن ،طــول دورهی آبســتنی،
تلفــات گوســاله ،ارزش الشــه و
جــذب خــوراک.
هــدف پژوهشــگران حــل
نهایــی ایــن بــه اصطــاح
معمــا نبــود بلکــه بیشــتر از
آن رو نســبت بــه مقایس ـهی
ایــن دو نــژاد کنجــکاو شــدند
کــه پیشــتر پــی بــرده بودنــد
عملکــرد زایــش ( کــه بــرای
تولیــد کننــدهی شــیر موضــوع
حائــز اهمیتــی اســت) از
لحــاظ ژنتیکــی بــا ارزش الشــه
( کــه بــرای تولیــد کننــدهی

گوشــت مهــم اســت) نســبت
معکــوس دارد .از بیــن تمــام
نژادهــای مقایســه شــده
از لحــاظ شــاخص شــیر و
ـیلرز ()Salers
گوشــت ،نــژاد ِسـ ِ
در رأس جــدول قــرار گرفــت،
نــژاد هلشــتاین میان ـهی
جــدول را اشــغال کــرد و نــژاد
جــرزی در رتب ـهی ماقبــل آخــر
جــای گرفــت ،و نــژاد شــاروله
در قعــر جــدول نشســت.
محققــان معتقدنــد ایــن
مقایس ـهی تطبیقــی اثبــات
میکنــد کــه اســپرم نژادهــای

گوشــتی خاصــی را بــرای
تلقیــح بــه نژادهــای شــیری
برگز یــد بــدون آن کــه عملکــرد
شــیرواری آمیخت ـهی حاصلــه
نســبت بــه نــژاد شــیری
اصیــل مــادر خــود تفــاوت
چشــمگیری داشــته باشــد.

مسئلهی مهمتر ...
گاودار تحت فشار اقتصادی قرار دارد

بر کسی پوشیده نیست که
امروزه در بیشتر کشورها
قیمت خرید شیر خام پایین
است و گاوداران شیری
پرشماری در معرض خطر
ورشکستگی قرار دارند.
مقایسهی کیفیت گوشت
دو نژاد جرزی و هلشتاین
حاکی از مسئلهی عمیقتری
است – گاوداران شیری
در همه جای جهان دارند
برای حفظ بقای اقتصادی
خود مبارزه میکنند   .تنوع
بخشیدن به منابع درآمدی
گلههای شیری میتواند یک
راه حل برای این معضل
باشد و در همین راستا،
اساتید دانشگاه پنسیلوانیا
ً
در آمریکا جدیدا مطالبی
کاربردی برای بهرهبرداری
نژادهای
از
سودآور

دومنظوره منتشر کردهاند.
به توصیهی این دانشگاه ،در
ً
کشورهایی که فعال قیمت
شیر خام قابل قبول است،
گاوداران شیری باید برای
بحران بعدی قیمت شیر
خود را آماده و مهیا کنند.

ترکیب شیر

در این حوزه ،نژاد جرزی برنده
میشود.
محققان ایتالیایی پی
بردهاند که مقدار تمام مواد
معدنی ضروری (به جز سدیم
و پتاسیم) در شیر نژاد
جرزی (و براون سوییس)
بیشتر از شیر نژاد هلشتاین
است .اگرچه یافتهی
این تحقیق چیز جدیدی
نیست ،رویکرد چندبعدی
آن باعث برجستگیاش
میشود .عوامل محیطی

(رژیم خوراکدهی ،مدیریت
عمومی ،تأسیسات گاوداری،
سطح تولید و نظایر آن)
و عوامل فیزیولوژیکی
(مرحلهی شیرواری ،زادآوری،
نژاد و امثال آن) در بیش
از  ۱۵۰۰گاو از  ۴۱گلهی چند
نژادی مورد بررسی محققان
گرفت.
ایتالیایی قرار
بنابراین ،موفقیت نژاد جرزی
در این تحقیق قابل اتکا و به
قدر کافی حائز اعتبار است.
محققان نیوزیلندی از قیمت
فروش شیر خام و تراکم
چرای آزاد گاو شیری در مراتع
آن کشور برای مقایسهی
نژادهای مختلف گاو از لحاظ
ارزش شیر در پژوهش خود
بهره جستند و آنان نیز در
نهایت رأی خود را به نفع
نژاد جرزی صادر کردند .در

حالی که پروتئین و چربی
شیر نژاد جرزی بیشتر از
شیر نژاد هلشتاین است ،در
گذشته جایزهی چربی شیر
در نیوزیلند نصف جایزهی
پروتئین بود و همین امر
باعث میشد که ارزش
اقتصادی شیر این نژاد در
کشور نیوزیلند چنگی به دل
نزند .اما با افزایش تدریجی
جایزهی چربی شیر در این
کشور ،محققان نیوزیلندی
بر این باورند که نژاد جرزی
برای دامپروری شیری در این
کشور بهترین و سودآورترین
نژاد شده است و پارامترهای
حاصله از تحقیق تازهی آنان
نیز بر این مدعا مهر تأیید
میزند.

مسئلهای که
عمیقتر از این
حرفهاست ...
تغییر سلیقهی مصرفکننده

حساسیت روزافزون
مصرفکنندگان نسبت به
سالمت خود و فرزندانشان
سبب گردیده نسبت به
گذشته خیلی بیشتر به
برچسبهای الصاقی بر انواع
مواد غذایی و آشامیدنی دقت
کنند .یکی از اصطالحاتی که این
روزها ورد زبان نسل جوان در
خیلی از کشورهای جهان شده
است «غذاهای بیش-مغذی»
است .شاید بزرگساالن چیزی
دربارهی رژیمهای غذایی
کتوژنیک (یک گونه رژیم

غذایی با چربی زیاد ،اندازهی
قند ا ند ک
فی پر و تئین و ِ
کا ِ
که بدن را وادار میکند
تا به جای قند ،از چربی
انرژی استفاده
برای تأمین
کند) یا پالئولیتیک (در این
رژیم غذایی خوردنیهایی از
جمله گو شت  ،ما هی  ،تخم
مر غ  ،سبز یجا ت  ،صد فها ،
گیاهان،
ریشهی
میوههای
انواع میوهها،
مغز د ا ر  ،قا ر چها ی خو ر ا کی
و مانند آن مورد استفاده
قرار میگیرد و از مواردی

مانند سیبزمینی ،شکر ،مواد
شده،
فرآوری
غذایی
حبو با ت و غال ت ا جتنا ب
میشود) نشنیده باشند ولی
نسل جوان اقبال روزافزونی
به آنها نشان میدهد و تغذیه
با شیر و مواد لبنی تازه یکی از
بهترین گزینهها برای تأمین
این قبیل سلیقههای جدید و
دانش-بنیان در رژیم غذایی
انسان امروزی است.
گاوداران شیری در عصر
حاضر امکانات مدیریتی
و علمی وسیعی برای

پاسخگویی به تغییر سلیقهی
مصرفکنندگان نسبت به
چربی شیر در اختیار دارند و
از این لحاظ نیز خیالشان
آسوده است که علم ثابت
کرده شیر یکی از بهترین منابع
تأمین بسیاری از ویتامینها و
مواد معدنی برای بدن انسان
است.

ضدعفونی سرپستانک گاو شیری
پس از دوشش چگونه عمل میکند؟

نتایج قابل پیشبینی

نویسنده :کارشناسان شورای ملی مبارزه با ورم پستان آمریکا
منبع :نشریه Dairy Herd Management

تعــداد مــوارد جدیــد عفونــت
سرپســتانک تابعــی اســت از
تعــداد پاتوژنهــای عامــل ورم
پســتان کــه روی سرپســتانک
تجمــع کننــد .ضدعفونــی
کــردن سرپســتانکها بــا
بکــش
یــک مــادهی میکرو 
بالفاصلــه پــس از اتمــام
دوشــش میتوانــد بخــش
اعظــم پاتوژنهــای روی
سرپســتانکها را از بیــن
ببــرد .ایــن کار در عیــن
حــال احتمــال نفــوذ همیــن
پاتوژنهــا را بــه درون مجــرای
کاهــش
سرپســتانکها
مید هــد .

ضدعفونــی سرپســتانک پــس
از اتمــام شیردوشــی بــه ویــژه
بــرای مبــارزه بــا پاتوژنهــای
اســتافیلوکوک
ســری
ُم
ِ
()Staphylococcus aureus
و اســترپتوکوک
()Streptococcus agalactiae
مؤثــر اســت .هــر چنــد
کــه عملیــات شیردوشــی
میتوانــد بــه نوب ـهی خــود هــر
نوع پاتوژن عامل ورم پســتان
را ســرایت بدهــد ،ایــن دو
پاتــوژن بــه خصــوص در خــال
شیردوشــی از یــک گاو بــه
گاو دیگــر منتقــل میشــوند.
ضدعفونــی سرپســتانک پــس

از شیردوشــی در کاهــش
آمــار مــوارد جدیــد آلودگــی
بــه پاتوژنهــای «محیطــی»
و
کولیفورمهــا
نظیــر
اســترپتوکوکها (به اســتثنای
ا ســتر تپتو کو کآ گا ال کتیا )
تأثیــر کمتــری دارد .مبــارزه
بــا پاتوژنهــای محیطــی
راهکارهــای
مســتلزم
مدیریتــی نظیــر مــوارد زیــر
ا ســت :
–•نگــهداری گاو در محیــط
خشــک و پاکیــزه،
–•رعایــت درســت بهداشــت
قبــل از دوشــش
ضدعفونــی
ماننــد

سرپســتانکها قبــل از
شیردوشــی و خشــک
کــردن کامــل آنهــا،
–•کارکــرد دقیــق و درســت
دســتگاه شیردوشــی.
حتــی اگــر در یــک گلـهی دوشــا
اســترپتوکوک
میکــروب
آگاالکتیــا ریشــهکن شــده و
ســوماتیک ســل اســکور شــیر
نیــز پاییــن باشــد ،بــاز هــم
متصدیــان گاودوشــی بایــد
سرپســتانکها را پــس از
اتمــام هــر نوبــت دوشــش بــه
منزل ـهی جــزء الینفــک روی ـهی
دایمــی شیردوشــی خــود،
ضدعفونــی کننــد.

بالغ بر  ۵۰درصد عفونتهای
جدید پستانی را میتوان
ضدعفونی
طریق
از
سرپستانکها با یک مادهی
مؤثر بالفاصله پس از اتمام
دوشش از میان برد .اما
ضدعفونی سرپستانکها
نمیتواند عفونتهایی را
که از قبل ایجاد شدهاند
ریشهکن سازد .بهترین
روش مبارزه با عفونتهای
موجود ،درمان گاو خشک
و حذف گاوهایی است که
دچار عفونت مزمن هستند.
پیشگیری از عفونتهای
جدید از طریق ضدعفونی
سرپستانکها و حذف موارد
موجود ورم پستان ،سال
به سال موجب کاهش
آمار ابتال به ورم پستان در
گله خواهد شد .اما بهبود
شرایطی نظیر کاهش آمار ورم
پستان کلینیکال و یا کاهش

سوماتیک سل کانت گله
ً
عموما ظرف چند ماه قابل
حصول است.

روش کار

ضدعفونی پس از دوشش
را میتوان به دو روش انجام
داد :استفاده تیت دیپ یا
اسپری .هر دو روش مفید و
قابل قبول هستند به شرطی
که محلول ضدعفونی تمام
اندام سرپستانک را آغشته
کند .باید دقت کنیم که هر
چهار سرپستانک به طور
کامل به مادهی ضدعفونی
ً
کننده آغشته گردند .ضمنا،
عملیات ضدعفونی باید
بیدرنگ پس از اتمام
شیردوشی صورت بپذیرد.

مدیـریت صحیح
جـزیـیات کار

مادهی ضدعفونی کننده را
ً
باید همیشه در مکانی کامال
خشک و پاکیزه نگهداری
کرد .مادهی مزبور هرگز

نباید منجمد بشود! برای
جلوگیری از آلودگی محصول
باید همیشه ظرف آن را
دربسته نگه داریم و پس
از تاریخ انقضای محصول،
آن را دور بریزیم .این باور
غلطی است که ضدعفونی
کنندههای پستانی تمام
پاتوژنها را از بین میبرند.
بعضی پاتوژنها تحت شرایط
خاص در محلول ضدعفونی
کننده زنده میمانند.
دستورالعمل درج شده روی
بستهبندی کاال را باید به
دقت رعایت کرد .نیز باید از
ً
رقیق کردن محصول کامال
پرهیز نمود مگر آن که این
امر در دستورالعمل رسمی
تولید کنندهی کاال قید شده
باشد .چنانچه رقیقسازی
محلول ضروری است،
کیفیت آب مورد استفاده
ً
برای این کار باید حتما
استانداردهای الزم را (از لحاظ

باکتری ،پ.هاش ،.سختی ،و
نظایر آن) داشته باشد .برای
ً
رقیقسازی باید از ظرفی کامال
تمیز بهره جست و اطمینان
حاصل نمود که رقیقسازی
به طور کامل و یکدست
صورت پذیرفته است.
کاپهای مورد استفاده برای
ضدعفونی سرپستانکها
را باید پس از هر نوبت
بهرهبرداری به منزلهی جزئی
ضروری از رویهی پاکسازی و
ً
شستشوی محیطی ،کامال
خالی و شستشو کرد و به
ویژه اگر هنگام استفاده
در چال شیردوشی ،کاپهای
مزبور آلوده شده باشند،
باید آنها را با دقت بیشتری
شستشو و ضدعفونی
نمود .نیز هرگز نباید محلول
استفاده شده را برای
استفادهی مجدد دوباره
داخل ظرف اصلی ریخت.

از چه محصوالتی استفاده کنیم

بهتریــن ضدعفونــی کنندههــای
سرپســتانک آنهایــی هســتند کــه در
برابــر پاتوژنهــای عمــدهی ورم پســتان
مؤثــر باشــند ،اســتفاده از آنهــا نســبت
بــه قیمتشــان مقــرون بــه صرفــه باشــد،
و خــواص طبیعــی پوســت سرپســتانک
را حفــظ کننــد یــا حتــی بهبــود ببخشــند.
امــروزه در بــازار هــم ضدعفونــی
کنندههــای ســنتی وجــود دارنــد و هــم
ضدعفونــی کنندههایــی کــه در برابــر
پاتوژنهــا یــک الیــهی دفاعــی ایجــاد
میکننــد .صــرف نظــر از نــوع محصولــی کــه
بــرای گلــهی دوشــای خــود برمیگزینیــد،
مؤثــر بــودن ایــن محصــول در برابــر تمــام
پاتوژنهــای ُمســری ورم پســتان بایــد
از قبــل بــه اثبــات رســیده و ثبــت شــده
باشــد.
در ایــاالت متحــدهی آمریــکا ،کارشناســان
توصیــه میکننــد تنهــا از محصوالتــی
اســتفاده شــود کــه:
 )۱در ادارهی کل غــذا و داروی فــدرال
آن کشــور ( )FDAثبــت شــده باشــد و
 )۲تحقیقــات کنتــرل شــده اثبــات کــرده
باشــند کــه محصــول میــزان عفونــت را بــه
طــرز مؤثــری کاهــش میدهــد .ســازمان
مذکــور ضدعفونــی کنندههــای پســتانی را
در زمــرهی داروهای دامپزشــکی مشــمول
فــروش آزاد (بــدون نیــاز بــه نســخهی

رســمی دامپزشــک) طبقهبنــدی کــرده
اســت .در عیــن حــال ،ایــن ســازمان
تولیــد کننــدگان ضدعفونــی کنندههــای
پســتانی را ملــزم نســاخته کــه ســند
اثبــات تأثیرگــذاری کاال را در برچســب
الصاقــی روی ظــرف کاال درج کننــد .در
آمریــکا ،بعضــی از برندهــای ضدعفونــی
کننــدهی پســتانی مــورد مطالعـهی کنتــرل
شــده قــرار گرفتهانــد ،امــا محصوالتــی
کــه فرموالســیون مشــابه هــم داشــته
باشــند در بــازار آمریــکا زیادنــد و تغییــرات
جزیــی در فرموالســیون کاالهــای مرغــوب
و بــه اثبــات رســیده بــرای تولیــد کاالهــای
ً
تقلیــدی غالبــا کیفیــت و ســطح اثرگــذاری
آنهــا را بــه حــد ملموســی کاهــش میدهــد.
ً
گاوداران آمریکایــی معمــوال قبــل از خریــد
ضدعفونــی کنندههــای پســتانی بــرای
گلــهی خــود از تولیــد کننــده میخواهنــد
اطالعــات واســناد مربــوط بــه رعایــت
مقــررات و اســتانداردهای ادارهی کل غــذا
و داروی فــدرال و نتایــج تحقیقــات کنتــرل
شــده در مــورد عملکــرد کاالی خــود را
جداگانــه در اختیارشــان قــرار دهنــد .یــک
منبــع اطالعرســانی دیگــر در مــورد کیفیــت
ضدعفونــی کنندههــای پســتانی در
آمریــکا خالصـهی مقــاالت علمـیای اســت
کــه مــورد نقــد دانشــمندان و محققــان
همــکار قــرار گرفتهانــد .خالصـهی مقــاالت
علمــی در بــاب کیفیــت ضدعفونــی

کنندههــای پیــش و پــس از دوشــش را
شــورای ملــی ورم پســتان آمریــکا ()NMC
از ســال  ۱۹۸۰بــه ایــن ســو جمــعآوری و
هــر ســال بــهروز رســانی کــرده منتشــر
میســازد .ایــن بایگانــی خالصــه مقــاالت،
کامــل و نهایــی شــده نیســت و بــه طــور
منظــم یافتههــای جدیــد محققــان در
قالــب مقــاالت جدیــد منتشــر و بــه ایــن
فهرســت اضافــه میشــوند.

کیفیــت ضدعفونــی کنندههــای
سرپســتانک را چگونــه میآزماینــد؟

شــورای ملــی ورم پســتان آمریــکا ()NMC
دو روش آزمــون را توصیــه میکنــد.
پروتکلهــای مرحلــهی موســوم بــه
چالــش آزمایشــی (Experimental
 )Challengeو مرحلــهی موســوم بــه
عملکــرد طبیعــی ()Natural Exposure
بــه اجمــال در زیر شــرح داده شــده اســت:
–•چالــش آزمایشــی عبــارت اســت از
ارزیابــی تــوان ضدعفونــی کننــدهی
سرپســتانک در پیشــگیری از بــروز
عفونــت در گاو شــیری تحــت شــرایط
تمــاس آزمایشــی بــا پاتوژنهــای ورم
پســتان.
–•عملکــرد طبیعــی عبــارت اســت از
ارزیابــی تــوان ضدعفونــی کننــدهی
سرپســتانک در پیشــگیری از بــروز
عفونــت در گاو شــیری تحــت شــرایط
ناظــر بــه فعالیــت صنعتــی روزمــره

در محیــط گاوداری .ایــن پروتــکل دوشــش ضدعفونــی میکنیــم ،بایــد
میــزان تأثیــر محصــول را تحــت  ۳۰ثانیــه صبــر کنیــم ،و ســپس بقایــای
شــرایط طبیعــی تعییــن میکنــد .مــادهی ضدعفونــی کننــده را بــا دســتمال
نســخهی تفصیلــی ایــن پروتکلهــا را حول ـهای یکبــار مصــرف بــا دقــت پــاک
میتــوان بــر اســاس درخواســت رســمی کنیــم .
از شــورای ملــی ورم پســتان آمر یــکا  .۳محلــول ضدعفونــی کننــده را وقتــی
تهیــه کــرد .گاوداران شــیری بایــد ســطح هــوا خیلــی ســرد اســت بایــد کمــی گــرم
معلومــات علمــی خــود را دربــارهی کنیــم تــا مــدت زمــان الزم بــرای خشــک
ً
محصوالتــی کــه احیانــا قصــد خریدشــان را شــدناش کاهــش بیابــد.
دارنــد بــاال ببرنــد .گاودار شــیری در دنیــای  .۴در فضاهــای بــاز محوط ـهی گاوداری
امــروز بایــد بــا نــوع تحقیقاتــی کــه دربــارهی بایــد بادشــکن احــداث یــا تعبیــه کنیــم.
فرایندهــای ضدعفونــی سرپســتانک  .۵گاوهــای تــازه زایمــان کــردهای را کــه
صــورت میپذیرنــد آشــنا باشــد ،پســتان و سرپســتانک متــورم دارنــد
پاتوژنهایــی را کــه محصــوالت مزبــور بایــد بــه دقــت تحــت نظــر بگیر یــم زیــرا
بــرای مبــارزه بــا آنهــا تولیــد میشــوند احتمــال پوســته پوســته شــدن و یــخ زدن
بشناســد و از نتایــج تحقیقــات مربــوط بــه سرپســتانکها در ایــن دســته از گاوهــا
میــزان تأثیــر ایــن محصــوالت آگاه باشــد .بیشــتر اســت.

در هــوای ســرد ،تکلیــف مــا بــا در یک کالم

ضدعفونــی سرپســتانکها چیســت؟

در مقاطعــی کــه هــوا خیلــی ســرد میشــود
یــا بــاد خیلــی ســرد م ـیوزد ،بایــد بســیار
احتیــاط کنیــم کــه پوســت سرپســتانکها
خشــک نشــوند و یــخ نزننــد .اقدامــات
احتیاطــی توصیــه شــده بــرای تیمــار
سرپســتانکها در ســرمای زمســتان
عبارتانــد از:
 .۱بایــد قبــل از انتقــال گاوهــا بــه فضــای
بــاز ،سرپستانکهاشــان خشــک باشــند.
 .۲وقتــی سرپســتانکها را پــس از

–•بــا ضدعفونــی درســت و مناســب
سرپســتانکها میتــوان جلــوی
بالــغ بــر  ۵۰درصــد از عفونتهــای
جدیــد را گرفــت.
–•بالفاصلــه پــس از اتمــام دوشــش
پســتان هــر گاو ،سرپســتانکهای
آن را بایــد ضدعفونــی کــرد.
–•بایــد مراقــب بــود کــه مــادهی
ضدعفونــی کننــده تمــام ســطح
بیرونــی هم ـهی سرپســتانکها را بــه
طــور کامــل آغشــته کنــد.

–•ضدعفونــی کننــدهی سرپســتانک را
بایــد بــه درســتی نگ ـهداری و جابجــا
کــرد.
–•بایــد ســطح دانــش خــود را در بــاب
ضدعفونــی کننــدهی منتخــب
بــاال ببر یــم و از تولیــد کننــدهی
آن اطالعــات فنــی الزم آشــنایی بــا
محصــول را مطالبــه کنیــم.
ضدعفونــی کــردن سرپســتانکها یکــی از
ارکان اصلــی برنام ـهی مــا بــرای مبــارزه بــا
ورم پســتان اســت .گذشــته از ضدعفونــی
کــردن صحیــح تمــام سرپســتانکها
بالفاصلــه پــس از اتمــام دوشــش هــر گاو،
برنام ـهی جامــع مــا در مبــارزهی مؤثــر بــا
ورم پســتان در گلــه بایــد شــامل ابعــاد و
اقدامــات زیــر هــم باشــد:
–•مدیریــت صحیــح فراینــد دوشــش و
محیــط ســالن شیردوشــی
–•اســتفاده از دســتگاه شیردوشــی
مــدرن و ســالم ،و نگـهداری حرفـهای
آن
–•ضدعفونــی تکتــک کارتیههــای
پســتان بــه محــض تخلی ـهی کامــل
شــیر
مدیریــت –
–•شناســایی و درمــان – یــا
ِ
ـوری مــوارد ابتــا بــه ورم پســتان
فـ ِ
کلینیــکا ل
–•حــذف گاوهــای مبتــا بــه ورم پســتان
مزمــن.

بــــه حــــداکــــثـــــر
رســــانـــــدن جـــــذب
خــــوراک:
کلید موفقیت در مدیریت
گاو دورهی انتقال
نویسنده :آدریان باراگان
()Adrian Barragan

منبع :نشریه Dairy Herd Management
دورهی انتقال که طبق تعریف
از سه هفته پیش از وضع
حمل تا سه هفته پس از
آن به طول میانجامد یکی
از حساسترین مقاطع در
پرورش دام شیری است
زیرا دام شیری در این دوره
تحت چند فشار فیزولوژیکی
از قبیل نیاز بیشتر به انرژی،
کاهش جذب مادهی خشک
و ضعف سیستم ایمنی بدن
قرار میگیرد (,Drackley
 .)1999این چالشها گاو
شیری را در معرض انواع
بیماریهای متابولیکی (نظیر
هایپوکلسمی و کتوز ) و
امراض عفونی (مانندمتریت)
قرار میدهد .کتوز و
هایپوکلسمی بیماریهای

متابولیکی شایعی هستند که
از آنها به عنوان «دروازه»ای
برای دعوت از سایر امراض و
اختالالت یاد میشود زیرا این
دو بیماری بالفاصله سطح
جذب مادهی خشک را در گاو
دورهی انتقال کاهش داده،
سیستم ایمنی بدنی آن را
تضعیف میکنند .بنابراین،
مدیریت گاو شیری در دورهی
انتقال باید بر پیشگیری از
بروز این دو بیماری و رصد
بیوقفهی گاو متمرکز باشد.
یکی از بهترین راهها برای
پیشگیری از ابتالی گاو
شیری به این دو بیماری
متابولیکی در دورهی انتقال
به حداقل رساندن افت
مادهی خشکی است که گاو

در هر وعده جذب میکند.
رعایت تراکم مناسب دام در
بهاربند ،جلوگیری از اختالط
گاوهای شکم اول با گاوهای
بالغتر ،کاهش جابجاییهای
دام و مدیریت صحیح آخور
از جمله راهکارهایی است
که به افزایش جذب مادهی
خشک در دورهی انتقال
کمک میکند .برای مثال،
گاوهای شکم اولی که در
دورهی آستانهی زایش در
یک بهاربند شلوغ با گاوهای
شکم باالتر نگهداری شوند،
در دورهی بعدی شیرواری
به ازای هر  ۱۰درصد افزایش
تراکم نسبت به حد نصاب
توصیه شده (یعنی  ۸۰درصد)
حدود  ۷۰۰الی  ۸۰۰گرم در روز

شیر کمتری تولید میکنند
(.)Nordlund et al, 2006
عالوه بر این ،گاوهای مزبور
ممکن است دچار افت
جذب مادهی خشک و
کاهش مدت استراحت نیز
بشوند و در نتیجه ،در معرض
ابتال به لنگش ،افت تولید
شیر و کاهش توان آبستنی
قرار بگیرند.
در ارتباط با تعیین تراکم
مناسب دام در بهاربند،
قابل ذکر است که این
پارامتر را میتوان بر اساس
فضای دسترسی به آخور یا
تعداد فریاستالها در هر
بهاربند محاسبه نمود .تراکم
بیرویهی دام در امتداد آخور،
خطر ابتال به بیماریهای

متابولیکی از قبیل کتوز،
هایپوکلسمی و نیز بروز
جابجایی شیردان را افزایش
میدهد؛ تراکم بیرویه به
ازای تعداد فریاستالها هم
احتمال ابتال به لنگش را
باال میبرد (Nordlund et al,
 .)2006تراکم توصیه شده در
امتداد آخور  ۷۵سانتیمتر به
ازای هر یک رأس دام است؛ ُپر
شدن  ۸۰درصد فریاستالها
نیز تراکم توصیه شده بر
اساس تعداد فریاستالهای
داخل هر بهاربند است
( .)Nordlund, 2011اگر این
توصیهها رعایت بشوند،
آن گاه میتوان اطمینان
حاصل کرد که حداقل یک
فریاستال به ازای هر گاو
به هنگام استراحت آن در
بهاربند وجود داشته باشد
و دسترسی به آخور نیز به
گونهای باشد که گاوهای
منفعلتر یا جوانتر پشت
گاوهای درشتتر یا قلدرتر
جا نمانند و دچار افت جذب
خوراک نگردند .گذشته از این،
باید به طراحی درست بهاربند
برای تأمین نیازهای خاص
گاوهای دورهی انتقال نیز
ً
توجه کرد .مثال ،در بهاربندی
که دو ردیف فریاستال دارد،
هر فریاستال به یک آخور
دسترسی خواهد داشت؛
بنابراین ،در چنین بهاربندی
تراکم دام در امتداد آخور باید
با تراکم دام در فریاستالها

برابر باشد .اما اکثر بهاربندها
در گاوداریهای صنعتی
امروزی دارای سه ردیف
فریاستال هستند .در نتیجه،
اگر  ۱۰۰درصد فریاستالها
ُپر باشند ،آن گاه فضای
دسترسی به آخور یک سوم
کاهش پیدا خواهد کرد.
بنابراین ،در بهاربندهایی که
سه ردیف فریاستال دارند
توصیه میشود تراکم دام را
بر حسب فضای دسترسی به
آخور محاسبه کنیم.
عامل دیگری که باید در
تعیین تراکم دام دورهی
انتقال در بهاربند در نظر
بگیریم مانع به کار رفته بر
ً
فراز آخور است .مثال ،در
بهاربندهایی که آخورشان به
ِهدالک مجهز است ،صرف
نظر از تراکم دام در بهاربند،
تنها  ۸۰درصد از کل فضای
آخور در دسترس آزاد دام قرار
خواهد داشت
( .)Nordlund, 2011به همین
نحو ،در بهاربندهایی که
آخورشان به نرده و میله
مجهز است ،باید به ازای هر
گاو فضایی اضافی در امتداد
آخور پیشبینی کرد تا گاوهای
قلدرتر مانع دسترسی آزاد و
آسودهی گاوهای کوچکتر
یا منفعلتر به آخور نگردند
( .)Nordlund, 2011با وجودی
که پیامدهای منفی تراکم
بیرویه در بهاربندهای حاوی
گاوهای دورهی انتقال برای

سالمت وعملکرد آنها امروزه
بر هیچ کس پوشیده نیست،
بسیاری از دامداران همچنان
این بهاربندها را بیش از
حدی که توصیه میشود
شلوغ و متراکم نگه میدارند
زیرا باوردارند گاوهای منفعل
به طور طبیعی منتظر خواهد
ماند تا گاوهای بزرگتر یا
قویتر از آخور یا فریاستال
به قدر کافی استفاده و آنها
را ترک کنند ،ولی این باور
چندان با واقعیت تطابق
ً
ندارد .گاو غریزتا حیوانی
«تقلیدگر» ()allomimetic
است یعنی حیوانی است که
تمایل به زندگی اجتماعی در
گلهی همنوعان خود دارد
و هر رفتاری را (مانند غذا
خوردن یا دراز کشیدن) به
طور طبیعی همزمان با سایر
اعضای گله صورت میدهد
(.)Cook & Nordlund,2004
بنابراین ،اگر در هر وعدهی
گاوهای
خوراکدهی،
منفعلتر بهاربند نتوانند
همانند سایر اعضای گله به
آخور دسترسی پیدا کنند ،به
احتمال بسیار قوی دچار افت
جذب مادهی خشک خواهند
شد .از سوی دیگر و بنا به
همین دلیل مهم و اساسی
(یعنی تقلیدگر بودن غریزی
گاو) ،چنانچه فریاستال به
تعداد کافی برای تمام گاوهای
داخل بهاربند وجود نداشته
باشد ،تعداد قابل تأملی

از گاوها از استراحت کافی
محروم خواهند شد.
جدا سازی تلیسهها و گاوهای
شکم اول از گاوهای مسنتر
در غالب گاوداریهای بزرگ
صنعتی کار دشواری است
زیرا این امر مستلزم ایجاد
تأسیسات اضافی و صرف
هزینهی قابل توجهی است.
عمدهترین آثار و عواقب
ناشی از نگهداری تلیسهها
و گاوهای شکم اول با سایر
گاوها در عملکرد دامهای
جوانتر قابل مشاهده
خواهد بود که باید برای
دسترسی به غذا و بستر
استراحت با گاوهای قویتر و
مسنتر رقابت کنند .این آثار
و عواقب سوء به خصوص
اگر تراکم بهاربند بیش از حد
توصیه شده باشد ،وخیمتر
نیز میگردد .بنابراین ،اگر
جداسازی تلیسهها و گاوهای
شکم اول از گاوهای مسنتر
ً
در دورهی انتقال عمال
امکانپذیرنباشد ،دستکم
باید تراکم بهاربند را پایین (۸۰
درصد) نگه داشت و به ویژه،
فضای دسترسی به آخور را
( ۷۵سانتیمتر به ازای هر
رأس گاو) باز کرد.
راهکار عملی دیگری که
میتواند به بهبود جذب
مادهی خشک در گاو دورهی
انتقال بینجامد ،به حداقل
رساندن جابجاییهای آنها
از بهاربندی به بهاربند دیگر

است .هر بار که این دسته
از گاوها را به بهاربند دیگری
منتقل کنیم ،سلسله مراتب
تازهای باید بین جامعهی
جدید گاوها شکل بگیرد،
امری که در شرایط طبیعی
ً
معموال دو روز طول میکشد
(.)Cook & Nordlund, 2004
در خالل این دو روز ،گاوهای
تازهوارد ممکن است دچار
افت جذب مادهی خشک
و کاهش طول مدت
استراحت بشوند .همین امر
به نوبهی خود ،تولید شیر
گاوهای مذکور را کاهش
میدهد و در برابر بیماریها
میسازد
آسیبپذیرشان
(.)Cook & Nordlund, 2004
بنابراین ،به حداقل رساندن
جابجایی دامهای دورهی
انتقال به جذب مادهی
خشک در آنها یاری میرساند.
ترکیب زایشگاه با بهاربند
مخصوص گاوهای آستانهی
زایش به نحوی که گاوهای
اخیر  ۲۱روز قبل از تاریخ
تخمینی وضع حمل به آن
منتقل گردند و تا فرا رسیدن
تاریخ مزبور به محیط آن خو
بگیرند ،یک راه حل برای
کاستن از جابجایی گاوهای
دورهی انتقال است .اما در
این صورت ،خیلی مهم است
که بهاربند را بسیار تمیز نگه
داریم و گاوهای آبستن را
برای تشخیص آنی شروع درد

زایمانشان به دقت تحت
نظر داشته باشیم.
ً
راهکار نسبتا آسانتر دیگر،
مدیریت آخور مربوط به
گاوهای دورهی انتقال است
ً
که اتفاقا تأثیر بسیار جدی بر
افزایش مادهی خشک جذب
شده در این دسته از گاوهای
آسیبپذیر باقی میگذارد.
در یک تحقیق جداگانه ،که
موانع فیزیکی آخور و تراکم
دام در بهاربند مورد ارزیابی
و مقایسهی دقیق علمی
قرار گرفتند ،پژوهشگران پی
بردند که صرف نظر از این
عوامل ،مهمترین انگیزهی
گاو برای برخاستن از روی
زمین و حرکت به سمت آخور،
توزیع خوراک تازه و مرغوب در
آن است (.)2006 ,Huzzey et al
روش دیگری نیز که ثابت شد
محرک گاوها برای مراجعه به
آخور است ،پیشرانی خوراک
پراکنده شده در اطراف
آخور به جلوی آن است تا
گاوها دسترسی آسانتر به
خوراک پیدا کنند(Huzzey
 .)et al, 2006بنابراین ،توزیع
خوراک تازه در امتداد آخور
دستکم دو نوبت در هر
روز و پیشراندن خوراک
پراکنده شده در اطراف آخور
هر  ۲ساعت یک بار به جذب
بهینهی مادهی خشک در
گاوهای دورهی انتقال کمک
شایانی خواهد کرد .عالوه

بر اینها ،راهکارهای اصالحی
مشابه نظیر توزیع خوراک
در حجمی که گاو بتواند ۲۳
ساعت در هر شبانهروز ،با
آسودگی و به کمک زبان خود
هر قدر خوراک که بخواهد
از کف آخور بردارد و ببلعد
( )Caixeta et al, 2018و
پیشبینی خودداری از بلع ۵
درصد خوراک توزیع شده در
آخور ( ،)Bach et al, 2008به
افزایش جذب مادهی خشک
در گاوهای دورهی انتقال
کمک بهسزایی خواهد نمود.
حتی با فرض بهترین مدیریت
ً
ممکن در گاوداری ،غالبا بنا
به دالیل غیر قابل پیشبینی
همچون شرایط نامطلوب آب
و هوایی (موج ناگهانی گرمای
شدید هوا) ،رفع چالشهای
مرتبط با گاوهای دورهی
انتقال گله ناممکن میگردد و
راه برای ابتالی آنها به امراض
متابولیکی هموار میگردد.
بنابراین ،برای شناسایی
و رفع به موقع معضالت
مدیریتی مربوط به دام دورهی
انتقال در گله ،ضروری است
که یک سیستم شناسایی و
درمان سریع برای این قبیل
بیماریهای «واسطه» (که راه
را برای بروز سایر بیماریها
هموار میکنند) اجرا و به
طور مستمر پیگیری گردد.
با اندازهگیری منظم میزان
مواد معدنی در تی.ام.آر.

مختص به گاوهای خشک
و اندازهگیری پ.هاش .ادرار
آنها میتوان دریافت که آیا
تالشهای ما برای پیشگیری
از بروز هایپوکلسمی در
گاوهای دورهی انتقال
موفق و مؤثر بوده است یا
خیر .عالوه بر این ،ارزیابی
بادی کاندیشن و میزان
کتون بدن (در ادرار ،شیر
یا خون) در زمرهی بهترین
راهکارها برای پایش وضعیت
متابولیکی گاو دورهی انتقال
و در صورت لزوم ،اصالح
سیستم مدیریتی و/یا درمان
پیشگیرانهی دام مبتال به
کتوز به شمار میآیند.
همیشه این اصل بنیادین
را به خاطر داشته باشید که
بدون جیرهی مطابق با نیاز
گروههای مختلف گاوهای
دورهی انتقال که سرشار از
مواد مغذی ،مواد معدنی
و انواع ویتامینها باشد،
هیچ یک از راه حلهای فوق
کارساز واقع نخواهد شد.
بنابراین ،برگزاری جلسات
منظم با کارشناسان تغذیه،
دامپزشکان و مشاوران گله
بسیار ضروری و مهم است
تا مدیریت گاو دورهی انتقال
در کل گله به بهترین نحو
ممکن اجرا شود و گاودار
همیشه یک قدم از پایش و
پیشگیری از مسائل آینده
جلوتر بماند.

عوامل زیادی بر میزان مصرف
استارتر گوساله تأثیر میگذارند
نویسنده :مورین هانسون ()Maureen Hanson

منبع :نشریه Dairy Herd Management

گوسـاله قبـل از شـیرگیری
چقـدر اسـتارتر بایـد مصـرف
کند؟ از چه سـنی باید اسـتارتر
را بـه جیـرهی گوسـاله اضافـه
کـرد؟ چـه نـوع اسـتارتری را
گوسـاله بیشـتر میپسـندد؟
دکتــر ِدیــل مــور (Dale
 ،)Mooreاســتاد دامپزشــکی
بالینــی و مدیــر بخــش
خدمــات ترویــج دامپزشــکی
ایالتــی
دانشــگاه
در
واشــینگتن ،بــه ســه دلیــل
اساســی ،مصــرف اســتارتر
را در جیــرهی گوســالههای
قبــل از ســن شــیرگیری ،حائــز
اهمیــت میدانــد:

 )۱بلوغ شکمبه،
 )۲تقویــت سیســتم ایمنــی
بــدن،
 )۳تقویــت رشــد زودهنــگام
و افزایــش وزن کــه بــه نوب ـهی
خــود ســبب تســریع در فرایند
بلــوغ ،کاهــش ســن تلیســه
هنــگام اولیــن زایــش ،و رکــورد
باالتــر تولیــد شــیر در اولیــن
دورهی شــیرواری میگــردد.
دکتــر مــور در خــال بررســی
جامــع نتایــج پژوهشهــای
دیگــران در ایــن زمینــه ،طیــف
وســیعی از عوامــل دخیــل
در مصــرف اســتارتر غــات
و عملکــرد نســبی گوســاله

را مــورد مطالعــه قــرار داده
اســت.
بــه زعــم دکتــر مــور ،اگرچــه
میــزان مصــرف اســتارتر در
ســنین مختلــف تفاوتهــای
قابــل تأملــی بــا هــم دارنــد،
گوســاله بایــد از ســن
دوهفتگــی بــه بعــد مقــدار
کمــی غــات مصــرف کنــد و
وقتــی بــه ســن  ۴هفتگــی
رســید بایــد حــدود  ۲۵۰گــرم
اســتارتر (در حــد یــک پیمانــه)
بــه مصــرف برســاند .قاعــدهی
اساســی دیگــر آن اســت کــه
قبــل از قطــع جیــرهی مایــع
گوســاله ،بایــد بــه مــدت  ۳روز

متوالــی ،حــدود یــک کیلوگــرم
(در حــد  ۴پیمانــه) اســتارتر
در هــر روز بــه مصــرف حیــوان
برســد.
مشــاهدات دکتــر مــور
نشــان میدهــد کــه عوامــل
متعــددی در اشــتهای
گوســاله بــرای مصــرف
اســتارتر غــات دخالــت دارنــد
کــه از آن جملهانــد:

•میــزان جیــرهی مایــع

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

مصــرف میکننــد (در حــدود  ۲لیتــر
در دو وعــدهی روزانــه) بایــد اســتارتر
بیشــتری بخورنــد تــا نیازهــای
تغذیــهای آنهــا از لحــاظ رشــد و
افزایــش وزن تأمیــن شــود .در
هــوای ســرد ،امــا ،ایــن امــر بــا چالــش
روبــرو میشــود .دکتــر مــور هشــدار
میدهــد کــه در آب و هــوای ســرد،
گوســالههای  ۳ماهــه و جوانتــری کــه
جیــرهی محــدود دریافــت میکننــد،
نمیتواننــد بــرای جبــران کمبودهــای
تغذیــهای خــود بــه مقــدار کافــی
اســتارتر حــاوی غــات مصــرف کننــد
و در نتیجــه ،بیشــتر بــه مــواد مغــذی
مایــع احتیــاج دارنــد.

•بیمــاری – دکتــر مــور بــه چنــد
پژوهــش برخــورد کــرده کــه نشــان
میدهنــد گوســالههای دچــار
اســهال در مصــرف غــات بــا مشــکل
یشــوند .توصی ـهی دکتــر
روبــرو م 
مــور آن اســت کــه «گوســالهی
ً
دچــار اســهال بایــد حتمــا بــرای
حفــظ شــرایط مطلــوب جســمانی
خــود همچنــان شــیر طبیعــی یــا
جایگز یــن شــیر مصــرف کنــد زیــرا
چنیــن گوســالهای تــوان جــذب مــواد
مغــذی چندانــی از اســتارتر نخواهــد
دا شــت».

•دسترســی بــه آب آشــامیدنی
– چنانچــه هــر روز آب آشــامیدنی

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

•بافــت ،فرموالســیون و تــازه
بــودن اســتارتر – ثابــت شــده کــه
گوســاله بــه خــوردن اســتارتر آجیلــی
رغبــت بیشــتری نشــان میدهــد امــا
کارایــی تغذی ـهای اســتارترهای پلــت
شــده نســبت به اســتارترهای آجیلی

بیشــتر اســت .منبــع نشاســتهی
اســتارتر نیــز در اشــتهای گوســاله
نســبت بــه آن مؤثــر اســت زیــرا
گوســاله اســتارترهایی را کــه
از ذرت تهیــه شــده باشــند بــه
اســتارترهای برگرفتــه از جــو یــا
جــوی دو ســر ترجیــح میدهنــد.
گذشــته از اینهــا ،گوســاله اســتارتر
تــازه را نســبت بــه اســتارتر خــرد یــا
پــودر شــده و اســتارتر کپــک زده
بــه مراتــب بیشــتر پســند میکنــد.
بــرای حفــظ کیفیــت اســتاتر و
جلوگیــری از جــذب رطوبــت بــه آن،
توصیــه میشــود ایــن محصــول را
دور از منابــع حــاوی هــر گونــه آب و
ً
در محیـط کامــا خشــک نگـهداری
کنیــم.

•گوســالهدانی ،شــرایط اقلیمــی
و مدیر یــت – تحقیقــات نشــان

داده کــه اگــر گوســالهها را بــه
صــورت جفــت در هــر باکــس
نگهــداری کنیــم ،مصــرف اســتارتر
آنهــا نســبت بــه گوســالههای
نگهــداری شــده در باکســهای
انفــرادی بیشــتر میشــود ،هــر
چنــد کــه تفــاوت حجــم اســتارتر
مصــرف شــده بیــن ایــن دو گــروه
تــا ســن ۵
هفتگــی

چنــدان معنــیدار نیســت
ولــی از آن مقطــع بــه بعــد ایــن
تفــاوت چشــمگیر میگــردد .هــم
اســترس گرمایــی و هــم اســترس
ســرمایی موجــب افزایــش
نیــاز گوســاله بــه مــواد مغــذی
میگــردد .امــا در ایــن مــورد نیــز
جبــران ایــن افزایــش تقاضــای
طبیعــی بــرای مــواد مغــذی
در گوســالههای  ۳هفتــهای و
جوانتــر بایــد از طریــق شــیر یــا
جایگزیــن شــیر صــورت بپذیــرد.
موقعیــت مکانــی ســطل حــاوی
اســتارتر در ســاختار فیزیکــی
باکــس گوســاله نیــز بــه نوبــهی
خــود حائــز اهمیــت اســت .اگــر
ارتفــاع ســطل از ســطح زمیــن
بیــش از حــد بــاال باشــد (حــدود
 ۱۰ســانتیمتر بــرای گوســالهی
هلشــتاین) ،مصــرف اســتارتر در
گوســاله بــا مانــع مواجــه خواهــد
شــد .و ســرانجام آن کــه تحقیقــات
نشــان داده اســت اگــر طــول
مــدت روشــنایی محیــط بــرای
گوســالههای  ۴هفتــهای زیــاد
باشــد ( ۱۸ســاعت در شــبانهروز )،
در مقایســه بــا گوســالههای
همســنی

کــه  ۱۰ســاعت در شــبانهروز در
محیــط روشــن بــه ســر ببرنــد ،دو
برابــر اســتارتر بیشــتری مصــرف
خواهنــد کــرد.
بــه بــاور دکتــر مــور ،مــدت زمــان الزم
بــرای رشــد و بلــوغ شــکمبهی گوســاله
تــا حــدی کــه بتــوان جیــرهی آن را بــه
طــور کامــل بــه غــات تغییــر داد ،حــدود
 ۳هفتــه اســت .بنابرایــن ،مهــم اســت
کــه از روز ســوم پــس از تولــد گوســاله،
حتــی در مــورد گوســالههایی کــه میــزان
بیشــتری مــواد مغــذی مایــع برایشــان
تجویــز گردیــده ،اســتارتر غــات و آب
آشــامیدنی تــازه در اختیــار آنهــا قــرار
داده شــود .رســاندن مــواد مغــذی
الزم و کافــی بــه بــدن گوســاله ،ســبب
مطلــوب از
میشــود طبــق برنامــهی
ِ
پیــش تعییــن شــدهی خــود ،گوســاله
را از شــیر بگیریــم ،تلیســه را در بهتریــن
زمــان تلقیــح کنیــم و زایــش اول آن را در
مناســبترین ســن ممکــن ،محقــق
بســازیم.برای مطالعــهی بیشــتر در
بــاب پژوهشهایــی کــه دکتــر مــور
بررســی نمــوده و تحلیــل جامــع وی از
نتایــج ایــن تحقیقــات بــه مقال ـهی زیــر
رجــوع کنیــد:
h t t p s : / /s 3 .w p .w s u . e d u /
uploads/sites/07 /2017 /2147/
FS288E.pdf

چرا بلوغ کامل
تلیسه قبل از
زایمان اول این قدر
مهم است؟

نویسنده :جیم دیکرل
منبع :نشریه Dairy Herd Management

یکـــی از بحثهایـــی کـــه
سالهاس ــت می ــان گاوداران و
کارشناســان دامپــروری وجــود
دارد آن اســـت کـــه آبســـتنی
زودهنـــگام تلیســـهی شـــیری
باع ــث افزای ــش رک ــورد تولی ــد
و راندم ــان اقتص ــادی دام ب ــه
ازای ط ــول عم ــرش میگ ــردد.
گاوداران و کارشناســـانی
ً
هســـتند کـــه کامـــا بـــا ایـــن

نظریـــه موافقانـــد و خیلیهـــا
ه ــم ب ــه کل ــی ای ــن نظری ــه را رد
میکننـــد .
عمدهتریـــن دالیلـــی کـــه در
تأییـــد آبســـتنی زودهنـــگام
تلیسـهی شــیری مطــرح شــده
آن اس ــت ک ــه ای ــن کار باع ــث
میشـــود تلیســـه زودتـــر وارد
گل ـهی ش ــیروار بش ــود ،تع ــداد
تلیســـهها پاییـــن بیایـــد و در

نتیج ــه ،در هزین ـهی خ ــوراک و
پ ــرورش تلیس ــه صرفهجوی ــی
گ ــردد.
محققــان آمریکایــی بــا بررســی
ســـوابق آمـــاری بیـــش از ۵۴۰
هـــزار رأس دام شـــیری در
 ۱۷۴گاوداری شـــیری ایـــاالت
متح ــده موف ــق ب ــه ح ــل ای ــن
معمــا شــدهاند .بــه بــاور آنــان،
بل ــوغ تلیس ــه ب ــر حس ــب وزن
آن در تاریــخ وضــع حمــل حائــز
اهمیـــت فوقالعـــاده زیـــادی
اســـت.در واقـــع وزن تلیســـه
در زمــان نخســتین زایــش ،نــه

تنهـــا عملکـــرد آن را در طـــول
اولی ــن دورهی ش ــیرواری رق ــم
میزن ــد ،بلک ــه عملک ــرد ط ــول
عمـــر اقتصـــادی تلیســـه و
حت ــی کل گل ــه را نی ــز میت ــوان
ب ــه کم ــک آن پیشبین ــی ک ــرد.
رک ــورد تولی ــد ش ــیر در اولی ــن
دورهی شـــیرواری «ســـقف»
تولیــد شــیر کل گلــه را تعییــن
میکنـــد زیـــرا گلـــه هرگـــز
نخواهـــد توانســـت بیشـــتر
از رکـــورد گاوهـــای شـــکم اول
ش ــیر تولی ــد کن ــد.

محققــان آمریکایــی بــا بررســی
ســوابق دامهــا در یکایــک
گلههــا بــا چهــار واقعیــت
مشــترک روبــرو شــدند:
–•گاوهــای شــکم دوم ۵
هفتــه پــس از زایمــان
حــدود  ۱۵کیلوگــرم
بیشــتر از تلیس ـههای
شــکم اول شــیر تولیــد
می کننــد .
–•گاوهــای شــکم ســوم ۵
هفتــه پــس از زایمــان
حــدود  ۴تــا  ۵کیلوگــرم
بیشــتر از گاوهــای
شــکم دوم شــیر تولیــد
می کننــد .
–•ایــن تفاوتهــا تابعــی از
ســطح تولیــد و تعــداد
وعدههــای شیردوشــی
نیســتند .
–•در گلههایــی کــه روزانــه
رکــورد روزانــه  ۵۰کیلوگــرم
(میانگیــن
اســت

داخــل تانــک شــیر )،
وجــود
تلیس ـههایی
دارنــد کــه  ۱۰هفتــه پــس از
زایمــان اول ۵۰ ،کیلوگــرم
در روز شــیر تولیــد
می کننــد .
عامــل تعیینکننــدهی ایــن
وضعیــت چیــزی جــز ســطح
بلــوغ تلیس ـهها نیســت :وزن
تلیســه بایــد بالفاصلــه پــس
از زایمــان  ۸۵درصــد وزن گاو
بالــغ باشــد (وزن تلیســه در
آســتانهی زایمــان بایــد ۹۵
درصــد وزن گاو بالــغ باشــد).
اگــر چنیــن نباشــد ،تلیس ـهها
در طــول نخســتین دورهی
شــیرواری خــود همچنان رشــد
جســمانی خواهنــد داشــت
ولــی ایــن امــر بــه قیمــت تولیــد
شیرشــان تمــام خواهــد شــد.
و نکت ـهی اساســی ماجــرا در
اینجاســت :هــر نیــم کیلوگــرم
«کســر وزن بــدن» تلیســه

بــه کســر تولیــد در شــیرواری
خواهــد انجامیــد.
اگــر تلیس ـههای خــود را زود
آبســتن میکنیــد ،بایــد طــوری
عمــل کــرده باشــید کــه همــان
قــدر زود رشــد کــرده باشــند
نشــان بــه هنــگام
و وزن بد 
زایمــان بــه ســطح مطلــوب
ً
رســیده باشــد.مثال ،فــرض
کنیــد متوســط وزن بــدن گاو
بالــغ در گلــه (متوســط وزن
گاوهــای شــکم ســوم ،چهــارم
و پنجــم ۸۰ ،الــی  ۱۲۰روز پــس
از آغــاز دورهی شــیرواری و
پیــش از آبســتنی) ۷۶۰حــدود  

کیلوگــرم باشــد .در ایــن
صــورت ،تلیس ـههایی کــه در
آســتانهی زایمــان قــرار دارنــد
ً
بایــد حــدودا بــه وزن ۷۲۲
کیلوگــرم (یعنــی  ۹۵درصــد
وزن گاو بالــغ) رســیده باشــند.
تفریــق  ۴۲/۵کیلوگــرم از وزن
تلیســه یعنــی وزن آن در بــدو
تولــد بــه آن معنــا اســت کــه
تلیســه بایــد از بــدو تولــد تــا
زایمــان اول  ۶۷۹/۵کیلوگــرم
رشــد کنــد .بنابرایــن ،بســته بــه
ســن تلیســه در تاریــخ زایمــان،
میــزان رشــد آن را میتــوان در
جــدول ز یــر خالصــه کــرد:

شـــاید ایـــن ارقـــام در نـــگاه
نخس ــت ق ــدری بلندپروازانـ ـه
َ
ـــم
بـــه نظـــر برســـند .در عال ِ
واقــع ،آنچــه کــه دســت کــم در
دامداریه ــای ش ــیری آمری ــکا
مشـــاهده میشـــود آن
اس ــت ک ــه متوس ــط افزای ــش
روزانـــهی وزن تلیســـه از بـــدو
تولـــد تـــا زایمـــان اول بیـــن
 ۸۷۵و  ۹۰۰گـــرم نوســـان
میکنـــد .
اگـــر متوســـط افزایـــش
روزانـــهی وزن تلیســـهها ۹۰۰
گـــرم باشـــد ،تلیســـهای کـــه
در س ــن ۲۲

ماهگــی زایمــان کنــد ،نــه تنهــا
رشـــد آهســـتهتری تجربـــه
خواهـــد کـــرد بلکـــه فرصـــت
کوتاهت ــری ه ــم ب ــرای رس ــیدن
بـــه وزن دلخـــواه خواهـــد
داشـــت یعنـــی در تاریـــخ
زایمـــان اول ،حداقـــل ۳۷/۵
الـــی  ۵۰کیلوگـــرم َس ُـــبکتر از
وزن مطلـــوب خواهـــد بـــود.
چنیـــن کســـر وزنـــی تأثیـــر
عمیقـــی بـــر تولیـــد شـــیر
خواهـــد گـــذارد چـــرا کـــه اگـــر
تلیســـه در

هنـــگام زایمـــان حداقـــل ۳۰
کیلوگـــرم ســـنگینتر باشـــد،
روزانـــه  ۱/۵الـــی  ۲کیلوگـــرم
ش ــیر بیش ــتری تولی ــد خواه ــد
نمـــود.
در گلههــای آمریکایــی بررســی
شـــده ،وزن تلیســـهها در
هن ــگام زایم ــان تف ــاوت قاب ــل
توجهـــی داشـــت .در یکـــی از
گلههـــای تحـــت مطالعـــه،
ی ــک چه ــارم تلیس ـهها در وزن
ز ی ــر  ۶۰۰کیلوگ ــرم وض ــع حم ــل
میکردنـــد .امـــا وزن بهتریـــن
تلیسـ ـهها در تاری ــخ زایم ــان
اول حـــدود ۷۰۰

کیلوگ ــرم ب ــود .تف ــاوت رک ــورد
تولیـــد روزانـــهی شـــیر بیـــن
ای ــن دوگ ــروه رقم ــی در ح ــدود
 ۸/۵کیلوگـــرم را نشـــان
مـــیداد.
راه حـــل ایـــن معضـــل را بایـــد
در کجـــا جســـتجو کـــرد؟
نخســـتین اقـــدام جمـــعآوری
آم ــار و ارق ــام درس ــت و دقی ــق
اســـت.
 .۱گاوهـــای شـــکم ســـوم،
چهــارم و پنجــم را در فاصلـهی
زمان ــی بی ــن  ۸۰ت ــا  ۱۲۰روز پ ــس
از آغـــاز دورهی شـــیرواری
و ز ن کشـــی
کنیـــد .
 .۲تلیسـ ـهها
را پـــس از
وض ــع حم ــل
و ز ن کشـــی
کنیـــد .
 .۳بـــرای ســـامت و
رشـــد تلیســـهها در تمـــام
مراح ــل رشدش ــان – از تغذی ــه
بـــا آغـــوز گرفتـــه تـــا زایمـــان
اول  -اهـــداف مشـــخصی
را تعییـــن کنیـــد و در مقـــام
عمـــل ،اهـــداف مزبـــور را بـــه
اجـــرا درآوریـــد.
 .۴گوسالهها را در مقاطع

مختلـــف وزنکش ــی کنی ــد
تـــا معی ــن ش ــود ک ــه آی ــا
اهدافـــی را ک ــه ب ــرای رش ــد
آنهـــا تعیی ــن ک ــرده بودی ــد
در ح ــال تحق ــق هس ــتند ی ــا
خیـــر .
 .۵اگـــر اه ــداف مذک ــور
تأمیـــن ش ــده باش ــند،
میتوانی ــد ب ــا خی ــال آس ــوده
تلیســـههای خ ــود را در
 ۲۲یـــا  ۲۳ماهگ ــی ب ــه س ــن

زایم ــان برس ــانید.
 .۶امــا اگــر ایــن اهــداف
هنــوز تأمیــن نشــدهاند،
تلقیــح تلیس ـهها را تــا
حــدی بــه تعویــق بینداز یــد
کــه بــه انــدازهی کافــی تــا
زمــان زایمــان وزن گرفتــه
باشــند .جالــب اینجاســت
کــه تلیس ـههای جــرزی
نیــز از همــان الگــوی
تلیس ـههای هلشــتاین

پیــروی میکننــد یعنــی در تلیس ـههای جــرزیای کــه
هــر چــه ســن زایمــان آنهــا قبــل از  ۲۱ماهگــی زایمــان
پایینتــر باشــد ،رکــورد تولیــد کــرده باشــند بــا آنهایــی کــه
شیرشــان نیــز بــه همــان بعــد از ســن  ۲۳ماهگــی
نســبت کمتــر خواهــد بــود .زایمــان کــرده باشــند ،حــدود
در پژوهــش دیگــری کــه  ۱۲۵۰کیلوگــرم تفــاوت دارد.
روی تلیس ـههای جــرزی چنیــن تفــاوت تولیــدی
در ایــاالت متحــده صــورت را حتــی بــا اســتفاده از
گرفتــه اثبــات گردیــده کــه هورمــون ســوماتوتروپین
مجمــوع تولیــد شــیر ســه ( )rBSTنیــز نمیتــوان بــه
دورهی شــیرواری نخســت دســت آورد.

روشهای سودمند و سازگار با محیط
ز یـست بـرای مـدیریـت کود گاو شـیـری
گزارش رسمی شورای ملی راهبری امور زیستمحیطی در
صنعت دامپروری شیری ایاالت متحده
ویراستاران :کریستن هیوز (،)Kristen Hughes
مؤسسهی حفظ پایدار محیط زیست و ان س .ویلکی
( ،)Ann C. Willkieدانشگاه فلوریدا

چکیده

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

آنهــا بهرهبــرداری میکننــد.
در ایــن کشــور ،پــس
از تشــخیص نیــاز بــه
انتقــال فنــاوری و اتخــاذ
سیاســتهایی کــه از نــوآوری
علمــی و صنعتــی در ایــن
بخــش پشــتیبانی کننــد ،دو
ســازمان غیرانتفاعــی فعــال
در حــوزهی محیــط زیســت،
در همــکاری بــا یکدیگــر ،نهــاد
جدیــدی را بــه نــام شــورای ملــی
راهبــری امــور زیســت محیطــی
در صنعــت دامپــروری شــیری
تأســیس نمودنــد .اعضــای
ایــن شــورا عبارتانــد از
متخصصــان مدیریــت کــود
(از خــود گاوداران گرفتــه
تــا کارشناســان شــاغل
در ســازمانهای زیســت
محیطــی) ،وزارت کشــاورزی،
ســازمان فــدرال حفــظ محیــط
زیســت ،اســاتید دانشــگاه و
ایســتگاههای ترویجــی .هــدف
اصلــی ایــن شــورا شناســایی

گزینههــای موفــق و نوآورانــه
در زمینــهی مدیریــت کــود
بــا توجیــه توأمــان علمــی و
اقتصــادی از یــک ســو و همــوار
کــردن زمینــه بــرای ترویــج
عملــی ایــن گزینههــا در ســطح
گاوداریهــای شــیری سراســر
کشــور اســت.
شــورای مزبــور بیشــتر توجــه
وتــاش خــود را بــر تکنولوژیهــا
یــا اقداماتــی متمرکــز کــرده
اســت کــه در مقــام عمــل
مــورد پذیــرش و اجــرا در
ســطح وســیع قــرار بگیرنــد و
از دیگــر ســو بــه تحقیقــات
بیشــتر در زمینــهی مدیریــت
هوشــمندانهی کــود در
صنعــت دامپــروری شــیری
بینجامنــد .نتیجــه تالشهــای
شــورا ،گــزارش پیــش روی
شــما اســت کــه بــه تدریــج
در نشــریهی شیردوشــان
و بــه زبــان فارســی منتشــر
خواهــد گردیــد .نســخهی

انگلیســی ســند مذکــور
از طریــق وبــگاه زیــر قابــل
دسترســی اســتhttp:// :
www.suscon.org/dairies/
 .ndesc.aspدر ایــن گــزارش،
شــیوههای
مطلوبتریــن
مدیریــت کــود در فارمهــای
شــیری بــزرگ و کوچــک کــه
در انــواع مناطــق جغرافیایــی
و شــرایط اقلیمــی برجســته
سیاســتهایی
گردیــده،
بــرای ترویــج ایــن شــیوهها و
تشــویق جامع ـهی دامپــروری
بــه اســتقبال از آنهــا پیشــنهاد
شــده اســت.
توصیههایــی نیــز در یــک
فصــل جداگانــه از ایــن ســند
در ارتبــاط بــا برنامههــای
ابتــکاری ناظــر بــه تقســیم
هزینههــا بیــن گاوداران و
بهرهمنــدی از فناوریهــای
جدیــد و انتقــال تکنولــوژی
بــه گاوداریهــا مطــر ح شــده
ا ســت .

سرآغاز

گاوداریهــای شــیری در
ایــاالت متحــده از یــک ســو
بــرای کاســتن از آالیندگــی
منابــع آب و هــوای اطــراف
بــه واســطهی کــود حاصــل از
گلههــای خــود تحــت فشــار
قــرار دارنــد و از ســوی دیگــر
بــار ســنگین تولیــد شــیر را
بــرای جمعیــت رو بــه رشــد
کشــور بــه دوش میکشــند.
از دهــهی 1950میــادی بــه
جمعیــت ایــاالت
ایــن ســوً ،
متحــده تقریبــا دو برابر شــده،
تقاضــای مصــرف کننــدگان
بــرای شــیر و فراوردههــای
لبنــی بــه همــان نســبت
افزایــش یافتــه اســت .در
عیــن حــال ،روی آوردن بــه
پــرورش صنعتــی و متراکــم
دام منجــر بــه کاهــش تعــداد
دامداریهــا و بزرگتــر شــدن
گلههــا گردیــده اســت.
کســازی
توســعهی شهر 

در حوم ـهی شــهرهای بــزرگ
باعــث افزایــش قیمــت
زمیــن در بســیاری از مناطــق
روســتایی آمر یــکا شــده
و از آنجــا کــه دفــع کــود بــه
شــیوهای ســازگار بــا محیــط
زیســت مســتلزم برخــورداری
از زمیــن ز یــاد اســت ،معضــل
دامداریهــای شــیری در ایــن
کشــور بــرای مدیر یــت پایــدار
کــود گلههاشــان هــر روز
پیچیدهتــر شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،مقررات زیســت
محیطــی فــدرال ،ایالتــی و
محلــی ،تولیدکننــدگان را ملــزم
میکنــد کــه شــیوهی مدیر یــت
کــود خــود را تغییــر بدهنــد.
چالشــی کــه اکنــون صنعــت
گاوداری شــیری در ایــاالت
متحــده بــا آن روبروســت،
شناســایی تدابیــر مدیریتــی و
فناوریهایــی اســت کــه بــه آنهــا
امــکان بدهــد مقــررات مزبــور
را رعایــت کننــد و همچنیــن بــه

لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه
صرفــه باشــند .خوشــبختانه،
بســیاری از دامداریهــای
شــیری در آمر یــکا ایــن چالــش
را جــدی گرفتهانــد بــه نحــوی
کــه   فناوریهــا و تدابیــر
مبتکران ـهای کــه هــر دو هــدف
را تأمیــن کننــد ،در گاوداریهای
بــزرگ و کوچــک سراســر
کشــور بــا موفقیــت تحــت
بهرهبــرداری قــرار گرفتهانــد.
شــورای ملــی راهبــری امــور
زیس ـت محیطــی در صنعــت
دامپــروری ( )NDESCبــا
ایــن هــدف تأســیس شــد
کــه راه حلهــای مبتکران ـهای
را بــرای مدیر یــت کــود در
شــیری
دامداریهــای
صنعتــی شناســایی کنــد و
بــه آ نــان امــکان بدهــد کــه بــا
بهرهمنــدی از ایــن راه حلهــا
قوانیــن و مقــررات زیســت
محیطــی کشــور و ایالــت خــود
را رعایــت کننــد .مقصــود مــا

از انتشــار گــزارش حاضــر،
معرفــی راه حلهــای مزبــور بــه
تولیدکننــدگان شــیر اســت.
اعضــای اصلــی شــورای راهبــری
را عــدهی قلیلی از کارشناســان
مدیر یــت کــود بــا گرایشهــای
مختلــف تشــکیل میدهنــد.
ایــن کارشناســان از سراســر
ایــاالت متحــده گــرد هــم
میآینــد و در اســتخدام
تشــکلهای مختلــف صنعــت
دامپــروری شــیری ،وزارت
کشــاورزی ،ســازمان حفــظ
محیــط زیســت ،دانشــگاهها
و ایســتگاههای ترویــج
مدیر یــت کــود و باالخــره،
ســازمان هــای مردمنهــاد
فعــال در حــوزهی محیــط
زیســت هســتند.

همــهی اعضــای شــورا اتفــاق
نظــر دارنــد کــه بــرای کاهــش
اثــرات ســوء زیســت محیطــی
در صنعــت دامپــروری شــیری
بایــد راه حلهایــی مقــرون بــه
صرفــه پیــدا و بــه گاوداران
معرفــی کــرد.
بــر اســاس قوانیــن جدیــد
ســازمان حفــظ محیــط
زیســت آمریــکا در حــوزهی
دامداریهــای بســته ،آن
دســته از گاوداریهایــی کــه
دارای زمیــن کشــاورزی نیــز
هســتند بایــد متناســب بــا
نیازهــای غذایــی محصــول
کشــت شــده در اراضــی

زراعــی خــود کــود بپاشــند.
فــن آوریهــا و شــیوههایی کــه
ایــن امــکان را بــرای چنیــن
گاودارانــی فراهــم میآورنــد
بــر دو قســماند :آنهایــی کــه
مــواد مغــذی موجــود درکــود
گاو شــیری را بــا نیازهــای
غذایــی محصــول کشــت
شــده در مزرعــه متناســب
میســازند و آنهایــی کــه
مــواد مغــذی موجــود در
کــود گاو شــیری را از بافــت
کــود جــدا میکننــد تــا بتــوان
از آنهــا در ســطح مزرعــهی
مجــاور گاوداری اســتفادهی
مؤثرتــری نمــود یــا آنهــا را بــه

ســایر کشــاورزان فروخــت.
هــر دو ایــن راهــکار از اتــاف
مــواد مغــذی موجــود در کــود
گاو شــیری در محیــط زیســت
جلوگیــری میکننــد.
ابــداع و اجــرای طرحــی کــه
بتــوان بــه کمک آن کودپاشــی
در مزرعـهی مجــاور گاوداری را
بــا نیازهــای غذایــی محصــول
کشــت شــده تطبیــق داد،
منطقیتریــن گام نخســت
بــرای مدیریــت کــود گاوی در
اراضــی زراعــی اســت  .بــا کمــک
چنیــن طرحــی ،گاوداران
برخــوردار از زمیــن زراعــی
خواهنــد توانســت کــود گلهی

خــود را بــه مقــداری در زمیــن
کشــاورزی خــود بپاشــند کــه
مــواد مغــذی موجــود در
کــود گاو داخــل خــاک مزرعــه
و محصــول کشــت شــده
در آن باقــی بمانــد و هــوای
اطــراف و منابــع آب منطقــه را
آلــوده نکنــد یــا مــواد مغــذی
موجــود درکــود گل ـهی خــود را
بــه مقــدار کافــی از آن جــدا و
بــه نقــاط دیگــر منتقــل کننــد.
در ایــن گــزارش چنــد روش
بــرای کودپاشــی منطبــق بــا
نیازهــای محصــول زراعــی از
یــک ســو و چنــد روش بــرای
جــدا ســازی مــواد مغــذی از

کــود گاو شــیری شــرح داده در بخــش دوم بــا
شــده اســت .در بخــش اول تکنولوژیهایــی آشــنا خواهیــد
ایــن ســند روشــهایی بــرای شــد کــه بــه کمــک آنهــا
تطبیــق مــواد مغــذی موجــود میتــوان مــواد مغــذی موجود
در کــود گاو شــیری بــا نیازهــای در کــود گاوی را از آن جــدا
غذایــی محصــوالت زراعــی کــرد و روشهایــی را از نظــر
ذکــر گردیــده و مدیر یــت خواهیــد گذرانــد کــه میتــوان
خــوراک گلـهی شــیری ،نحــوهی بــه مــدد آنهــا بخــش جامــد
اســتفاده از کــود گاو شــیری کــود گاو شــیری را از بخ ـش  
در اراضــی زراعــی ،مدیر یــت مایــع آن جــدا کــرد ،کــود را
چــرای گاو شــیری در مراتــع بــاز آســانتر جــا بــه جــا یــا ذخیــره
و مبادلــهی زمیــن بــه بحــث نمــود و مــواد مغــذی موجــود
گذاشــته شــده اســت.
در آن را تصفیــه یــا تثبیــت

کــرد .برخــی از ایــن شــیوهها هنــوز در مرحل ـهی آزمایشــی
بــرای کاهــش آلودگــی هــوا در قــرار دارنــد در گــزارش حاضــر
اثــر انتشــار بــوی بــد وانــواع معرفــی شــدهاند .و در پایــان
گازهــا از کــود گاو شــیری نیــز به توصیههایــی بــرای ترویــج
مبتکرانــهی
کار میآینــد .عــاوه بــر شــرح شــیوههای
یکایــک شــیوههای اصالحــی مدیر یــت کــود گاو شــیری
و مدیریتــی ،تجــارب موفــق از طر یــق طرحهــای اشــتراک
گاوداران آمریکایــی نیــز در هزینــه  ،اســتفاده از فنــاوری
ایــن گــزارش ذکــر گردیــده اطالعــات و انتقــال تکنولــوژی
ا ســت.
مطــرح گردیدهانــد.
گذشــته از اینهــا   ،چنــد
فنــاوری نیــز کــه آینــدهی
روشــنی خواهنــد داشــت ولــی

فصل چهارم

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

رگزنــی اولیــه ۱۵ ،تــا  ۲۰درصــد
چربــی وجــود دارد.
یافتــهی مهــم دیگــری کــه
ثابــت میکنــد تخلیــهی
کامــل و بــه موقــع شــیر
چقــدر اهمیــت دارد آن اســت
کــه شــیر حــاوی پروتئینــی
اســت کــه تأثیــری منفــی بــر
ســلولهای ترشــحگر شــیر
میگــذارد .ایــن پروتئیــن کــه
مانــع تولیــد شــیر بیشــتر
میشــود بــه نســبت حجــم
شــیر تولیــد میگــردد .پــس
بــه دلیــل آن کــه پروتئیــن
مذکــور بــر ســلولهای
ترشــحکنندهی شــیر تأثیــر
مســتقیم میگــذارد ،مهــم
اســت کــه آلوئــول حــاوی
شــیر تــا حــد امــکان بــه طــور
کامــل تخلیــه شــود .هــر قــدر
شــیر باقــی مانــده در آلوئــول
پســتان در پایــان شیردوشــی
کمتــر باشــد ،ایــن پروتئیــن
کمتــر ســاخته خواهــد شــد و
در نتیجــه ،بــرای تولیــد شــیر
در پســتان گاو در نوبتهــای
بعــدی دوشــش ممانعــت

کمتــری ایجــاد خواهــد کــرد.
در آزمایشهــای انجــام شــده
روی بزهــای دوشــا ،شــیر
یــک نیمــهی پســتان را کامــل
تخلیــه کردنــد و شــیر داخــل
نیمــهی دیگــر را ندوشــیدند.
غــدهی تخلیــه شــده بالفاصلــه
از محلــول ســوکروز پــر شــد
و علیرغــم فشــار بــاالی

کیســهی پســتان ،ترشــح
شــیر در آن ادامــه یافــت.
بــر عکــس ،ترشــح شــیر در
کارتیــهی دوشــیده نشــده
متوقــف شــد .مشــاهدهی
مزبــور ،ایــن فرضیــه را تقویــت
میکنــد کــه در شــیر مــوادی
وجــود دارد کــه مانــع ترشــح
طبیعــی شــیر میگردنــد.

از دیدگاه سالمت سیستم پستانی نیز تخلیهی درست و
به هنگام شیر حائز اهمیت است .ولی این همه تأکید بر
اهمیت تخلیهی کامل شیر به معنای تأیید دوشش بیش از
حد پستان نیست زیرا دوشش بیرویه و بیش از حد باعث
آسیب دیدن سرپستانکها و ابتالی گاو به بیماری ورم پستان
میشود  .
فاصلهی زمانی بین وعدههای دوشش
در کشورهای عمدهی تولید کنندهی شیر تفاوت و تنوع زیادی
در فاصلهی زمانی بین وعدههای دوشش گاو وجود دارد .در
بیشتر کشورها به خاطر وضعیت نیروی کار ،فاصلهی زمانی
بین وعدههای دوشش  ۸تا  ۱۶ساعت است .در گاوداریهای

ً
بزرگتر ،غالبا هر  ۱۲ساعت یک بار گلهی دوشا را میدوشند.
بهترین و مطلوبترین فاصلهی زمانی بین هر وعدهی
دوشش با وعدهی بعدی ،همین فاصلهی  ۱۲ساعتی و دو
نوبت دوشش در هر شبانهروز است .در صورتی که فواصل
زمانی بین وعدههای دوشش برابر باشد ،رکورد تولید شیر در
گاوهای دوشا یکی دو درصد افزایش پیدا میکند.
حاال باید از خود بپرسیم چه ساز و کاری موجب بروز چنین
پدیدهای میشود .ترشح شیر  ۱۰ساعت پس از دوشش قبلی و
در حالی که فشار کیسهی پستان باال میرود ،رفته رفته کاهش
مییابد ۳۵ .ساعت پس از دوشش قبلی فرایند ترشح شیر به
طور کامل متوقف میشود (شکل .)۱۹
از بحــث فــوق میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فشــار کیســهی
پســتان تنهــا عامــل تأثیرگــذار بــر [افــت] حجم شــیر ترشــح شــده
نیســت بلکــه ســاز و کارهــای ممانعــت کننــده از ترشــح شــیر
ً
(چنــان کــه قبــا بحــث شــد) نیــز در بــروز ایــن پدیــده مؤثرنــد.
بنابرایــن ،بــرای بهینــه ســاختن تولیــد شــیر بایــد فاصلـهی زمانــی
بیــن وعدههــای دوشــش نیــز مــد نظــر قــرار بگیرنــد.

شــکل  .۱۹افزایــش فشــار در کارتیههــای پســتان گاو و افــت حجــم ترشــح شــیر در آنهــا
بــا گذشــت زمــان از دوشــش قبلی.
(برگرفته ا ز �Hamann & Dodd, in Machine Milking and Lactation, ed by Bram
شــکل  .۱۸منحنــی نرمــال افزایــش درصــد چربــی در خــال یــک نوبــت شیردوشــی
عــادی و در ســه نوبــت شیردوشــی متوالــی پــس از تزریــق اوکسیتوســین بــرای
تخلی ـهی شــیر باقیمانــده در پســتان.
(برگرفته از )J. Johansson, Acta Agric Scandinavia. 2:82, 1952

.)ley et al, 1992

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

تعداد وعدههای دوشش
ً
در کشــورهای صنعتــی عمدتــا بــه
دلیــل گــران بــودن نیــروی کار ،دو وعــده
دوشــش در شــبانهروز رواج دارد .امــا
در بعضــی کشــورها کــه دســتمزد کارگــر
ماهــر چنــدان گــران نیســت ،ســه وعــده
دوشــش و حتــی بیشــتر از آن هــم
معمــول اســت .در خــال یــک دهــهی
گذشــته ،افزایــش وعدههــای دوشــش
گاو در شــبانهروز ،بــه خصــوص در
گلههــای ُپــر تولیــد ،دوبــاره مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســتُ .پــر تعــداد بــودن
وعدههــای دوشــش در شــبانهروز مزایــا
و فوایــد زیــادی دارد.
افزایــش وعدههــای دوشــش در
شــبانهروز از دو وعــده بــه ســه وعــده،
رکــورد تولیــد را بــه طــرز محسوســی بــاال
میبــرد .دادههــای منتشــر شــده نشــان

میدهنــد کــه ایــن امــر میتوانــد رکــورد
تولیــد شــیر گلــه را از  ۵تــا  ۲۵درصــد
افزایــش بدهــد .عــاوه بــر ایــن ،ســه
وعــده دوشــش در شــبانهروز باعــث
یکنواختتــر شــدن و طوالنیتــر شــدن
دورهی شــیرواری میگــردد .دلیــل ایــن که
بــا افزایــش وعدههــای دوشــش ،رکــورد
شــیر هــم افزایــش مییابــد میتوانــد آن
باشــد کــه بــا افزایــش وعدههــا ،غــدهی
پســتانی بــه دفعــات بیشــتری در معــرض
هورمونهــای محــرک ترشــح شــیر قــرار
میگیــرد .ولــی همــان طــور کــه پیشــتر
بحــث شــد ،شــیر حــاوی پروتئینــی
اســت کــه همچــون یــک عامــل بازدارنــده
بــر ســلولهای ترشــحگر شــیر تأثیــر
میگــذارد .بنابرایــن ،هــر چــه دفعــات
دوشــش گاو در شــبانهروز بیشتر باشد،
ایــن پروتئیــن بــه دفعــات بیشــتری از

سیســتم پســتانی تخلیــه میشــود و راه
را بــرای فعالیــت آزاد ســلولهای مولــد
شــیر و افزایــش رکــورد روزانــهی گاو
دوشــا بــاز میگــذارد .یــک یافت ـهی علمــی
جالــب توجــه در ایــن زمینــه آن اســت کــه
کوچــک بــودن مخــزن شــیر در سیســتم
پســتانی گاو ،میــزان حساســیت حیــوان
را در برابــر دفعــات دوشــش در شــبانهروز
افزایــش میدهــد.
هــر چــه ایــن مخــزن کوچکتــر باشــد،
تأثیــر دوشــش مکــرر بــر حجــم شــیر
تولیــد شــده بیشــتر خواهــد بــود و
هــر چــه ایــن مخــزن بزرگتــر باشــد،
ســلولهای ترشــحکنندهی شــیر
واکنــش ضعیفتــری نســبت بــه
دوشــشهای مکــرر از خــود بــروز
مید هنــد .

شــکل  .۲۰پیامدهــای کوتاه-مــدت،
میان-مــدت و دراز-مــدت  ۳بــار
دوشــش در شــبانهروز بــر عملکــرد
شــیرواری.
(برگرفتــه از Hamann & Dodd, in
Machine Milking and Lactation,
.)ed by Bramley et al, 1992

تولیــد گاو میگــردد ،امــا در
دراز مــدت ،دوشــش مکــرر
موجــب افزایــش جمعیــت
ایــن ســلولها شــده ،بــه ایــن
واســطه رکــورد تولیــد شــیر
را بــاال میبــرد .نکت ـهی اخیــر
نشــان میدهــد کــه میتــوان در

طــول هــر دورهی شــیرواری ،بــا
افزایــش وعدههــای دوشــش
در شــبانهروز ،جمعیــت
ســلولهای ترش ـحگر شــیر را
بــاال بــرد و در نتیجــه ،ظرفیــت
تولیــد شــیر گلـهی دوشــا را ارتقــا
بخشــید (شــکل .)۲۰

میدانـی
گزارشهـای
کارشناسـان در اروپـا حاکـی
از آن اسـت کـه سلامت
سیسـتم پسـتانی بـا
افزایـش تعـداد وعدههـای
دوشـش ارتقـا مییابـد.
بـا وجـود ایـن ،شـایان
توجـه اسـت کـه بـا افزایـش
وعدههـای شیردوشـی در
هـر شـبانهروز ،احتمـال
پیدایـش زخـم ،خشـکی
التهـاب
و
پوسـت
سرپسـتانکها بیشـتر
میشـود .از سـوی دیگـر،
آمـار مـوارد جدیـد بـروز
عفونـت با افزایـش دفعات
دوشـش کـم میشـود
و جمعیـت سـلولهای
سـوماتیکی شـیر نیـز رو
بـه کاهـش میگـذارد.
افزایـش دفعـات دوشـش،

ً
طبعـا افزایـش دفعـات
ضدعفونـی سرپسـتانکها
را در پـی مـیآورد و ایـن امـر
بـه نوبـهی خـود در ارتقـای
سلامت سیسـتم پسـتانی
مؤثـر واقـع میشـود
(شـکل .)۲۱

جــدول  .۳افزایــش جــذب مــادهی خشــک ( )٪و تولیــد شــیر ( )٪در پــی افزایــش دفعــات دوشــش در شــبانهروز از  ۲بــار
بــه  ۳بــار و  ۴بــار.
شــکل  .۲۱مقایسـهی اســکور انتهــای سرپســتانک در ســه گــروه گاو دوشــا در مقاطــع مختلــف دورهی شــیرواری (گاوهــای گــروه  ۲روزی
دو بــار ،گــروه  ۳روزی ســه بــار و گــروه  ۴روزی چهــار بــار دوشــیده شــدهاند).
(برگرفته از .)Ipema & Benders, In Proc. Int. Symp. on Prospects for Automatic Milking, 1992

(برگرفته از .)Ipema & Benders, In Proc. Int. Symp. on Prospects for Automatic Milking, 1992

افزایــش دفعــات دوشــش
در شــبانهروز بــر اشــتهای گاو
دوشــا بــرای مصــرف خــوراک
نیــز تأثیرگــذار اســت .بعضــی
آزمایشهــا نشــان دادهانــد کــه
افزایــش  ۱۰تــا  ۱۵درصــدی تولیــد
شــیر در پــی افزایــش وعدههــای
دوشــش در شــبانهروز باعــث
افزایــش محــدود مصــرف
خــوراک در حــد  ۳تــا  ۵درصــد
میگــردد (جــدول .)۳

چگونــه چنیــن پدیــدهای در اثــر افزایــش
وعدههــای دوشــش در شــبانهروز بــروز
میکنــد؟ اثبــات گردیــده کــه بــا افزایــش
وعدههــای شیردوشــی از دو بــار بــه ســه
یــا چهــار بــار در شــبانهروز ،گاو از ذخایــر
بــدن خــود بیشــتر از قبــل بهرهبــرداری
میکنــد .ایــن امــکان هــم وجــود دارد
کــه بــه دلیــل فعالیــت بیشــتر غــدد
درونریــز در نتیجـهی افزایــش وعدههــای
دوشــش ،متابولیســم بــدن گاو دوشــا
کارکــرد بهتــری پیــدا کنــد .امــروزه میدانیــم
کــه هورمونهــای سیســتم گوارشــی
در خــال فراینــد شیردوشــی فعــال
میشــوند و در حیوانــات تکمعــدهای
نیــز هورمــون مرتبــط بــا شیردوشــی یعنــی
اوکسیتوســین در متابولیســم مادههــای

دوشــا نقــش ایفــا میکنــد.
شــاید مهمتریــن مزیــت نهفتــه در
افزایــش وعدههــای شیردوشــی در
هــر شــبانهروز ،ارتقــای ســطح آســایش
گاو اســت .مشــاهده شــده کــه اکثــر
گاوهــای ُپــر تولیــد در چنــد ســاعت آخــر
پیــش از شــروع شیردوشــی تمایلــی بــه
نشســتن روی زمیــن ندارنــد .در عیــن
حــال ،شــمار زیــادی از گاوهــای ُپــر تولیــد
روزانــه  ۶۰کیلوگــرم شــیر تولیــد میکننــد
و بــا فواصــل زمانــی  ۸-۱۶ســاعته ،دو بــار
در روز دوشــیده میشــوند .ایــن یعنــی
گاوهــای پــر تولیــد در وعــدهی دوشــش
صبحگاهــی نزدیــک بــه  ۴۰کیلوگــرم شــیر
میدهنــد .گاوهایــی بــا چنیــن ظرفیــت
ً
تولیــدی قطعــا در سیســتم پســتانی خــود

فشــار بســیار شــدیدی را تحمــل میکننــد
و بــه ایــن واســطه درد میکشــند.
محققــان مشــاهده کردهانــد کــه گاو پــر
تولیــد در صورتــی کــه اختیــار بــا خــودش
باشــد ،دوســت دارد بیشــتر از دو یــا ســه
بــار در هــر شــبانهروز دوشــیده شــود.
بــه طــور خالصــه ،بــر اســاس دانــش
کنونــی بشــر ،میدانیــم کــه افزایــش
دفعــات دوشــش از دیــدگاه تولیــد شــیر،
ســامت و آســایش بــر گاوهــای پــر تولیــد
تأثیــر مثبــت میگــذارد .در عیــن حــال،
بیــش از دو بــار دوشــش در شــبانهروز
بــا رفتــار طبیعــی گاو نیــز ســازگارتر اســت
زیــرا گوســاله هــر روز  ۴تــا  ۷بــار از پســتان
مــادرش شــیر میمکــد.

