


عـــمـر بـــه خــشـنــــودی دلــها گــذار 
ــار  ــا ز تــــو خــــوشـــنــــود ُبــَود کـــردگـ تـ
سـایـــه ی خـورشید ســـواران طلــب 
رنــــــج خــــود و راحـــــت یــــاران طلــب.



به شایعات اعتنا نکنیم: 
صنعت دامپروری هیچ 

ع بیماری  ارتباطی با شیو
کووید-۱۹ ندارد

 Hannah( نویسندگان: هانا تامپسون-ویَمن
)Jim Dickrell( و جیم دیکِرل ،)Thompson-Weeman

Dairy Herd Management منبع: نشریه ی تخصصی
   eDairyNews و نشریه ی تخصصی

- سـارز ویـروس   الکترونـی  میکروسـکوپ  اسـکن  از  حاصـل  تصویـر  ایـن 
گلبول هـای طالیـی رنـگ( را نشـان می دهـد کـه بـر سـطح بیرونـی  کوویـد-۲ )
- سـارز ویـروس  نشسـته اند.  آزمایشـگاه  در  شـده  کشـت  سـلول های 

کوویـد-۲ کـه ویـروس کورونـای جدیـد) ۲۰۱۹ ( نیـز نـام گرفتـه، ویروسـی اسـت 
تصویـر  در  کـه  ویروسـی  می گـردد.  کوویـد-۱۹  بیمـاری  بـه  ابتـال  باعـث  کـه 
اسـت.  شـده  جـدا  متحـده  ایـاالت  در  مبتـال  فـرد  یـک  از  می کنیـد  مشـاهده 

)NIAID-RML )منبـع: 

و  اســاتید  برجســته ترین 
کارشناســان بــر ایــن حقیقت 
علمــی تأکیــد دارنــد که شــیوع 
هیــچ  کوویــد-۱۹  بیمــاری 
ربطــی بــه صنعــت دامپــروری 
گوشــت  و  شــیر  تولیــد  و 
خــام نــدارد. بــه ویــژه در ایــن 
و  شــایعات  بــازار  کــه  ایــام 
اســت  گــرم  داســتان پردازی 
در  همــه  کــه  شــرایطی  در  و 
از خــود  تــا  برآمده انــد  صــدد 
بــه  خانواده شــان  اعضــای  و 
در  ممکــن  نحــو  بهتریــن 
برابــر ایــن بیمــاری محافظــت 
کوشــندگان  بــرای  کننــد، 
بســیار  دامپــروری  صنعــت 

اطــاع  بــا  کــه  اســت  مهــم 
منطبــق  و  شــفاف  رســانی 
علمــی،  محــض  حقایــق  بــا 
شــایعات  انتشــار  جلــوی 
و  بگیرنــد  را  بی اســاس 
در  مســئول  مقامــات  بــه 
وضعیــت  مؤثــر  مدیریــت 
بیماری در کشــورهای متبوع 
خــود یــاری برســانند. بیاییــد 
اساســی ترین پرســش هایی 
در  مــردم  عمــوم  بــرای  کــه  را 
ارتبــاط بــا محصــوالت دامــی 
ح اســت و پاســخ هایی  مطــر
آنهــا  بــه  فــن  اســاتید  کــه  را 
بگذرانیــم: نظــر  از  داده انــد 

تاکید بر مسئولیت اجتماعی، تثبیت و 
توسعه خدمات شبانه روزی

بــــیـــــماری  یــــک  شیـــــــوع  بــــــا 
 ، ه مــــنتظر لــم گـــیــِر غیـــر عــــــا
سراسر  در  خـانــــواده  هــــزاران 
بــزرگ  دردســـــری  بــــه  جــــهان 
سوگ  در  بسیاری  و  افتاده 
 . ند ن نشسته ا ن شا ا یز عز
از  نــــیــــابــــت  به  بـــــنابرایــــــــن،   
شرکت های  بزرگ  خانواده ی 
خانواده های  تمامی  به   ، زانیار
ایران  بزرگ  ملت  داغ دیده ی 
خانواده های  تمام  البته  و 
جهانی  جامعه ی  در  سوگوار 
برایشان  و  گویم  می  تسلیت 
صبر  عظیم،  مصیبت  این  در 
کنم. می  آرزو  شکیبایی     و 

بــــر خــــود واجـــب  همچنیــــن 
پزشکان  تمامی  از  دانم  می 
فداکار  و  عزیز  پرستاران  و 
قدردانی  و  تشکر  میهنم 
آن ها  برابر یکایک  نموده، در 

سر تعظیم فرود بیاورم.
قائلــه ی  ایــن  میــان  در 
همه گیــری  بــدو  از  بــزرگ، 
و  ایــران  در  کورونــا  ویــروس 
و  قرنطینــه ای  مقــررات  وضــع 

تعطیــل اجبــاری اکثــر اصنــاف 
گــروه   ، کشــور سراســر  در 
تمــام  زانیــار  شــرکت های 
نمــوده  بســیج  را  خــود  تــوان 
و اقدامــات و تدابیــر قرنطینــه 
ای و پیشــگیرانه را ســرلوحه ی 
داد.  قــرار  خــود  فعالیت هــای 
مشــکات،  تمــام  وجــود  بــا 
خاطــرات  کورونــا  بحــران 
خوشــی را نیــز بــرای مــا رقــم زد 
کــه یک ســره نتیجه ی فــداکاری 
و  مســتمر  سختکوشــی  و 
بــدون تعطیــل گــروه زانیــار در 
شــرکای  و  اصفهــان  و  تهــران 
اســت:  بــوده  آن  خارجــی 
واپســین  در  مثــال،  بــرای 
ســال  اســفند  مــاه  روزهــای 
بــه  کــه  حالــی  در  و  گذشــته 
شــیوع  گرفتــن  شــدت  دلیــل 
قاره هــای  تمــام  در  بیمــاری 
بین المللــی  مرزهــای  جهــان، 
 
ً
بــا ســرعتی نفس گیــر و بعضــا
روی  بــه  قبلــی  اعــام  بــدون 
بســته  جــاده ای  ترافیــک 
توفیــق  زانیــار  گــروه  می شــد، 

محمولــه ی  کــه  یافــت  را  آن 
بــر  مشــتمل  بزرگــی   

ً
نســبتا

حمــل  مخصــوص  تریلــی   ۹
رأس   ۴۰۰ حامــل  را  زنــده  دام 
نــژاد  از  آبســتن  تلیســه ی 
جــرزی از مبــدأ کشــور دانمــارک 
زمینــی  جاده هــای  طریــق  از 
منطقــه ی  اروپــا،  اتحادیــه ی 
بــه  قفقــاز  جنــوب  و  بالــکان 
و  کــرده  کشــور  وارد  ســامت 
بــه مقصــد نهایــی در اصفهــان 

دهــد. تحویــل  زرخیــز 
توزیــع  زنجیــره ی  همچنیــن 
تمــام اقــام کاالیــی گــروه اعم از 
انــواع خــوراک دام، نهاده هــای 
دامپزشــکی به ویــژه تیــت گارد 
دالوال، و قطعــات یدکــی انــواع 
تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
بــه  دامپــروری  اتوماســیون 
سراســر کشــور بــه قــوت خــود 
نخســتین  از  و  مانــد  باقــی 
و  تصفیــه   آزمایــش  پــروژه ی 
بازچرخانــی پســاب دامپــروری 
بــا  تهــران  اســتان  در  نیــز 

گردیــد. رونمایــی  موفقیــت 

بــا ذکــر خبــری خــوش واپســین 
پایــان  بــه  را  خــود  ســخن 
بــزرگ  ی  خانــواده  مــی آورم. 
زانیــار صاحــب فرزنــد جدیــدی 

شــد!
شرکت زانیارتک با بهره مندی 
بسیار  کارشناسی  تیم  از 
ی  زمینه  در  باتجربه  و  مجرب 
نـــــــــگهــــــداری،  ســــــرویس، 
تامین  و  اندازی  راه  و  نصب 
انواع  اصلی  یدکی  قطعات 
شیردوشی  های  دستگاه 
خدمت  در  پس  این  از 
کشور  دامپروری  ی  جامعه 
آنکه  امید  به  بود.  خواهد 
گامهایش  نوپا  شرکت  این 
و  بردارد  باصابت تر  را هر چه 
چه  هر  آینده  ساختن  راه  در 

ثابت قدم تـر    گردد.

تندرست و نیکبخت باشید!
                                                                                                        

محمد امین تقی وند
 سردبیر   



 Dan( تامســون  َدن  دکتــر 
علمــی  هیئــت  رییــس   ،)Thomson
دانشــگاه  در  دامــی  علــوم  گــروه 
می گویــد:  آمریــکا  در  آیــووا  ایالتــی 
یــا ســنگین  »هیــچ نــوع دام ســبک 
صنعتــی  طیــور  از  تیــره ای  هیــچ  و 
مــورد  پروتئیــن  تولیــد  بــرای  کــه 
در  دارد  قــرار  انســان  بهره بــرداری 
و  بــروز  عامــل  جهــان  جــای  هیــچ 
شــیوع بیمــاری کوویــد-۱۹ نیســت.«
 ،)Randy Singer( دکتر َرندی سینگر
دپارتمان  در  اپیدمیولوژی  استاد 
دامپزشکی و علوم زیست-پزشکی  
نیز  آمریکا  مینه سوتای  دانشگاه 
محققان  »باور  که  می دهد  توضیح 
کووید-۱۹  بیماری  که  است  آن  بر 
وحشی  حیوانات  طریق  از  احتمااًل 
بروز کرده و سپس در بازارهای خرید 
و فروش حیوانات زنده  شیوع پیدا 
تأکید  همچنین  وی  است.«  کرده 
گسترده ی  اپیدمی  »دو  که  می کند 
خانواده ی  ویروس های  از  ناشی 

در  کورونا 
گذشته  سالهای 

سارز  )بیماری  نیز 
و   ۲۰۰۴ سال  در 

سال  در  ِمرز  بیماری 
۲۰۱۲( احتمااًل از حیواناتی 

با  که  گرفتند  سرچشمه 
استفاده  مورد  اهلی  دام 

هیچ  دامپروری  صنعت  در 
ارتباطی نداشتند«.

 Richard( ِریمونــد  ریچــارد  دکتــر 
وزیــر  ســابق  معــاون   ،)Raymond
ایمنــی  امــور  در  آمریــکا  کشــاورزی 
مــواد غذایــی، بــا نظــر اســاتید فــوق 
»هنــوز  می گویــد:  و  اســت  موافــق 
بــه طــور دقیــق و حتمــی منبــع بــروز 
و شــیوع ایــن بیمــاری کشــف نشــده 
بــر  لحظــه  ایــن  تــا  کــه  چیــزی  ولــی 
آن  گردیــده  اثبــات  دانشــمندان 
هیــچ  مزبــور  بیمــاری  کــه  اســت 
صنعــت  و  اهلــی  دام  بــا  ارتباطــی 
دامپــروری نــدارد. یادمــان نــرود کــه 

ایــن 
بیمــاری 

یـــــــک  در 
بــــــزرگ  کـــانـــــون 

انـــسـانـــــی  جـــمــعیــــت 
قرابــت  هیــچ  کــه  کــرد  ظهــور 

بــزرگ  واحدهــای  بــا  جغرافیایــی 
نداشــت.« صنعتــی  دامپــروری 

ســـــــــخ  پا
ســــــه  هــــــر 
س  شــنا ر کا
بــه  فوق الذکــر 
پـرســــش،  ایـــــــن 
ــر  ــت. دکت ــی اس منف
متخصــص  کــه  ریمونــد 
اســت  غذایــی  مــواد  ایمنــی 
کـــه  مـــی دهـــــد  تــــوضــــیـــح 
گوشــت در صورتــی  »مصــرف 
و  تولیــد  زنجیــره ی  در  کــه 
بهداشــتی  موازیــن  توزیــع، 
نشــده  رعایــت  درســتی  بــه 
باشــد یــا گوشــت را بــه قــدری 

ــن  ــیم، ممک ــه باش ــی نپخت کاف
اســت بــه انتقــال ایکــوالی یــا 
انســان  بــدن  بــه  ســالمونال 
انتشــار  راه  امــا  شــود،  منجــر 
ــروس از  ــال وی ــد-۱۹، انتق کووی
نــه خــوردن  طریــق هواســت، 
کــه  آن  از  نظــر  صــرف  غــذا، 
باشــد«. چــه  مربوطــه  غــذای 

دکتــر تامســون نیــز می افزایــد 
دارد  وجــود  احتمــال  ایــن 
اثــر  در  لــوده،  آ انســان  کــه 
یــا  غذایــی  مــواد  بــا  تمــاس 
ویــروس  آنهــا،  بســته بندی 
کنــد،  منتقــل  دیگــران  بــه  را 
امــا در ایــن صــورت هــم خــود 

عـــامـــل  غــذایــــــی  مــــحصول 
نیســت:  بیمــاری  انتقــال 
»خطــر ناشــی از مصــرف شــیر 
خطــر  از  بیشــتر  گوشــت  یــا 
ســبزی ،  نــان،  غــالت،  مصــرف 
تنقــالت  و  شــکالت  یــا  میــوه 

» . نیســت

آیا خوردن شیر و گوشت )یا محصوالت فراوری 
شده  از آنها( انسان را در معرض ابتال به این 

بیماری قرار می دهد؟

آیا ارتباطی بین صنعت 
دامپروری و پاندمی بیماری 

کووید-۱۹ در ماهها و هفته های 
اخیر وجود دارد؟



آیا دامپروری مدرن 
)مانند دامداری های 

بزرگ صنعتی( از لحاظ 
ع بیماری عفونی، یک  شیو

صنعت خطرناک به شمار 
می آید؟

بــه  فــن  اســاتید  اکیــد  پاســخ 
منفــی  هــم  پرســش  ایــن 
ــح  ــینگر توضی ــر س ــت. دکت اس
و  مــدرن  »طراحــی  می دهــد: 
در  دام  جایــگاه  علمــی  کامــًا 
امــروزی  صنعتــی  واحدهــای 
را  دام  ابتــای  جلــوی  عمــًا 
عفونــی ای  بیماری هــای  بــه 
حیــات  از  ســرعت  بــه  کــه 
قابــل  اهلــی  دام  بــه  وحــش 
)نظیــر  هســتند  ســرایت 
پرنــدگان  آنفوالنــزای  ســرایت 
وحشــی(  پرنــدگان  طریــق  از 
موازیــن  رعایــت  می گیــرد. 
ســختگیرانه ی ایمنــی زیســتی 
مــدرن  دامداری هــای  در 
شــده  موجــب  صنعتــی 
ســرایت  خطــر  امــروزه  کــه 
آنهــا  بــه  مســری  بیماری هــای 

یابــد.« کاهــش  شــدت  بــه 
ارتبــاط  در  تامســون  دکتــر 
بــه  پرســش  ایــن  بــا 

مهمــی  بســیار  نکتــه ی 
ی  ر و مپر ا د « : ســد می ر
مــا  بــه  امــروزی  پیشــرفته ی 
امــکان می دهــد کــه ســامت 
روزانــه  شــکل  بــه  را  دام 
داشــته  نظــر  تحــت   

ً
دقیقــا

باشــیم و در صــورت بــروز هــر 
مشــکلی بتوانیــم بــه ســرعت 
و  رفــع  را  آن  ســهولت،  و 

کنیــم.« ریشــه  کن 
گذشــته از همــه ی اینهــا نبایــد 
اطمینان بخــش  نقــش  از 
نظیــر  مســئولی  نهادهــای 
بـهداشــــت  وزارت خـانه هـــــای 
ســازمان های  کشــاورزی،  و 
اســتانی  شــبکه های  و  ملــی 
ســازمان های  و  دامپزشــکی، 
نظــارت  در  دارو  و  غــذا  ملــی 
و  قوانیــن  اجــرای  حســن  بــر 
ضوابــط مربــوط بــه بهداشــت 
دامــی  محصــوالت  و  دام 
 ، بــه بیــان دیگــر غافــل مانــد. 
علــی رغــم بی خطــر بــودن دام 
پیشــرفت  وجــود  بــا  و  اهلــی 
صنعــت  خیره کننــده ی 
حــال  عیــن  در  دامپــروری، 
محلــی  و  ملــی  نهادهــای 
زنجیــره ی  بــر  نیــز  متعــددی 
تأمیــن پروتئیــن دامــی نظــارت 

یــک کام،  تــا در  جــدی دارنــد 
کوچک تریــن جــای نگرانــی در 
مــدرن  محصــوالت  مصــرف 
نمانــد. باقــی  مــا  بــرای  دامــی 

 ، شــیر پاستـــوریـــــزاسـیـــــون 
بــرای  مضاعــف  ســالحی 

کـــــووید-۱۹ نابــــــــودی 
 ،)Jamie Jonker( ِجیمی جانکر
نایــب رییــس هیئــت مدیــره ی 
تولید کننــدگان  ملــی  انجمــن 
شــیر آمریــکا و مســئول امــور 
در  انجمــن  علمــی  و  پایــداری 
پاســخ بــه پرســش های فــوق 
اگــر  »حتــی  مــی دارد:  اظهــار 
می داشــت  وجــود  خطــر  ایــن 
بیمــاری  عامــل  ویــروس  کــه 
راه  گاو  شــیر  بــه  کوویــد-۱۹ 
داشــته  توجــه  بایــد  بیابــد، 
پاستوریزاســیون  کــه  باشــیم 
لبنــی  محصــوالت  و  شــیر 
طــور  بــه  را  مزبــور  ویــروس 
می ســازد. فعــال  غیــر  کامــل 
»تمــام  می افزایــد:  جانکــر 
محصــوالت لبنــی پاســتوریزه، 
، کــره  چــه شــیر مایــع، چــه پنیــر
یــا بســتنی را می تــوان بــا خیــال 
بــه  امــا  کــرد.  آســوده مصــرف 
دالیــل دیگــری کــه هیــچ ربطــی 

ــه ویــروس عامــل کوویــد-۱۹  ب
شــرایطی  هیــچ  تحــت  نــدارد، 
از حــرارت  نبایــد شــیر را قبــل 
دادن مصــرف کنیــم.« بــه زعــم 
، ســازمان غــذا و داروی  جانکــر
نیــز  متحــده  ایــاالت  فــدرال 
 اعــام کــرده اســت کــه 

ً
رســما

فراینــد پاستوریزاســیون، چــه 
دادن حــرارت زیــاد بــه شــیر بــه 
مدتــی کوتــاه یــا دادن حــرارت 
طوالنــی،  مدتــی  بــه  کمتــر 
غیرفعــال  را  مزبــور  ویــروس 

می ســازد. 
جانکــر  ایــن،  از  گذشــته 
بــه  گاو  کــه  می شــود  یــادآور 
مبتــا  کوویــد-۱۹  بیمــاری 
نــوع  زعــم وی،  بــه  نمی شــود. 
ویــروس  از  متفاوتــی  کامــًا 
نــام  بــه  کورونــا  خانــواده ی 
کورونــای گاوی وجــود دارد کــه 
آســیب پذیر  آن  برابــر  در  گاو 
اســت. ایــن ویــروس در ســال 
بــرای  و  شــد  کشــف   ۱۹۷۳
مبــارزه بــا آن واکســنی ســاخته 
لــزوم،  صــورت  در  کــه  شــده 
ایمنــی  ایجــاد  بــرای  گاوداران 
در گلــه ی خــود، از آن اســتفاده 

. می کننــد

پیشگیری ازهمه گیری 
کووید-۱۹ در سالن 

شیردوشی
منبع: انجمن صنفی دامداران شیری استرالیا

چرا باید »فاصله ی فیزیکی« را در خال هر نوبت شیردوشی رعایت کرد؟
بــر اهمیــت حفــظ  کشــورهای جهــان،  نهادهــای ذی ربــط دولتــی و مراجــع علمــی در تمــام 
فاصلــه ی فیزیکــی در کاهــش خطــر ســرایت بیمــاری کوویــد-۱۹ در جمعیت هــای انســانی 
تأکیــد کرده انــد. در مقــام عمــل، حفــظ فاصلــه ی فیزیکــی یعنــی ایــن کــه بایــد در تمــام 
حوزه هــای زندگــی روزمــره و محیــط کار خــود ســعی کنیــم بــا ســایر افــراد دســت کــم ۱/۵ 

متــر فاصلــه داشــته باشــیم.
توجــه داشــته باشــید کــه هیــچ شــواهدی دال بــر آن وجــود نــدارد کــه دام اهلــی و شــیر 

ناقــل بیمــاری کووید-۱۹ باشــند. 

در  یکی  فیز فاصله ی  حفظ  برای  اجرایی  راهنمای 
هر نوبت دوشش:

حفظ –• روتاری  شیردوشی  سالن  در   
ً
عموما

سالن های  از  آسان تر  فیزیکی  فاصله ی 
دستگاه  متصدیان  زیرا  است  ثابت 
معمواًل  روتاری  سالن های  در  شیردوشی 
در دو طرف مقابل پل دستگاه می ایستند.

هر دو گاودوش، چه در مرحله ی اتصال چه در –•
تمام  در  و  خرچنگی ها  جداسازی  مرحله ی 
سه  اندازه ی  به  حداقل  باید  دیگر  مراحل 
داشته  فاصله  یکدیگر  از  دوشش  واحد 

باشند.
در شیردوشی های ثابت، چه خط وسط چه دو –•

ردیفه، چاله ی شیردوشی باید منطقه بندی 
منطقه ی  در  فقط  گاودوش  هر  و  شود 

خودش جا به جا شود. 
که –• این  یعنی  شیردوشی  چاله ی  منطقه بندی 

یک گاودوش در یک سر چاله و گاودوش 
بعدی در سر دیگر چاله کار کند و هر دونفر 
در  تا  کنند  طی  را  هم  با  موازی  مسیر  یک 
منطقه ی  وارد  هرگز  شیردوشی  نوبت  هر 
را  همدیگر  مسیر  یا  و  نشوند  یکدیگر 
با  را  خود  ایمن  فاصله ی  و  نکنند  قطع 

همکارشان حفظ کنند.
از –• یک  کدام  که  گردد  تعیین  قبل  از  باید 

در  گاوزنی  مسئول  گاودوش  همکاران 
ضربدری  فعالیت  از  تا  انتظاراست  سالن 

بین گاودوشان پرهیز شود.
از –• یک  کدام  که  باشد  مشخص  قبل  از  باید 

گروه بندی  مسئول  گاودوش  همکاران 
و  فعالیت  از  تا  گاوهاست  سورتینگ  و 

جابجایی ضربدری گاودوشان پرهیز شود.

انتقال  از  پیشگیری  برای  الزم  اقدامات  سایر 
بیماری کووید-۱۹ در خال شیردوشی

پیشگیری از ابتالی گاودوشان:
آغاز دوشش و قبل –• گاودوش ها باید پیش از 

از پوشیدن دستکش های شیردوشی )اگر 
 
ً
حتما باشند(  درآورده  قبًا  را  دستکش ها 
دستهای خود را با آب و صابون یا محلول 
به  دست  مخصوص  کننده ی  ضدعفونی 

طور کامل بشویند.
دستکش ها –• دوشش،  عملیات  پایان  از  پس 

از  )هرگز  شوند  انداخته  دور  باید 
استفاده ی  گاودوشی  دستکش های 

مجدد نکنید(.
پایان –• تا  آغاز  از  را  شیردوشی  دستکش های 

ج  خار خود  دستان  از  دوشش  عملیات 
، باید از لحظه ی روشن  نکنید. به بیان دیگر
کردن دستگاه شیردوشی و اتصال شیلنگ 
انتقال شیر به بالک تانک تا خاموش کردن 
و  تانک  بالک  شیلنگ  کردن  باز  دستگاه، 
ترک سالن شیردوشی، دستکش به دست 

داشته باشید.
در –• و  دامها  از  گروه  هر  دوشش  پایان  در 

 
ً
تقریبا دوشش  از  پس  روتاری،  سالن های 
محلول  با  را  خود  دستکش های  گاو،   ۲۰
ضدعفونی سرپستانک یا الکل ۷۰ درصد یا 
دیگر محلول های ضدعفونی مناسب برای 

دست کامًا ضدعفونی کنید.
کنید –• رعایت  دقت  به  را  تنفسی  بهداشت 

کاغذی  دستمال  سرفه،  یا  عطسه  )هنگام 
آرنج خود را جلوی دهان و صورت  یا داخل 

خود بگیرید(.

به  باید  که  سطوحی  با  یکی  فیز تماس  یت  مدیر
دفعات با آنها تماس داشت:

روی  که  است  »چسبنده«  ویروسی  کووید-۱۹ 
تجمع  استیل  استنلس  و  پاستیکی  سطوح 
اطراف  محیط  در  افرادی  را  ویروس  این  می کند. 
خود منتشر می کنند که هیچ نشانه ای از بیماری 
به  ویروس  که  نمی دانند  اصًا  بسا  چه  و  ندارند 

بدن شان راه یافته است.
را –• از قطعات و تجهیزات شیردوشی  آن دسته 

استفاده  مورد  مجبورند  مختلف  افراد  که 
 
ً
حتما بزنند  دست  آنها  به  یا  و  دهند  قرار 
محلول های  یا  مرطوب  دستمال  با 
ضدعفونی  خوبی  به  کننده  ضدعفونی 
عبارت اند  تجهیزات  و  قطعات  این  کنید. 
پیرامون  و  داخل  پرتماس  سطوح  تمام  از 
کنترل،  دکمه های  نظیر  شیردوشی  سالن 
سورت گیت ها،  نرده ها،  شیلنگ ها، 
سالن  پرسنل  رفاهی  تجهیزات  و  سطل ها 
سرویس های  )غذاخوری،  شیردوشی 

بهداشتی و غیره(.
محافظتی –• لباس   

ً
اجبارا باید  شیردوشان   

باشند  داشته  را  خود  به  مخصوص 
شیردوشی(  آستین  و  پیش بند  )مانند 
وجه  هیچ  به  خود  همکاران  البسه ی  از  و 

استفاده نکنند.
شخصی –• وسایل  تمام  گاوداری  ترک  از  پیش 

خود را نظیر پیش بند و آستین شیردوشی 
ضدعفونی کنید یا برای هر روز جدید کاری 
تمیز  شخصی  وسایل  و  لباس  دست  یک 
داشته  آماده  قبل  از  شده  ضدعفونی  و 

باشید.



بیماری تب برفکی و 
استفاده از واکـســن 

در مبـارزه بـا آن
منبع: سازمان بازرسی بهداشت دام و 
محصوالت کشاورزی آمریکا، بهار ۲۰۱۸

بیمــاری  یــک  برفکــی،  تــب 
بســیار  و  شــدید  ویروســی 
مســری اســت. ویــروس تــب 
حیوانــات  تمــام  بــه  برفکــی 
گاو،  جملــه  از  ســمی  دو 
گــوزن   و  آهــو   ، بــز گوســفند، 
عایــم  می کنــد.  ســرایت 
بــه تــب برفکــی  بالینــی ابتــا 
تــب،  از  عبارت انــد   

ً
عمومــا

تــاول در ناحیــه لــب و زبــان، 
داخــل و پیرامــون دهان، روی 
سیســتم پســتانی، و اطــراف 
ــن  ــانه های ای ــایر نش ــم. س س

مــوارد  شــامل  نیــز  بیمــاری 
افســــردگی،  می شــوند:  زیــر 
بــی اشتـــهایــــی عصبــی، ترشــح 
و  لنگــش،  بــزاق،  شــدید 
پــا  ســر  یــا  حرکــت  از  پرهیــز 
ایســتادن. بیشــتر حیوانــات 
برفکــی  تــب  بــه  مبتــا  بالــغ 
زنــده می ماننــد ولــی بیمــاری 
و  می کنــد  ضعیــف  را  آنهــا 
و  شــیر  تولیــد  افــت  باعــث 
احتمــال  می شــود.  گوشــت 
تلفــات دام هــای جــوان بســیار 

اســت. بیشــتر 

سراســر  در  برفکــی  تــب 
نگــران  معضلــی  جهــان 
ــرا  ــد زی ــمار می آی ــه ش ــده ب کنن
می توانــد بــه ســرعت شــیوع 
بیابــد و خســارات اقتصــادی 
آورد. کافــی  ســنگینی بــه بــار 
یــک  از  نقطــه ای  در  اســت 
تــب  کننــده،  صــادر  کشــور 
تــا  شــود  شناســایی  برفکــی 
بــازار واردات گوشــت، شــیر و 
ــوالت  ــایر محص ــات، و س لبنی
کشــور  آن  کل  از  دامــی 
میلیاردهــا  و  شــود  مســدود 

دالر خســارت اقتصــادی بــرای 
در  بگــذارد.  باقــی  کشــور  آن 
ــاری در  ــن بیم ــروز ای ــورت ب ص
 ، کشــور یــک  از  نقطــه ای  هــر 
مســئول  نهادهــای  بایــد 
نزدیــک  همــکاری  در  دولتــی 
صنعــت  تشــکل های  بــا 
کار  بــه  دســت  دامپــروری 
ریشــه کن  وبــرای  شــوند 
کــردن بیمــاری و جلوگیــری از 
 ، انتشــار آن بــه سراســر کشــور

کننــد. اقــدام  ســرعت  بــه 

واکسیناسیون تب برفکی

روش هــا  مؤثرتریــن  از  یکــی 
بــرای مبــارزه بــا شــیوع ناگهانــی 
واکسیناســیون  برفکــی،  تــب 
تــب  واکسیناســیون  اســت. 
اســتاندارد  روشــی  برفکــی 
در  کــه  اســت  بی خطــر  و 
کشــورهای  از  بســیاری 
بروزتــب  صــورت  در  جهــان 
قــرار  اســتفاده  مــورد  برفکــی 
از  کاســتن  بــا  و  می گیــرد 
از  دام  کــه  ویروســی  مقــدار 
می پراکنــد  محیــط  در  خــود 
بالینــی  بــا مهــار عایــم  نیــز  و 
بیمــاری، از شــیوع و گســترش 
میکنــد.  جلوگیــری  آن 
واکسیناســیون،  رغــم  علــی 

تــب  بــه  دام  اســت  ممکــن 
امــا  شــود  مبتــا  برفکــی 
انتشــار  بــرای  عاملــی  دیگــر 
دامهــا  ســایر  بــه  بیمــاری 
واکســینه  دام  شــد.  نخواهــد 
را  کلینیــکال  بیمــاری  عایــم 
و  داد  بروزنخواهنــد  خــود  از 
در  عــادی  طــور  بــه  می تواننــد 
کننــد.  حرکــت  تولیــد  مجــاری 
و  شــیر  مصــرف  همچنیــن، 
گوشــت دامــی کــه در معــرض 
یــا  گرفتــه  قــرار  برفکــی  تــب 
شــده  واکســینه  آن  برابــر  در 
بــرای  خطــری  هیــچ  باشــد، 

نــدارد. بــر  در  انســان 
چنانچــه  متحــده  ایــاالت  در 
ظهــور  برفکــی  تــب  بیمــاری 
کنــد، وزارت کشــاورزی فــدرال 

کــه  آن  از  پیــش  کشــور  ایــن 
واکسیناســیون  مــورد  در 
بزرگــی  بگیــرد،  تصمیــم  دام 
و  بیمــاری  شــیوع  دامنــه ی  و 
ســویه خــاص ویروســی را کــه 
بــوده  بیمــاری  بــروز  عامــل 
می کنــد.  شناســایی  اســت 
خاصــی  وضعیــت  بــه  بســته 
کــه در جمعیــت دامــی کشــور 
پیــدا شــده باشــد، می تــوان از 
ــرای کاهــش  واکسیناســیون ب
بــرای  یــا  و  ســرایت  ســرعت 
تیره هــای  در  ایمنــی  ایجــاد 

بــرد. بهــره  جانــوری  خــاص 
در صــورت همه گیــری ناگهانــی 
آمریــکا،  در  برفکــی  تــب 
فــدرال  کشــاورزی  وزارت 
هــر  مســئول  نهادهــای  و 

ســاختار  یــک  تحــت  ایالــت، 
تعییــن  مشــترک،  اجرایــی 
می کننــد کــه چگونــه و در چــه 
جمعیت هــای  بایــد  نقاطــی 
کــرد.  واکســینه  را  دامــی 
نیــز  واکســن  تأمیــن  نظــام 
کشــاورزی  وزارت  جانــب  از 
شــد.  خواهــد  کنتــرل  فــدرال 
واکسیناســیون  عملیــات 
دامپزشــکانی  هدایــت  تحــت 
بــرای  کــه  انجــام خواهــد شــد 
ایــن امــر از قبــل مــورد تأییــد 
قــرار  فــدرال  کشــاورزی  وزارت 
شناســایی  بــر  و  گرفته انــد 
صحیــح دامهــای واکســینه نیــز 

می کننــد. نظــارت 



صورت  در  کشور  این  در 
برای  رسمی  تصمیم  اخذ 
از  دام،  واکسیناسیون 
پوتنسی  با  واکسن هایی 
که  می شود  استفاده  باال 
وزارت  تأیید  مورد  شرکت های 
تولید  را  آنها  فدرال،  کشاورزی 
گاو،  گله های  باشند.  کرده 
دامهای  سایر  و  بز  گوسفند، 
ناحیه ی  در  معمواًل  سمی  دو 
درون  تزریق  روش  به  و  گردن 
می شوند.  واکسینه  عضله 
وزارتخانه ی  حال،  عین  در 
امکان  بررسی  حال  در  مزبور 
تزریق  تفنگ های  از  استفاده 
بدون سوزنی است که سرعت 
باال  را  واکسیناسیون  عملیات 
واکسن  مصرف  در  می برند، 
صرفه جویی می کنند و موجب 
دام  الشه ی  کیفیت  افزایش 

واکسینه می گردند.
عاوه بر واکسیناسیون، بهبود 
دامداری ها  زیستی  امنیت 
امحای  شناسایی،  تست  و 
دامی،  جمعیت های  راهبردی 
قرنطینه ی  و  جابجایی  کنترل 
تأیید  روش های  سایر  و  دام، 
شیوع  از  جلوگیری  برای  شده 
در  می تواند  نیز  ویروس 

ریشه کن 
سازی این بیماری 

اصلی  اولویت  باشد.  مؤثر 
ایاالت  فدرال  کشاورزی  وزارت 
با حداکثر  آن است که  متحده 
ریشه کن  بیماری  فوریت، 
به  دامپروری  صنعت  گردیده، 
تولید و صادرات سابق  سقف 

خود بازگردد.
عاوه بر واکسیناسیون، بهبود 
دامداری ها  زیستی  امنیت 
امحای  شناسایی،  تست  و 
دامی،  جمعیت های  راهبردی 
قرنطینه ی  و  جابجایی  کنترل 
تأیید  روش های  سایر  و  دام، 
شیوع  از  جلوگیری  برای  شده 
در  می تواند  نیز  ویروس 
بیماری  این  سازی  ریشه کن 
اصلی  اولویت  باشد.  مؤثر 
ایاالت  فدرال  کشاورزی  وزارت 
با حداکثر  آن است که  متحده 
ریشه کن  بیماری  فوریت، 
به  دامپروری  صنعت  گردیده، 
تولید و صادرات سابق  سقف 

خود بازگردد.

محدودیت های 
واکسیناسیون

را  واکـــسیـــنـــاسیــــون 
نباید »چراغ جادویی« 
بتواند  که  کرد  تلقی 
تمام مشکات مربوط 
برفکی  تب  شیوع  به 
و  حل  شبه  یک  را 
اگرچه  کند.  فصل 
خاصی،  شرایط  تحت 
این روش مفید واقع 
مــــی شـــود، در عــــیــن 
محدودیت های  حال 
خاص خود را هم دارد. 
سروتیپ   ۷ کنون  تا 
از  تیپ  تحت   ۶۰ و 
برفکی  تب  ویروس 
در دنیا شناخته شده 
حیوان  ایمنی  است. 
در برابر یک سروتیپ 
نــمــی شــود  بـاعــــث 
سایر  برابر  در  که 

وتیپ ها  سر
تیپ های  تحت  یا 
نیز  ویروس  این 
این  باشد.  مقاوم 
که  معناست  بدان 
واکسن ها فقط زمانی 
بیماری  کنترل  برای 
که  بود  خواهند  مؤثر 
با  دقیقی  همخوانی 
تحت  و  سروتیپ ها 
تیپ های شایع در هر 
جامعه ی دامی داشته 
بنابراین،  باشـند. 
که  آن  از  پیش 
بهترین انواع واکسن 
باید  شود،  تعیین 
تحت  و  سروتیپ ها 
را  ویروس  تیپ های 
جامعه ی  هر  در  که 
یافته اند  شیوع  دامی 
دامی  جمعیت های  و 

ا  ر
ه  د لو آ

دقت  به  ساخته اند 
نــــمـــود. شــنـاســایـــی 
مهار  در  نیز  زمان 
برفکی  تب  بیماری 
ایفا  بسزایی  نقش 
واکـســن  مــی کـــنـــد. 
حــداکثر  بــرفـــکی  تــب 
بدن  در  ماه   ۶ تا 
ایجاد  ایمنی  حیوان 
ایجاد  برای  می کند. 
گاو،  در  کامل  ایمنی 
، یک دوز  گوسفند و بز
است.  کافی  واکسن 
که  مادامی  بنابراین، 
برای  واکسیناسیون 
الزم  بیماری  مهار 
تشخیص داده شود، 
بار  یک  ماه   ۶ هر  باید 

واکسیناسیون 
تکرار شود.



تــب  واکســن  از  اســتفاده 
برفکــی بــر بازارهــای صادراتــی 
نیــز تأثیرگــذار اســت. بســیاری 
دام  واردات  کشــورها  از 
را  دامــی  محصــوالت  یــا  زنــده 
کــه  مناطقــی  یــا  کشــورها  از 
شــده  آلــوده  برفکــی  تــب  بــه 
می ســازند.  ممنــوع  باشــند 
هــر  در  واکســن  از  اســتفاده 
 
ً
غالبــا جغرافیایــی  پهنــه ی 
بالقــوه ی  شــیوع  نشــانه ی 
جمعیــت  در  بیمــاری  ایــن 
دامــی آن تلقــی می گــردد، و بــه 
همیــن دلیــل، در تجــارت دام 
بــا  دامــی  محصــوالت  و  زنــده 
منطقــه ی مزبــور خــود بــه خــود 
اگــر  حتــی  می شــود،  محــدود 
دام واکســینه شــده در همــان 
منطقــه باقــی بمانــد و بــه جــای 

نگــردد. منتقــل  دیگــری 
ایــــاالت  کـــشـــــاورزی  وزارت 
ســــــیــــــاســـــــــت  مــــتـــحـــــــده 
استفاده  برای  پیشگیرانه ای 
مبارزه  در  واکسیناسیون  از 
از دیدگاه  با تب برفکی ندارد. 
شناسایی  وزارتخانه،  این 
در  ویروس  سویه ی  دقیق 
شایع  بیماری  که  مورد  هر 
است،  ممکن  غیر  می شود 
مجدد  واکسیناسیون  و 
در  دام  رأس  میلیون ها 
ماه  شش  هر  کشور  سراسر 
بسیار  مالی  هزینه ی  بار  یک 

گزافی در پی می آورد. در عین 
حال، همان طور که پیش تر 
واکسیناسیون   شد،  گفته 

بالقوه ای  مانع  به  می تواند 
دام  نهاده ها،  تجارت  برای 
نیز  دامی  محصوالت  و  زنده 

تبدیل بشود.
استفاده از واکسن تب 

برفکی
متحــده،  ایــاالت  کشــورهای 
سـالـــها  مـکزیـــک،  و  کـانـــادا 

مشــترک  بانــک  یــک  پیــش 
واکســن تــب برفکــی تأســیس 
شــیوع  صــورت  در  تــا  کردنــد 
هــر  در  بیمــاری  ایــن  ناگهانــی 
ــا  ــو، آنه ــورهای عض ــک از کش ی
وقــت  اتــاف  بــدون  بتواننــد 
کشــور  نیــاز  مــورد  واکســن 
خــود را تأمیــن کننــد. در ایــن 
از  متنوعــی  طیــف  بانــک، 

تــب  واکســن  کنســانتره  های 
برفکــی نگهــداری می شــود کــه 
در صــورت اعــام نیــاز هــر یــک 
تولیــد  عضــو،  کشــورهای  از 
می تواننــد  واکســن  کننــدگان 
بــه ســرعت از آنهــا بــرای تولیــد 
اســتفاده  نهایــی  واکســن 
کننــد. اگــر تــب برفکــی در هــر 
مذکــور  کشــور  ســه  از  یــک 

بــه  کشــور  آن  و  کنــد  بــروز 
داشــته  نیــاز  واکسیناســیون 
واکســن  بانــک،  ایــن  باشــد، 
می کنــد  تأمیــن  را  نیــاز  مــورد 
واکســن  کــه  آن  شــرط  بــه 
درســت  واکســن هایی  یــا 
مطابــق بــا ســویه ها یــا تحــت 
شــده  شناســایی  ســویه های 
در اختیــار داشــته باشــد. تمــام 
شــده  ذخیــره  واکســن های 
در ایــن بانــک دارای پوتنســی 
ــال  ــوع غیرفع ــاال و از ن ــیار ب بس
ــده  ــروس زن ــی وی ــتند یعن هس
تأثیــر  و  نــدارد  وجــود  آنهــا  در 
دام  انــواع  در  آنهــا  مطلــوب 
اثبــات  بــه  ســنگین  و  ســبک 

اســت.  رســیده 
واکســن  موجــود  ذخایــر  امــا 
بــرای  فقــط  بانــک  ایــن  در 
مــوارد شــیوع محــدود کفایــت 
می کنــد. اگــر کشــورهای عضــو، 
در  موجــود  دوزهــای  تمــام 
ــانند،  ــرف برس ــه مص ــک را ب بان
مســتمر  تأمیــن  بــرای  بایــد 
برنامــه ی  ادامــه ی  و  واکســن 
بــه  خــود،  واکسیناســیون 
کننــده  تولیــد  شــرکت های 
کــم  دســت  بیاورنــد.  روی 
تــا  می کشــد  طــول  هفتــه   ۱۴
تــازه  کــه  واکســنی  بــه  بتــوان 

تولیــد و در بانــک ذخیــره شــده 
کــرد. پیــدا  دسترســی  باشــد 

بــا  همخــوان  واکســن  اگــر 
ســویه ی ویــروس شناســایی 
موجــود  بانــک  در  شــده 
نیــاز  مــورد  زمــان  نباشــد، 
واکســن  بــه  دسترســی  بــرای 
بیشــتر  هــم  ایــن  از  مناســب 
خواهــد شــد. چنیــن واکســنی 
بایــد در وهله ی نخســت ابداع 
و ســپس مــورد آزمایش هــای 
وســیع و پیچیــده قــرار بگیــرد 
تــا بتــوان آن را بــه تولیــد انبــوه 
و بهره بــرداری رســاند. چنیــن 
فراینــدی ممکــن اســت ماهها 

بینجامــد. طــول  بــه 
بانــک،  واکســن های  تمــام 
»دیــوا«  آزمــون  قابلیــت 
 differentiate infected(
from vaccinated animal-
تســت  یعنــی  دارنــد  را   )DIVA
آن  کمــک  بــه  کــه  خاصــی 
بــه  کــه  را  دامهایــی  می تــوان 
طــور طبیعــی آلــوده شــده اند از 
دامهــای واکســینه تشــخیص 
داد. تســت دیــوا ایــن امــکان 
را پدیــد مــی آورد کــه در خــال 
شــیوع بیمــاری در هــر کشــور 
زنــده  دامهــای  بانــک،  عضــو 
داخــل  را  آنهــا  محصــوالت  و 

ــه جــا کــرد،  همــان کشــور جــا ب
و پــس از ســرکوب بیمــاری بــه 
در  تجــاری  مبــادالت  احیــای 
ســرعت  دامپــروری  صنعــت 

 . بخشــید
شــدن  طوالنــی  صــورت  در 
اســت  ممکــن  همه گیــری، 
آزاد  خرده فروشــی  دولــت، 
ــی را در  ــب برفک ــن های ت واکس
بســازد  مجــاز  آلــوده  مناطــق 
مناطــق  آن  در  بیمــاری  تــا 
گــردد.  مهــار  قطــع  طــور  بــه 
خــاص،  وضعیــت  ایــن  در 
واکســن  می توانــد  دامــدار 
جــای  بــه  را  خــود  نیــاز  مــورد 
از  فــدرال  کشــاورزی  وزارت 
خریــداری  مجــاز  دامپزشــکان 

 . کنــد
واکسن تب برفکی و 

تأمین مواد غذایی
در کشــورهایی کــه تــب برفکــی 
پیــدا  گســترده ای  همه گیــری 
کــرده اســت، گوشــت و ســایر 
از  حاصــل  دامــی  محصــوالت 
دامهــای واکســینه هــر روزه بــه 
آن  بــدون  می رســند  مصــرف 
کــه هیــچ خطــری بــرای ســامت 
انســان در بــر داشــته باشــند. 
بیمــاری  کــه  مــواردی  در 
شــایع  وســیعی  ســطح  در 

واکسیناســیون  و  می شــود 
می پذیــرد،  صــورت  نیــز  دام 
نهادهــای ذی ربــط دامپزشــکی 
بایــد  درمــان  و  بهداشــت  و 
محصــوالت  توزیــع  مــورد  در 
در  واکســینه  دام  از  حاصــل 
چرخــه ی تأمیــن غــذا تصمیــم 

بگیرنــد.
دوره ی پسا 

واکسیناسیون
اســت  ممکــن  کــه  آنجــا  از 
کــه دام واکســینه در  مادامــی 
تجــارت  بمانــد،  باقــی  کشــور 
در  دامــی  محصــوالت  و  دام 
شــود،  محــدود  کشــور  آن 
تصمیــم  کشــور  آن  شــاید 
ســازی  عــادی  بــرای  بگیــرد 
نهایــت  در   ، بــازار وضعیــت 
از  را  واکســینه  دامهــای   ، امــر
کشــور  دام  ملــی  جمعیــت 
بــه  بســته  کنــد.  حــذف  خــود 
شــرایط موجــود در هــر کشــور 
کــه  واکسیناســیونی  رژیــم  و 
شــده  اعمــال  کشــور  آن  در 
ــوان  ــدف را می ت ــن ه ــد، ای باش
یــا  طبیعــی  حــذف  طریــق  از 
هدفمنــد  ســازی  معــدوم 

نمــود. تأمیــن 



چرا با وجود 
 ، واکسیناسیون مکرر

باز هم دامها به تب 
برفکی مبتال می شوند ؟

نویسنده: دکتر وحید عطارد، شرکت دانش بنیان پسوک

دامـــــپــــــــــروری،  صـــنـــعـــــــــت 
در  شــیری،  گاو  بخصــوص 
کشــور مــا از جملــه صنایعــی 
بســیار  پیشــرفت  کــه  اســت 
بتــوان  شــاید  و  کــرده  زیــادی 
کشــوری  گفــت  درســتی  بــه 
بــا  دامداری هایــی  کــه 
هــزار   ۱۰ از  بیــش  وســعت 
از  دارد  اصیــل  گاو  رأس 
بســیار  کشــورهای  جملــه 
بســیار نــادر در ایــن صنعــت 
اســت: دامداری هایــی کــه کل 
گله شــان از نژادهــای خالــص 
آنهــا  مثــل  تولیــد  و  هســتند 
نیــز بــا اســتفاده از اســپرم های 
خطــوط  و  جهــان  در  ممتــاز 
صــورت  اصیــل  خونــی 

چنیــن  بنابرایــن  می پذیــرد. 
کشــوری بایــد درتولیــد شــیر و 
بزنــد.  را  اول  حــرف  گوشــت 
در  برفکــی  تــب  بیمــاری 
زیان هــای  شــیوع،  صــورت 
صنعــت  بــه  را  هنگفتــی 
می کنــد  تحمیــل  دامپــروری 
تــا  توانــد  مــی  کــه  بطــوری 
طــور  بــه  را  تولیــد  درصــد   30
میانگیــن کاهــش دهــد و گاه 
طغیــان  و  وقــوع  صــورت  در 
 ، بــا ســویه ی نوظهــور شــدید 
ســطح  در  را  تولیــد  چرخــه ی 
دامداری هــای آلــوده بــه کلــی 
بنابرایــن،  نمایــد.  متوقــف 
طبیعــی اســت کــه ســالها فکــر 
محصــوالت  تولیدکننــدگان 

دامــی 
مشــغول  موضــوع  ایــن  بــه 
دامــداران  و  باشــد  شــده 
چــرا  کــه  باشــند  حیــرت  در 
تــا چنــد  ایــن گونــه اســت و 
ســال دیگــر بایــد درگیــر ایــن 
بیمــاری بــود؛ مشــکل اصلــی 
واکســن  اگــر  و  کجاســت  در 
مؤثــر نیســت، چــرا بایــد تزریق 
شــود. ایــن ســؤالی اســت کــه 
ســعی می کنــم در ایــن مقالــه 

باشــم. آن  جوابگــوی 
قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال، 
ضــروری می دانــم چنــد نکتــه 
شــدن  روشــن تر  جهــت  را 

: موضــوع، توضیــح دهــم 
در  برفکــی  تــب  بیمــاری   -
ــده  ــی ش ــا هایپرآندم ــور م کش
اســت یعنــی بیمــاری ای اســت 
وســیع  شــکل  بــه  کــه  بومــی 
عبــارت  بــه  و  می کنــد،  وقــوع 
دیگــر مــی تــوان بیمــاری را در 

هــر 
مشــاهده  مــکان  و  زمــان 
نمــود. ســاده اندیشــی اســت 
کــه  کنیــم  بــاور  و  ادعــا  اگــر 
بیمــاری  طغیــان  هــر  از  پــس 
و فروکــش کــردن آن، بیمــاری 
تمــام شــده باشــد. علــت عــدم 
عــدم  و  بیمــاری  مشــاهده ی 
اطــاع از آن از دو جنبــه حائــز 
نخســت  اســت.  اهمیــت 
از مــوارد،  کــه در بســیاری  آن 
نمی گــردد،  گــزارش  بیمــاری 
اســت  بدیهــی  کــه  امــری 
مســئله  صــورت  کــردن  پــاک 
بهتریــن روش حــل آن اســت؛ 
سیســتم های  کــه  آن  دوم 
مراقبــت و پایــش بیمــاری در 
ــه نحــو مقتضــی  ســطح ملــی ب

نمی کننــد.  عمــل 
برفکـــی  تـــب  بیمـــاری     -  
ویروســـی  اســـت  بیمـــاری ای 

کـــه 
 RNA گونـــه ی  از  آن  عامـــل 
درمـــان  ویروس هاســـت، 
نـــدارد و تنهـــا راه پیشـــگیری از 
آن واکسیناســـیون و رعایـــت 
ــتی در  ــررات خـــاص بهداشـ مقـ

 . اســـت  دامداری هـــا 
ــه  ــن آن ک ــن ضم ــق واکس تزری
اختیــار  در  بهتریــن وســیله ی 
بــه  نیــز  را  مشــکاتی  اســت، 
ح  همــراه دارد کــه در زیــر شــر
داده خواهــد شــد. امــا رعایــت 
شــامل  بهداشــتی  مقــررات 
دامهــای  تــردد  از  جلوگیــری 
آلــوده، جلوگیــری از ورود دام 
و  دیگــر  وســیله ی  هــر  یــا  و 
یــا  دامپزشــکان  کارکنــان،  یــا 
بــه  آلــوده  بازدیدکننــدگان 
کــه  زیــرا  می شــود  دامــداری 
ویــروس بــه آســانی می توانــد 
حتــی  مدیــد  مدت هــای  تــا 

فــه ی  علو
مــورد  تجهیــزات  و  دام 
اســتفاده در دامــداری را آلــوده 
شــیوع  باعــث  و  دارد  نگــه 
بیمــاری در گلــه شــود. جهــت 
غیــر  برداشــت  از  جلوگیــری 
بایــد  گفتــه  ایــن  از  منطقــی 
خطــر  و  احتمــال  موضــوع 
در   

ً
قطعــا گرفــت.  نظــر  در  را 

واکســینه،  غیــر  دامــداری 
و  محتمل تــر  بســیار  خطــر 
خطــر  واکســینه،  دامــداری  در 
بــه  امــا  اســت  کمتــر   

ً
نســبتا

معنــی آلــوده نشــدن دامــداری 
هــم  واکسیناســیون  بدلیــل 
خطــر  شــدت  تنهــا  و  نیســت 

اســت.  کمتــر  بالقــوه 
- ایــن بیمــاری، هفت ســویه ی 
از  عبارت انــد  کــه  دارد  اصلــی 
 ,Sat2  ,C, Sat1  ,A , O, Asia1

 Sat3
ســویه،  هفــت  ایــن  بیــن  .از 
ســه ســویه ی A , O, Asia1 در 
گــردش اســت.  مــا در  کشــور 
در  ســویه ها  ایــن  اهمیــت 
اســت  نهفتــه  موضــوع  ایــن 
کــه اگــر قابلیــت تغییــر ژنتیکــی 
ســاده  موضــوع  نداشــتند، 
اذعــان  بایــد  ولــی   می بــود، 
ایــن  از  کــدام  هــر  کــه  کنیــم 
خــود  نوبــه ی  بــه  ســویه ها 
ســویه های  تحــت  دارای 
بــرای  هســتند.  خــود  خــاص 
ــا بیــش از  ــویه ی O  ب ــال، س مث
30 تحــت ســویه،  A بــا بیــش 
 Asia1 و  ســویه،  تحــت   70 از 
بــا ۳ تحــت ســویه مهم تریــن 
بــروز  خــود  از  را  تغییــرات 
خواهنــد داد. هــر کــدام از ایــن 

تحــت 
می تواننــد  نیــز  ســویه ها 
در  وقــوع  حســب  بــر 
جغرافیایــی  موقعیت هــای 
ســویه های  تحــِت  متفــاوت 
زیــرا  کننــد،  ایجــاد  را  دیگــری 
پیش تــر  کــه  طــور  همــان 
عامــل  ویــروس  گفتیــم، 
  RNA نــوع  از  بیمــاری 
قابلیــت  کــه  ویروس هاســت 
تغییــر ژنتیکــی بســیار باالیــی 
تحــت  می توانــد  و  دارد 
بــه  را  گوناگونــی  ســویه های 
وجــود آورد )بــه دالیل مختلف 
ایمنــی  آنهــا  جملــه ی  از  کــه 
جمعیت هــای  در  ناقــص 

اســت(. دامــی 



بــرای  برفکــی  تــب  واکســن   _
شــده  ابــداع  بیمــاری  کنتــرل 
اســت  واکســنی  و  اســت، 
کشــته کــه بــه معنای اســتفاده 
شــده ی  کشــته  جســم  از 
ویــروس اســت؛ بنابرایــن فقط 
غیــر  ایمنــی  برقــراری  موجــب 
آنتــی  یعنــی  می گــردد  فعــال 
بــادی یــا مــاده ی ضــد ویــروس 
ــه  ــود و ب ــون ایجــاد می ش در خ
مــرور نیــز از بیــن مــی رود. ایــن 
واکســن در بهتریــن شــرایط  و 
حالــت،  خوشــبینانه ترین  در 
مــاه  شــش  متوســط  بطــور 
در  کــه  می کنــد  ایجــاد  ایمنــی 
ــر  ــی موث ــم ایمن ــورت ه ــن ص ای
نخواهــد  مــاه  چهــار  از  بیــش 
بــود. فــرض کنیــد گاوی ســالم 
در  ایمنــی  گونــه  هیــچ  بــدون 
روز صفــر مــورد تزریــق واکســن 
ایجــاد  قــرار بگیــرد. چگونگــی 
بــه  آن  مانــدگاری  و  ایمنــی 

داد: خواهــد  خ  ر زیــر  شــکل 

D = روز
M = ماه

طــور  بــه  نمــودار  ایــن  در 
شــماتیک رونــد تولیــد ایمنــی 
در برابــر تــب برفکــی متعاقــب 
واکسیناســیون ترســیم شــده 
اســت. ایمنــی کامــل ۱۰۰ فــرض 
بــر     تغییــرات  رونــد  و  گردیــده 
حســب  روز و مــاه نشــان داده 
شــده اســت. بایــد توجــه کــرد 
بــرای   

ً
صرفــا نمــودار  ایــن  کــه 

ایمنــی  ایجــاد  رونــد  نمایــش 
ترســیم شــده و اعــداد انتخــاب 

تصادفی انــد.  شــده 

کامــل  پایــداری   ۱ نمــودار  در 
مــاه   ۵ تــا   ۴ بیــن  ویــروس 
بعــدی  نمــودار  در  و  اســت 
از  گروهــی  در  آزمایــش  کــه 
گاوهــا صــورت پذیرفتــه بیــش 
نگردیــده  مشــخص  مــاه  از۳ 
اســت؛ ضمــن آن کــه بایــد در 
ایجــاد  رونــد  در  داشــت  نظــر 
گاوهــا  از  تعــدادی  ایمنــی، 
بــه  کامــل  ایمنــی  معمــواًل 
 
ً
دســت نخواهنــد آورد و قطعــا
بیمــاری  معــرض  در  همیشــه 
خواهنــد بــود. ایــن مهــم یعنــی 

تعییــن درصــد ایمنی در ســطح 
گلــه بســیار مهــم اســت و بایــد 
پیوســته ارزیابــی شــود. تجربــه 
درصدهــای  کــه  داده  نشــان 
در  و  بی فایــده  عمــًا   ۵۰ زیــر 
واکســن  تزریــق  عــدم  حکــم 

 . هســتند
بســیار  موضوعــات  از   -
ســد  از  ویــروس  عبــور  مهــم 
معمــواًل  کــه  اســت  ایمنــی 
تفســیر  ایمنــی  شکســت  بــه 
بیمــاری  ایــن  در  می شــود. 
شکســت ایمنــی معنــی نــدارد 
از  ویــروس  عبــور  تنهــا  بلکــه 
اســت.  ح  مطــر ایمنــی  ســد 
بــرای روشــن شــدن موضــوع، 
بزنیــم.  ســاده ای  مثــال 
رودخانــه ای را در نظــر بگیریــد 
احــداث  ســدی  آن  روی  کــه 
 تــاج ســد 

ً
شــده اســت. قطعــا

می شــود  محاســبه  طــوری 
و  نکنــد  عبــور  آن  از  آب  کــه 
ســطح  از  بیشــتری  ارتفــاع 
نگهــدارد  خــود  پشــت  را  آب 
طــوری کــه اگــر ســیل هــم وارد 
عبــور  ســد  تــاج  از  شــود  ســد 

بگیریــد  نظــر  در  حــال  نکنــد. 
آب وارد شــده  اگــر حجــم  کــه 
بــه  باشــد،  انــدازه  از  بیــش 
تــاج هــم عبــور  از روی  آســانی 
می کنــد و ایــن درســت وصــف 
اســت:  برفکــی  تــب  بیمــاری 
حتــی اگــر دام بهتریــن ایمنــی 
چنانچــه  باشــد،  داشــته  را 
میــزان ویــروس از حــد آســتانه 
بیمــاری  آســانی  بــه  بگــذرد، 
حــال،  هــر  در  می آفرینــد. 
ویــروس بــه بدن هــای زنــده ی 
ایمــن هــم وارد می شــود ولــی 
بــه خاطــر ایمنــی هیــچ عامتــی 

نمی کنــد.  ایجــاد 
بــا توصیف هــای فــوق، بــه نظــر 
می رســد بیمــاری تــب برفکــی 
نباشــد،  پیشــگیری  قابــل 
و  نــدارد  واقعیــت  ایــن  امــا 
می تــوان از آن پیشــگیری کــرد 
بــه شــرطی کــه مــوارد ذیــل یــک 

بــه یــک محقــق گردنــد: 
موازیــن  اســت  الزم   -
همــه ی  در  بهداشــتی 
شــود.  رعایــت  دامداری هــا 
عمومــی  مایحتــاج  واکســن   -

خواســت  بــه  کــه  نیســت 
افــراد خریــداری شــود. بایــد بــا 
نظــر متخصــص تزریــق شــود 
و  فقــط  متخصصــان،  ایــن  و 
اگــر  دامپزشــکان اند.  فقــط 
در  دام  صاحبــان  اســت  قــرار 
 ، نیــاز انتخــاب واکســن مــورد 
حــرف آخر را بزننــد، آن گاه باید 
کــه دیگــر چــه نیــازی  پرســید 
و  باتجربــه  دامپزشــکان  بــه 
نهادهای دامپزشــکی اســت؟! 
ایــن هــم خــود - در بســیاری 
مــوارد - ســؤال بی جوابــی بــه 

می رســد.  نظــر 
- اســتفاده از واکســن شــروط 
بیــش  تزریــق  دارد.  خاصــی 

تنهــا  نــه  واکســن  انــدازه ی  از 
کمکــی بــه کنتــرل و پیشــگیری 
بلکــه  نمی کنــد  بیمــاری  از 
را  حیــوان  دفاعــی  سیســتم 
نیــز بــه خصــوص در ناحیــه ی 
ریه هــا دچــار مشــکل ســاخته، 
عمــًا موجــب کاهــش ایمنــی 
دام خواهــد شــد. دیــده شــده 
دو  هــر  می کننــد  توصیــه  کــه 
مــاه و یــا هــر ســه مــاه بــه دام 
ایــن  شــود.  تزریــق  واکســن 
خطــای بزرگــی اســت. اگــر تیتــر 
دامهــا بعــد از واکسیناســیون 
شــود،  گیــری  انــدازه  مکــرر 
کاهــش ایمنــی آنهــا بــه وضــوح 
مشــاهده خواهــد شــد. بیــش 

در  واکســن  تزریــق  دوبــار  از 
علمــی  توجیــه  بایــد  ســال 

باشــد.  داشــته 
ماننــد  بیماری هایــی  در    -
تــب برفکــی کــه دارای الگــوی 
ریشــه کن  بــرای  بین المللــی 
تشــویق  هســتند،  ســازی 
دامــدار بــه انتخــاب مســتقیم 
باعــث  همیشــه  واکســن، 
شــد. خواهــد  بیمــاری  وقــوع 

در  می بایــد  واکســن  تزریــق   -
فواصــل زمانــی مشــخص و بــه 
تک تــک دامهــا صــورت پذیــرد. 
در غیــر ایــن صــورت، اگــر اجــازه 
بــه  کــس  کــه هــر  داده شــود 
را  گلــه اش  خــود،  انتخــاب 

واکســینه کنــد، حوضچه هــای 
خواهــد  وجــود  بــه  ویروســی 
بیمــاری  لحظــه  هــر  و  آمــد 
درهمــه ی  توانســت  خواهــد 
ظهــور  و  وقــوع  جمعیــت 

بیابــد.  
بایــد  واکسیناســیون  بــرای   -
قبــل و بعــد از تزریــق پایــش 
ایــن  بگیــرد؛  صــورت  ایمنــی 
دامهــا  از  خون گیــری  بــا  امــر 
و  ایمنــی  ســطح  تعییــن  و 
ــده  ــن ش ــِت ایم ــد جمعی درص
محاســبه می شــود تــا الگویــی 
بــرای تغییــر یــا تبییــن روش ها 

باشــد. 
دارای  بایــد  واکســن   -



مشــخصات کیفــی و کمــی باشــد از جملــه 
ــری،  ــذاری، بی خط ــزان تاثیر گ ــی، می پوتنس
عــدم آلودگــی و معیــار R. آزمایشــگاه های 
تــب برفکــی بایــد قــادر بــه اندازه گیــری ایــن 

باشــند.  معیارهــا 
در  موجــود  ســویه ی  تعییــن  بــرای   -
  R – value واکســن، تنهــا تعییــن معیــار 
مــورد نظــر نیســت زیــرا ایــن معیــار اگــر بــا 
انــدازه ی  کمتــر از ۶/. و اختــاف ژنتیکــی  
مفیــد  عمــًا  باشــد،  درصــد   ۱۰ از  بیــش 

بــود.  نخواهنــد  فایــده 
- تنهــا یــک نــوع واکســن بــا مشــخصات 
کیفــی بــاال بایــد در کشــور مصــرف گــردد. 
- الگــوی واکسیناســیون بایــد نوشــتاری 

گــردد و دراختیــار تمامــی دســت انــدرکاران 
قــرار گیــرد.

بــه  بایــد  برفکــی  تــب  بیمــاری  گــزارش   -
اطــاع  بــه  و  شــود  انجــام  مرتــب  طــور 
انــدرکاران  دســت  و  دامــداران  کلیــه ی 
و  بیمــاری  کــردن  رســانده شــود. مخفــی 
تنهــا  نــه  آن  برابــر  در  بــودن  بی تفــاوت 
کمکــی بــه کنتــرل بیمــاری نمی کنــد بلکــه 
جمعیــت  در  را  بیمــاری  ســال  ســالهای 

مــی دارد.  نگــه  دامــی 
ــی  ــم از خصوص ــط اع ــراد ذی رب ــه ی اف - کلی
چــه  و  دامپزشــکان  چــه   - دولتــی  و 
در  می بایــد   - واکســیناتور  همــکاران 
زمان هــای مشــخص واکسیناســیون، در 

تزریــق واکســن شــرکت نماینــد تــا کلیــه ی 
دامهــا در زمــان کوتاهــی واکســینه  گردنــد. 
ح  طــر کــه  برفکــی  تــب  بیمــاری  مــورد  در 
دارد،  وجــود  آن  بــرای  جهانــی  ریشــه کنی 
واکسیناســیون و تزریــق آن رایــگان اســت 
طریــق  از   

ً
عمدتــا یــا   

ً
تمامــا هزینه هــا  و 

پرداخــت  آن  وســیله ی  بــه  یــا  دولــت 
 . د می شــو

ــک  ــاری در ی ــوق، بیم ــوارد ف ــت م ــا رعای - ب
کــن  ریشــه  ســاله   ۱۵ تــا   ۱۰ زمانــی  بــازه ی 
خواهــد شــد و در ایــن مــدت بــه خصــوص 
آســیب  از  بــزرگ  صنعتــی  دامداری هــای 

بیمــاری در امــان خواهنــد مانــد.



چرا گاوهای 
من آبستن 

نمی شوند؟
نویسنده: دکتر رابرت ب. کورِبت 

)Robert B. Corbett(
منبع: نشریه ی تخصصی 

Dairy Herd Management

صــورت  پژوهش هــای 
اخیــر  ســالهای  در  گرفتــه 
بیــن  نزدیــک  رابطــه ی  از 
تغذیــه و تولیــد مثــل در گاو 
شــیری بیــش از پیــش پــرده 
گاوداران  بــه  و  برداشــته اند، 
امــکان داده انــد کــه از طریــق 
مدیریــت  بهینه ســازی 
خــود،  گله هــای  تغذیــه ی 
عملکــرد تولیــد مثــل آنهــا را 

ببخشــند.  بهبــود  نیــز 
ی انرژ

 )NEB( موازنــه ی منفــی انــرژی
انــرژی  از  اســت  عبــارت 
از  شــیری  گاو  کــه  خالصــی 
دســت  بــه  جیــره  خــوراک 
انــرژی ای  منهــای  مــی آورد 
کارکردهــای  حفــظ  بــرای  کــه 
دارد  نیــاز  خــود  جســمانی 
صــرف  کــه  انــرژی ای  منهــای 

می کنــد.  شــیر  تولیــد 
کاهــش طــول مــدت و شــدت 
در  انــرژی  منفــی  موازنــه ی 

کــه  گاوی 
زایمــان  تــازه 

 ، ســت ه ا د کر
عملکــرد  در  بســزایی  تأثیــر 
اوایــل  در  گاو  مثلــی  تولیــد 
باقــی  شــیرواری  دوره ی 
گاو  مدیریــت  می گــذارد. 
آبســتنی  دوره ی  اواخــر  در 
طــول  کاهــش  بــه  می توانــد 
مــدت موازنــه ی منفــی انــرژی 
حیــوان پــس از زایــش منجــر 
انــرژی  تراکــم  افزایــش  گــردد. 
در جیــره ی گاوهــای آســتانه ی 
زایــش، نیازهــای خــاص آنهــا و 
را  جنیــن در حــال رشدشــان 

می کنــد.  تأمیــن 
بــر  نظــارت  بــرای  روش  یــک 
وضعیــت انــرژی در گاوهایــی 
کــه تــازه وارد دوره ی شــیرواری 
وضعیــت  ارزیابــی  شــده اند، 
کاندیشــن  )بــادی  آنهــا  بــدن 
بیشــتر  اســت.  اســکورینگ( 
محققــان توصیــه کرده انــد کــه 

گاو شــیری را بایــد بــا اســکور 
کــرد.  خشــک   ۳/۷۵ تــا   ۳/۵
بــادی  نبایــد  خشــک  گاو  امــا 
طــول  در  را  خــود  کاندیشــن 
دســت  از  خشــکی  دوره ی 
کــه  نیــز  گاوهایــی  و  بدهــد، 
نبایــد  تــازه شــیروار شــده اند 
ظــرف ۶۰ روز نخســت دوره ی 
شــیرواری بیشــتر از ۰/۵ واحد 
دســت  از  کاندیشــن  بــادی 

بدهنــد. 
نشــان  دیگــری  تحقیــق 
افــت  کــه  اســت  داده 
اوایــل  در  کاندیشــن  بــادی 
تأثیــر  شــیرواری،  دوره ی 
آبســتنی  درصــد  بــر  زیــادی 
بــر  اول  تلقیــح  از  حاصــل 
اســاس  بــر  می گــذارد.  جــای 
آبســتنی،   ۷۰ روز  تشــخیص 
موفقیــت آبســتنی حاصــل از 

کــه  گاوهایــی  در  اول  تلقیــح 
پــس  اول  هفتــه ی  دو  ظــرف 
بــادی  افــت  دچــار  زایــش  از 
کاندیشــن شــده بودنــد ۲۲/۸ 
درصــد، بــرای آنهایــی کــه بــادی 
کاندیشــن خــود را طــی همیــن 
مــدت حفــظ کــرده بودنــد ۳۶ 
درصــد، و در آنهایــی کــه ظــرف 
مــدت مزبــور بــا افزایــش بــادی 
شــدند  مواجــه  کاندیشــن 
نتایــج  بــود.  درصــد   ۷۸/۳
فــوق – در عیــن حــال – نشــان 
و  مدیریــت  کــه  می دهنــد 
در  گاو  مناســب  تغذیــه ی 
آســتانه ی زایــش و بافاصلــه 
حائــز  چقــدر  زایــش  از  پــس 
بــر  چقــدر  و  اســت  اهمیــت 
گاو در  عملکــرد تولیــد مثلــی 
تأثیــر  تــی  آ شــیرواری  دوره ی 

رد. می گــذا

مدیریت تغذیه ی گاو شیری در آستانه ی 
زایش تنها راه مبارزه ی مؤثر با هایپوکلسمی 

ساب کلینیکال است. – دکتر تام اوِورتون، 
استاد دانشگاه کورِنل.

پروتئین
دانـــشگاه  تــحـــــقــــیقات 
است  آن  از  حاکی  پنسیلوانیا 
آستانه ی  در  خشِک  گاو  که 
زایش، روزانه به حدود ۱۲۰۰ گرم 
پروتئین قابل متابولیزاسیون 

نیازمند است. 
یــک مشــکل تغذیــه ای دیگــر 
تأثیــر  مثــل  تولیــد  بــر  کــه 
پروتئیــن  میــزان  می گــذارد، 
کــه  اســت  تجزیــه ای  قابــل 
قــرار  شــیروار  گاو  اختیــار  در 
دوره ی  طــول  در  می گیــرد. 
ســطح  بــودن  بــاال  تلقیــح، 
و  خــون  اوره ی  نیتــروژن 
، با باروری  نیتروژن اوره ی شــیر
مســتقیم  هـمبستـــگی  گاو 
دارنــد. هــر چــه آمونیــاک تولیــد 
شــده در شــکمبه باالتر باشــد، 
از  آن  کــردن  حــذف  بــرای  گاو 

بیشــتری  انــرژی  خــود،  بــدن 
کــرد. خواهــد  مصــرف 

دوره ی  اوایــل  در  انــرژی  ایــن 
گاوی دفــع  بــدن  از  شــیرواری 
پیشــاپیش  کــه  می شــود 
انــرژی  منفــی  موازنــه ی  دچــار 
اســت. در مــواردی کــه ســطوح 
پروتئیــن  از  باالیــی  بســیار 
گاو  مصــرف  بــه  تجزیــه  قابــل 
شــده  صــرف  انــرژی  برســد، 
مــازاد  آمونیــاک  دفــع  بــرای 
 ۱۰ تــا   ۷ معــادل  می توانــد 
گاو  نیــاز  مــورد  انــرژی  درصــد 
بــدن و  بــرای حفــظ وضعیــت 
تولیــد شــیر در اوایــل دوره ی 

باشــد. شــیرواری 
از   

ً
عمدتــا کــه  جیره هایــی 

شــده  تخمیــر  علوفــه ی 
نســبت  شــده اند  تشــکیل 
بــه علوفــه خشــک، پروتئیــن 

دارنــد.  بیشــتری  تجزیه پذیــر 
بایــد  نویســی  جیــره  هنــگام 
تجزیه پذیــر  پروتئیــن  میــزان 
و قابــل انحــال تمــام علوفــه ی 
در دســترس را مــورد آزمایــش 
بتوانیــم  تــا  دهیــم  قــرار 
را  پروتئیــن تجزیه پذیــر جیــره 
کــه  در ســطحی تنظیــم کنیــم 
بی رویــه ی  تولیــد  بــه  منجــر 
آمونیــاک در شــکمبه نشــود.

مثلــی  تولیــد  عملکــرد  اگــر 
باشــد،  ضعیــف  مــا  گلــه ی  در 
خــون  اوره ی  نیتــروژن  بایــد 
را  شــیر  اوره ی  نیتــروژن  و 
چنانچــه  کنیــم.  اندازه گیــری 
از  نیتــروژن  دو  ایــن  میــزان 
بــود،  باالتــر  طبیعــی  ســطح 
ــن قابــل  کاهــش دادن پروتئی
پروتئیــن  افــزودن  و  تجزیــه 
درصــد  بایــد   

ً
قاعدتــا عبــوری 

ببــرد. بــاال  را  آبســتنی 
مصرف ماده ی خشک

داده  نشــان  تحقیقــات 
غیــر  گاوهــای  کــه  اســت 
هفتــه ی   ۹ خــال  در  فحــل 
بیــن  روزانــه  زایــش،  از  پــس 
خــوراک  کیلوگــرم   ۳/۶ و   ۲/۵
گاوهــای  بــه  نســبت  کمتــری 
کــرده  مصــرف  آمــده  فحــل 
زودتــر  کــه  گاوهایــی  بودنــد. 
طــی  شــدند،  فحــل  بقیــه  از 
زایــش  از  پــس  هفتــه ی  دو 
جــذب  میــزان  بیشــترین 
داشــتند.  را  خشــک  مــاده ی 
همیــن گاوهــا بافاصلــه پــس 
ــیرواری  ــت ش ــه ی نخس از هفت
انــرژی  مثبــت  موازنــه ی  بــه 

. ند ســید ر
گاوهــای  انــرژی  موازنــه ی 
دوم  هفتــه ی  در  فحــل  غیــر 



بــه  نســبت  زایــش  از  پــس 
بــود.  منفی تــر  اول،  هفتــه ی 
مــاده ی  مصــرف  بنابرایــن، 
فحــل  گاوهــای  در  خشــک 
هفتــه ی  در  فحــل  غیــر  و 
زایــش نســبت  از  دوم پــس 
پــس  نخســت  هفتــه ی  بــه 
بیشــتری  تفــاوت  زایــش،  از 
داشــت. بــه نظــر می رســد کــه 
انــرژی  منفــی  موارنــه ی  ایــن 
از  پــس  اول  هفته هــای  در 
ــری  ــه ی طوالنی ت زایــش، دامن
درصــد  بــر  و  می کنــد  پیــدا 
دوره هــای  در  آبســتنی 
 بــر عملکــرد 

ً
بعــدی، و اساســا

گلــه  مثلــی  تولیــد  عمومــی 
می گــذارد. تأثیــر 

یــا  عفونــی  بیمــاری  هــر 
مصــرف  بــر  کــه  متابولیکــی 
اوان  در  خشــک  مــاده ی 
تأثیــر  شــیرواری  دوره ی 
فحلــی  وضعیــت  بگــذارد، 
شــیروار  گاوهــای  بــاروری  و 
متأثــر  خــود  نوبــه ی  بــه  را 

خواهــد ســاخت. پــس یــک 
ایــن  بــر  بایــد   ، دیگــر بــار 
کــه  بنماییــم  تأکیــد  نکتــه 
ــه ی  ــب و برنام ــره ی مناس جی
مدیریتــی هوشــمندانه  بــرای 
گاو خشــکی کــه در آســتانه ی 
زایــش قــرار گرفتــه اســت در 
پیشــگیری از ابتــای گاو بــه 
بیمــاری متابولیکــی در اوایــل 
بســیار  شــیرواری  دوره ی 

اســت. اهمیــت  حائــز 
کلسیم

انقبــاض  بــرای  کلســیم 
مشــتمل  ماهیچه هــا  تمــام 
سراســر  ماهیچه هــای  بــر 
ضــروری  گــوارش  دســتگاه 
کلســیم  ســطح  اگــر  اســت. 
خــون پاییــن باشــد، انقبــاض 
گــوارش  دســتگاه  عضــات 
وقــوع  بــه  کمتــری  تکــرر  بــا 
می پیونــدد. ایــن امــر باعــث 
آهســته شــدن عبــور خــوراک 
کاهــش  بــه  و  می گــردد 
خشــک  مــاده ی  مصــرف 

مصــرف  افــت  می انجامــد. 
موازنــه ی  خشــک،  مــاده ی 
شــدت  را  انــرژی  منفــی 
افــت  ســبب  و  می بخشــد 
اوایــل  در  گاو  بیشــتر  وزن 
می شــود.  شــیرواری  دوره ی 
بــه  نیــز  اخیــر  وضعیــت 
عملکــرد  بــر  خــود  نوبــه ی 
فصــل  در  گاو  مثلــی  تولیــد 
تلقیــح تأثیــر ســوء می گــذارد.
گاوهایی که به هایپوکلسمی 
مبـتـا  ســــاب کــلـینیکال 
در  زایمان  از  پس  باشند، 
عفونی  بیماری های  برابر 
متریت  برابر  در  ویژه  به  و 
آسیب پذیرترند. این مسئله 
بر توان تولید مثلی گاو تأثیر 
منفی می گذارد و مدت زمان 
الزم را تا وقوع آبستنی موفق 

طوالنی تر می کند.
پاییــن،  کلســیم  و  اســترس 
ایمنــی  سیســتم  توأمــان 
می ســازند  تضعیــف  را  گاو 
افزایــش  بــه  امــر  همیــن  و 

جــفــــت  مـــانـــدگـــی  مـــوارد 
 ،

ً
اساســا می شــود.  منجــر 

دچــار  کــه  گاوهایــی  تمــام 
جفت ماندگــی  می شــوند، 
کــه  دارنــد  رحمــی  عفونــت 
طوالنی تــر  باعــث  نتیجــه  در 
 ،

ً
و غالبــا بــاز  روزهــای  شــدن 

آبســتنی  درصــد  کاهــش 
در  تلقیــح  اولیــن  از  ناشــی 

می گــردد. آنهــا 
معتقدنــد  دانشــمندان 
یــک  شــماره  دلیــل  تغذیــه 
مثــل  تولیــد  در  اختــال 
و  آســایش  ارزیابــی  اســت. 
خشــک  گاوهــای  در  تغذیــه 
بــا  شــیروار  گاوهــای  در  و 
کمــک دامپزشــک و مشــاور 
را  مهمــی  اطاعــات  تغذیــه ، 
ــد  ــرد تولی ــاح عملک ــرای اص ب
مثلــی گلــه در اختیــار مــا قــرار 

    . هــد می د



اد چرا نژ
 جرزی؟

منبع: انجمن ملی نژاد جرزی ایاالت متحده
بخش سوم

افزایش طول عمر اقتصادی و به حداکثر رسانی تولید

»برای به حداکثر رساندن شاخص های تولیدی گاو شیری 
در طول عمر اقتصادی آن، باید شرایطی فراهم شود که 

گاو بدون تأخیر و به دفعات زایمان کند، اما این امر نباید 
به کاهش طول عمر اقتصادی دام بینجامد. گاو شیری در 
ین طول عمر را در گله تجربه خواهد کرد که  صورتی بیشتر

انتظارات گاودار را برآورده کند ...«
  Hoard’s Dairyman نشریه ی ،)Bennet Cassell( ِبِنت کاِسل

، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶
خیلــی  انتظــارات  جــرزی  نــژاد 
را  پیشــرفته  گاوداران  بــاالی 
در ســالن شیردوشــی بــرآورده 
و  برابــر تنش هــا  در  و  می کنــد 
اســترس های روزمــره ی محیــط 
اســت.  مقــاوم  کامــًا  گاوداری 
 NDHIA آمــاری  داده هــای 
می دهــد  نشــان  آمریــکا  در 
از  رتبه بنــدی  باالتریــن  کــه 
اقتصــادی  عمــر  طــول  لحــاظ 
حــذف  آمــار  پایین تریــن  و 
متعلــق بــه نــژاد جــرزی اســت. 

در مقایســه بــا ســایر نژادهــای 
اصیــل و نژادهای آمیخته، نژاد 
بهتریــن  در  پیوســته  جــرزی 
رتبه بنــدی قــرار می گیــرد. نــژاد 
بــه  تنهــا  نمی تــوان  را  جــرزی 

دلیــل یــک صفــت خــاص برتــر 
در  دانســت.  نژادهــا  ســایر  از 
عــوض، تفــاوت عملکــرد تولیــد 
آمــار  بــودن  پایین تــر  مثلــی، 
ابتــا بــه ورم پســتان کلینیکال، 
کمتریــن مــوارد بــروز بیمــاری و 
و  فیزیولوژیکــی،  آســیب های 

مشــکات 
پــا  و  دســت  کمتــر 

و لنگــش ســبب شــده اســت 
ایــن  زودهنــگام  حــذف  آمــار 
نــژاد از گلــه در مقایســه بــا تمــام 
در  همیشــه   ، دیگــر نژادهــای 

یــن  پایین تر
داشــــتـــــه  قـــــرار  حــــد 

باشــد.

ایــن تصویــر )کــه در ســال ۲۰۰۵ 
برداشــته شــده( دو گاو مــاده ی 
کــه  می دهــد  نشــان  را  رگ  دو 
و  جــرزی  اصیــل  نــر  گاو  نتــاج 
هســتند.  ســوم  شــیرواری  در 
تولیــدی  عمــر  طــول  شــاخص 
گاِو ســمت چــپ تصویــر پــس 
کیلوگــرم   ۶۱۷۰۵ زایــش،   ۷ از 
۴/۱ درصــد  بــا میانگیــن  شــیر 
چربــی و ۳/۲ درصــد پروتئیــن 
اســت. همیــن شــاخص بــرای 

تصویــر  راســت  ســمت  گاو 
پــس از ۸ زایــش عبــارت اســت 
بــا  شــیر  کیلوگــرم   ۷۶۲۲۵ از 
چربــی  درصــد   ۴/۶ میانگیــن 
پروتئیــن.  درصــد   ۳/۵ و 
ترکیــب ژن نــژاد جــرزی بــا ســایر 
ســبب  اســتثنا  بــدون  نژادهــا 
افزایــش حجــم و درصــد چربــی 
و پروتئیــن شــیر و نیــز بهبــود 
چشــمگیر بــاروری و عمــر مولــد 

می شــود.   شــیری  گاو 

پژوهش  تازه ترین  در 
ایاالت  در  گرفته  صورت 
متحده )سال ۲۰۱۵(، گزارش 
گردید که در مقایسه با نژاد 
باالتری  درصد  هلشتاین، 
جرزی  نژاد  گاوهای  ماده  از 
درصد   ۸۲( دوم  زایش  تا 
زایش  درصد(،   ۷۸ برابر  در 
برابر ۶۹  سوم )۷۶ درصد در 
 ۶۱( پنجم  زایش  و  درصد(، 
درصد(   ۵۲ برابر  در  درصد 
می مانند.  باقی  گله  در 
سرمایه  بازگشت  بنابراین، 
از گاو  در صورت بهره برداری 
بلکه  زودتر  تنها  نه  جرزی 
تحقق  طوالنی تری  مدت  به 
جرزی  گاو  می کند.  پیدا 
گاودار  به  بیشتری  مدت 
فرصت  و  می رساند  سود 
گوساله های  از  بهره مندی 
وی  برای  نیز  را  بیشتری 

فراهم می آورد.
منبع: گزارش های ساالنه ی NDHIA(۲۰۱۶( که از طریق 

پیوند https://www.cdcb.us/publish/dhi/cull.htm قابل دسترسی است.

ماندگاری در گله و دالیل حذف )آمار سال ۲۰۱۵(



مطالعــات مســتقل اقتصــادی 
کــه  اســت  داده  نشــان 
ســنوات  در  گاوداری هایــی 
ســودآوری  بیشــترین  متوالــی 
میــزان  کــه  می کننــد  تجربــه  را 
در   )IHG( گلــه   داخلــی  رشــد 
باشــد.  بقیــه  از  باالتــر  آنهــا 
آن اســت کــه  دلیــل ایــن امــر 
گاودار  بــه  گلــه  داخلــی  رشــد 
تولیــد  تــا  می دهــد  امــکان 
هزینه هــای  تنظیــم   ، شــیر
ــف  ــد مضاع ــاد درآم ــد، ایج تولی
و  دام،  فــروش  طریــق  از 
اقتصــادی  ارزش  افزایــش 

را  خــود  دامــداری  خالــص 
بهینــه بســازد. یکــی از اســاتید 
در  اوهایــو  ایالتــی  دانشــگاه 
َســن  نورمــان  نــام  بــه  آمریــکا 
 )Normand St-Pierre( پیــر 
پــس از تحلیــل عوامــل مرتبــط 
اثبــات  گلــه   داخلــی  رشــد  بــا 
کــرده اســت کــه رشــد داخلــی 
از  اســت  تابعــی   

ً
عمدتــا گلــه 

میــزان حــذف، فاصلــه ی زایــش 
نخســتین  در  تلیســه  ســن  و 
عواملــی  تمــام  زایمان-یعنــی 
کــه نــژاد جــرزی در آنهــا نســبت 
شــیری  نژادهــای  ســایر  بــه 

دارد. توجهــی  قابــل  مزیــت 
در پژوهــش مســتقل دیگــری 
اســاس  بــر  آمریــکا  کشــور  در 
آمــار حــذف دام از گلــه نشــان 
در  اگــر  کــه  اســت  شــده  داده 
مفــروض  شــیری  گلــه ی  یــک 
بــرای  تلیســه  کافــی  تعــداد 
درصــد   ۴۰ ســاختن  جایگزیــن 
باشــد،  داشــته  وجــود  گلــه 
گله هــای  بــه  نگاهــی  نیــم  بــا 
هلشــتاینی کــه ۳۵ درصــد آمــار 
دام حذفــی دارنــد، ســاالنه فقــط 
۵ درصــد امــکان رشــد داخلــی 
داشــت.  خواهــد  وجــود  گلــه 

ســال   ۱۴ ترتیــب،  ایــن  بــه 
جمعیــت  تــا  می کشــد  طــول 
در  ایــن  شــود.  برابــر  دو  گلــه 
دلیــل  بــه  کــه  اســت  حالــی 
میانگیــن حــذف ۲۷ درصــدی 
می تــوان  جــرزی،  گله هــای  در 
 ۱۳ داخلــی  رشــد  بــه  ســاالنه 
کــرد.  پیــدا  دســت  درصــدی 
نیســت.  کمــی  رقــم  ایــن  و 
گله هــای   ، دیگــر بیــان  بــه 
ــل  ــای اصی ــکل از جرزی ه متش
ســال  شــش  حداکثــر  ظــرف 
قابلیــت دو برابــر شــدن دارنــد.

در  جــرزی  ژنتیــک  بــه  گــذار 
صنعتــی گله هــای 

تعــداد  ســاالنه  آمریــکا،  در 
نــژاد  بــه  کــه  گاوداری هایــی 
جــرزی روی می آورنــد پیوســته 
اســت  افزایــش  حــال  در 
مقایســه  در  نــژاد  ایــن  زیــرا 
تــر  آســان زا  هلشــتاین  بــا 
ســامت  مدیریــت  اســت، 
گاودار  بــرای  کمتــری  ج  خــر آن 
زایمــان  بــه  زودتــر  می تراشــد، 
گران تــری  شــیر  و  می رســد، 
بنابرایــن،  می کنــد.  تولیــد 
شــیری  گاوداران  از  بســیاری 
امــروزه  متحــده  ایــاالت  در 
بــرای دســت یافتــن بــه چنیــن 
حــال،  عیــن  در  و  نتایجــی 
ســرمایه گذاری  حفــظ  بــرای 
قابــل توجهــی کــه در پــرورش 
جایگزیــن  تلیســه های 
کرده انــد، گاوهــا و تلیســه های 
موجــود خــود را بــا اســپرم های 
کــه  شــده ای  رجیســتر  جــرزی 

دارنــد  باالیــی  ژنتیکــی  ارزش 
می کننــد. تلقیــح 

دانشــگاه  فراگیــر  بررســی 
ویسکانســین نیز نشــان داده 
اســت کــه گاوداران شــیری در 
آســان زایی،  لحــاظ  از  آمریــکا 
عمــر  طــول  آبســتنی،  درصــد 
اقتصــادی، و چربــی و پروتئیــن 
، امتیــاز بیشــتری را  بــاالی شــیر

می دهنــد.   جــرزی  نــژاد  بــه 
تحقیقــات دیگــری هــم وجــود 
از  حاصــل  نتایــج  کــه  دارد 
بــه  را  بــاور  ایــن  درســتی  آنهــا 
محققــان  می رســانند.  اثبــات 
گــزارش  دانشــگاه مینه ســوتا 
گاوهــای  مــاده  کــه  کرده انــد 
هلشــتاینی کــه بــه جای اســپرم 
هلشــتاین، بــا اســپرم رجیســتر 
باشــند،  شــده  تلقیــح  جــرزی 
دســت  بــه  گوســاله هایی 
می دهنــد کــه وزن آنهــا در بــدو 
اســت،  کمتــر  درصــد   ۲۰ تولــد 
آمــار افتادگــی شــیردان در آنهــا 

و  اســت  پایین تــر  مراتــب  بــه 
در  جفت ماندگــی  احتمــال 
درصــد   ۵۰ بــر  بالــغ  نیــز  آنهــا 
دو  بیــن  تفــاوت   . ضعیف تــر
گــروه پــس از دوره ی نخســت 
شــیر  لحــاظ  از  شــیرواری 
مبنــای  بــر  شــده  تصحیــح 
کیلوگــرم   ۳۰۵ تنهــا  انــرژی 
هلشــتاین های  نفــع  بــه  و 
فاصلــه ی  اســت.  اصیــل 
تلقیــح  نخســتین  تــا  زایمــان 
پــدر  کــه  دورگــی  گاوهــای  در 
جــرزی داشــته اند ۷۸ روز و در 

گاوهــای هلشــتاین اصیــل ۸۸ 
همچنیــن،  اســت.  بــوده  روز 
تعــداد روزهــای بــاز در گاوهــای 
روز   ۱۳۹ جــرزی  پــدر  بــا  دورگ 
بــرای  روز   ۱۵۵ بــا  قیــاس  در 
ثبــت  اصیــل  هلشــتاین 
گردیــده اســت. به ایــن ترتیب، 
آســوده  خاطــری  بــا  می تــوان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هــر 
چــه یــک مــاده گاو شــیری بــه 
نــژاد خالــص جــرزی نزدیک تــر 
آن  در  ســرمایه گذاری  باشــد، 
بــود.  خواهــد  ســودآورتر  گاو 

جرزی های اصیل در آمریکا: سیستم پستانی عریض با لیگامان بسیار 
قوی، دست و پاهای خوش تراش و قدرتمند، سم سفت و سیاه رنگ. این 

گاوها در اوج گرمای روز طراوت و شادابی زیاد خود را حفظ می کنند. 
Photos: Kathy DeBruin )opposite(; Julia DeLavergne

منبع: شورای اصالح نژاد گاو شیری بر اساس 
محاسبات انجمن ملی نژاد جرزی آمریکا، ۲۰۱۶.

میانگین شاخص های ژنتیکی گاوهای نر جرزی 
یکا پروف شده و ژنومیکی در آمر

رشد داخلی گله
 

یــت اقتصــادی هســتند از بــدو  ادهــای گوناگــون گاو شــیری ... بایــد تمــام صفاتــی را کــه دارای مز »در مقایســه  ی ارزش ژنتیکــی نژ
ثیــر  یجــی در ســایز گلــه تحــت تأ تولــد تــا مــرگ و میــر طبیعــی یــا حــذف اختیــاری در نظــر گرفــت. در ایــن راســتا بایــد بــه تغییــرات تدر
کنــدی رونــد رشــد در دوره ی پــس از  گوســاله در ســن پیــش از شــیرگیری،  تلفــات  آمــار ســقط،  یــی در  تفاوت هــای بــه ظاهــر جز
ــی از  ــذف ناش ــان، و ح ــس از زایم ــذف در اوان دوره ی پ ــا ح ــی ی ــر طبیع ــرگ و می ــل، م ــع حم ــالالت وض ــی از اخت ــات ناش ــیرگیری، تلف ش

ــت.« ــذول داش ــی مب ــه خاص ــتنی توج ــدم آبس ع

۲۰۰۷ ،)Kent A. Weigel( ،دکتر ِکنت الف. وایِگل
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انجمــن ملــی گاو جــرزی در ایــاالت متحــده 
ارزش  تعییــن  بــرای  را  شــاخص  ایــن 
مــاده ی جــرزی در  نــر و  گاوهــای  ژنتیکــی 
رســانده  ثبــت  بــه  و  کــرده  ابــداع  آمریــکا 
اســت. بــر اســاس ایــن شــاخص، گاوهــای 
صفــات  از  ترکیبــی  اســاس  بــر  جــرزی 
رتبه بنــدی  کارکردی شــان  و  تولیــدی 

. ند می شــو
شــاخص مزبــور بــه دو طریــق ســودآوری 
می کنــد.  تعییــن  را  جــرزی  گاو  اقتصــادی 
ایــن  عــددی  ارزش  درصــد   ۵۸ اواًل، 
انتقــال  توانمنــدی  بیانگــر  شــاخص، 
 PTA( پروتئیــن و چربــی   تولیــد  ژنتیکــی 
پروتئیــن و PTA چربــی( اســت. ۴۲ درصــد 
ســامت  صفــات  بــه  نیــز  مانــده  باقــی 
سیســتم پســتانی )۲۰ درصــد(، عمــر مولــد 
در گلــه )۱۱ درصــد(، و بــاروری )۱۱ درصــد( 

می دهــد.  اولویــت 
در  اســتفاده  مــورد  عامــل  هشــت 
 )JPI( محاســبه ی شــاخص عملکــرد جــرزی
فرمــول  در  آنهــا  از  کــدام  هــر  ضرایــب  و 

زیرنــد: ح  شــر بــه  محاســبه 
PTA پروتئین، ۴۳ درصد–•
PTA چربی، ۱۵ درصد–•
شاخص صفات کارکردی، ۱۵ درصد–•
PTA عمر مولد، ۱۰ درصد–•
PTA میزان آبستنی دختران، ۷ درصد–•
بالــغ، –• گاو  مــاده  آبســتنی  میــزان   PTA

2درصــد
PTA میزان آبستنی تلیسه، ۲ درصد؛ –•
ســوماتیکی، –• ســلول  اســکور   PTA

. صــد ر ۶د

بیشــتر  فنــی  اطالعــات  کســب  بــرای 
دربــاره ی ایــن شــاخص می توانیــد بــه دو 

کنیــد: ع  رجــو زیــر  تارنمــای 
•–usjersey.com تارنمای
تارنمــای خالصــه ی داده هــای ژنتیکــی –•

ــکا ــرزی در آمری ــژاد ج ن
greenbook.usjersey.com 

مقــاالت،  سلســله  ایــن  اســاس  بــر 
اطاعــات  ارتقــای  ضمــن  کوشــیدیم 
عمومــی شــما خواننــده ی گرامــی دربــاره ی 
بــا  آن  اجمالــی  مقایســه ی  و  جــرزی  نــژاد 
ســایر نژادهــای عمــده ی گاو شــیری، بــه 
ایــن نتیجه گیــری برســیم کــه نــژاد جــرزی 
بــوی  و  رنــگ  در همــه جــای جهــان دارد 
صنعــت دامپــروری را دگرگــون می ســازد. 
کشــورهای  در  نــژاد  ایــن  بــرای  تقاضــا 

تــا  کننــد ه ی شــیر هرگــز  تولیــد  عمــده ی 
اســت.  نبــوده  فراگیــر  و  زیــاد  حــد  ایــن 

دلیــل ایــن همــه محبوبیــت بســیار ســاده 
اســت. نــژاد جــرزی ســودآورترین نــژاد برای 
فــراوری محصــوالت  بــرای  و  تولیــد شــیر 

لبنــی اســت. 
چربــی –• کیلوگــرم  یــک  تولیــد  هزینــه ی 

شــیر  از  پروتئیــن  گیلوگــرم  یــک  و 
نژادهــا  ســایر  بــه  نســبت  جــرزی 

اســت. کمتــر 
ســخت زایی –• مشــکل  نــژاد  ایــن 

ســایر  از  بیشــتر  آن  بــاروری  نــدارد، 
دو  بیــن  فاصلــه ی  نژادهاســت، 
زایــش در ایــن نــژاد کوتاه تــر اســت، 
ــژاد  ضمــن آن کــه تلیســه های ایــن ن
تلقیــح  بــرای  کافــی  بلــوغ  بــه  زودتــر 

می رســند.  اول 
هــر –• از  بیشــتر  اصیــل  جــرزی  گاو 

باقــی  گلــه  در  دیگــری  شــیری  نــژاد 
. نــد می ما

باالتــری –• تغذیــه ای  ارزش  جــرزی  شــیر 
در  آن  بهــره وری  و  بــازده  و  دارد، 
صنایــع لبنــی بــرای تبدیــل بــه پنیــر 
و ســایر لبنیــات حائــز ارزش افــزوده، 
نژادهاســت. ســایر  شــیر  از  بیشــتر 

عمــده ی –• بازارهــای  از  بســیاری  در 
جهــان، شــیر جــرزی گران تریــن شــیر 
قابــل عرضــه بــه صنایــع لبنــی اســت.

شاخص 
عملکرد جرزی 
یا JPI چیست؟



 فصل هفتم

شکل ۳۱. برش مقطعی یک خرچنگی کامل 
با تمام اجزای تشکیل دهنده ی آن.

توضیح سردبیر

الینر
هــر )واحــد( خرچنگــی شــامل چهــار 
 ، شــیر کاســه ی  یــک   ، کاپ  تیــت 
یــک  و  بلنــد  شــیر  شــلنگ  یــک 
شــلنگ خــأ بلنــد اســت. هــر تیــت 
کاپ نیــز عبــارت اســت از یــک شــل، 
یــک الینــر ارتجاعــی و یــک شــلنگ 
خــأ کوتــاه )شــکل ۳۱(. هــر الینــر از 
قطعــات زیــر تشــکیل شــده اســت: 
اصلــی  اســتوانه ی  برجســته،  ســر 
کــه  و شــلنگ کوتــاه انتقــال شــیر 
چســبیده  اصلــی  اســتوانه ی  بــه 
تنهــا  الینــر   .)۳۲ )شــکل  اســت 
شیردوشــی  دســتگاه  قطعــه ی 
گاو  سرپســتانک  بــا  کــه  اســت 
تمــاس مســتقیم دارد.  بنابرایــن، 
طراحــی الینــر بــرای دوشــش بهینــه 
سرپســتانک  ســامت  حفــظ  و 
نتایــج  دارد.  اهمیــت  بســیار 
تطبیقــی  آزمایش هــای  از  حاصــل 
طراحــی  کــه  اســت  آن  از  حاکــی 
الینــر بیــش از هــر عنصــر دیگــری 

شیردوشــی  دســتگاه  مــدار  در 
تأثیــر  دوشــش  ویژگی هــای  بــر 
بــر  الینــر  خــاص  ح  طــر می گــذارد. 
عواملــی نظیــر حجــم شــیر خروجــی 
 ، الینــر خــوردن  لیــز  رگزنــی،  اثــر  در 
وضعیــت  دوشــش،  زمــان  مــدت 
عمومــی  ســامت  و  سرپســتانک 
اســت.  مؤثــر  پســتانی  سیســتم 
طراحــی  گونــه ای  بــه  بایــد  الینــر 
بشــود کــه مســیر خــروج هــوا از هــر 
دو ســر شــل کامــًا مســدود گــردد، 
دهانــه ی برجســته و بدنــه ی الینــر 
سرپســتانک  دیــواره ی  بــه  کامــًا 
ــال مکــش  ــر در خ ــا الین ــبد ت بچس
شــیر لیــز نخــورد و از کنــده شــدن 
خرچنگــی جلوگیــری بــه عمــل آورد. 
طــوری  بایــد  الینــر  حــال،  عیــن  در 
ســاخته شــده باشــد کــه دوشــش 
بــا حداکثــر ممکــن و بــه طــور کامــل 
شــیر  مجــرای  تــا  پذیــرد  صــورت 
سرپســتانک مســدود نشــود و در 
نتیجــه، سرپســتانک از هــر آســیبی 

بمانــد. مصــون 

در  بخــش  ایــن  ذیــل  کــه  برآمده ایــم  درصــدد 
هشــت گانه ی  فصــول  نشــریه،  از  شــماره  هــر 
کادمــی  آ کــه  را  بدیــع  و  پرمغــز  بســیار  کتابــی 
 » ــر ــی مؤث ــوان »شیردوش ــت عن ــوئد تح دالوال س
جامــع،  رویکــردی  بــا  آن  در  و  ســاخته  منتشــر 
شــیری،  گاو  در  پســتانی  سیســتم  فیزیولــوژی 
شیردوشــی  روش  بهتریــن   ، شــیر تولیــد  فراینــد 
و مدیریــت بهینــه ی دســتگاه شیردوشــی را بــه 
جملــه  از   – مخاطبــان  از  گســترده ای  دامنــه ی 
دامــداران، کارشناســان دامپــروری، دامپزشــکان، 
تکنســین های تعمیــر و نگــه داری دســتگاه های 
آمــوزش داده، در   – ایشــان  شیردوشــی و نظایــر 
ــر  ــم. تصاوی ــکش کنی ــی پیش ــاالت پیاپ ــب مق قال

و نمودارهــای نفیــس و پرشــمار ایــن کتــاب هــر 
چــه بیشــتر بــر نفاســت آن افــزوده و مــا را هــر چــه 
تشــویق  آن  فارســی  نســخه ی  نشــر  بــه  بیشــتر 
ناچیــز  کوشــش  ایــن  امیدواریــم  اســت.  کــرده 
گامــی اثرگــذار در جهــت بهبــود مدیریــت تولیــد 
بمانــد  یادهــا  در  و  باشــد  کشــورمان  در  شــیر 
اهالــی  مانــای  و  مکــرر  ارجــاع  و  ع  رجــو مــورد  و 
صنعــت واقــع گــردد! نیــز شــایان ذکــر اســت کــه 
ایــن کوشــش بــا اجــازه ی رســمی از ناشــر یعنــی 
کادمــی دالوال ســوئد و رعایــت حقــوق مالکیــت  آ
آن، جامــه ی عمــل بــه خــود می پوشــد.  معنــوی 
بــه قــول خواجــه شــمس الدین محمــد، حافــظ 
شــیرازی: »تــا چــه قبــول افتــد و چــه در نظــر آیــد!«



ســاخته  طــوری  بایــد  الینــر 
تنــش  کــه  باشــد  شــده 
تحمــل  را  شــدید  فیزیکــی 
کنــد. هــر الینــر مــورد اســتفاده 
در  بــار  یــک  خرچنگــی،  در 
 ۴۰۰ بــر  بالــغ  یعنــی   – ثانیــه 
هــزار بــار در مــاه - بــاز و بســته 
می شــود و حداقــل ۲۰ درصــد 
اســتوانه ی  طــول  امتــداد  در 
اصلــی اش منبســط می گــردد. 
کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
توصیــه می شــود بــرای حفــظ 
مطلــوب  ارتجاعــی  قابلیــت 
آنهــا را بــه موقــع و بــه   ، الینــر
کنیــم. تعویــض  منظــم  طــور 

بــه محــض ورود سرپســتانک 
طریــق  از  الینــر  داخــل  بــه 
طــول  آن،  بــاز  دهانــه ی 
تأثیــر  تحــت  سرپســتانک 
مــدار  در  شــده  ایجــاد  خــأ 
 ۱۵۰ تــا   ۱۴۰ بــه  دوشــش، 

آن  طبیعــی  طــول  درصــد 
آغــاز  قبــل از ورود بــه الینــر و 
می یابــد.  افزایــش  دوشــش 
دوشــش  فراینــد  خــال  در 
نــوک ســر پســتانک، در همان 
قــدری  ثانیه هــا  نخســتین 
فضــای  داخــل  بــه  بیشــتر 
امــا  می شــود  کشــیده  الینــر 
تــا لحظــه ی قطــع  آن،  از  بعــد 
کارتیــه،  هــر  در  شــیر  جریــان 
از  حرکتــی  یــا  تــکان  هیــچ 
مـــــشاهده  ســـرپــستــانــــک 
فراینــد  پایــان  در  نمی گــردد. 
دوشــش، الینــر گاهــی اوقــات 
در امتــداد طــول سرپســتانک 
قــدری بــه ســمت بــاال می خــزد 
از  را  شــیر  عبــور  جلــوی  و 
مجــرای کارتیــه ی پســتان بــه 
شــیِر  خروجــی  مجــرای  درون 
مــی گــیــــرد. سـرپـســتــانـــک 

در
طیــف  جهانــی،  بــازار 

بســیار وســیع و متنوعــی از 
انــواع الینــر وجــود دارد کــه 
همگــی بــرای تأمیــن اهداف 
شــده اند.  طراحــی  فــوق 
بــرای مثــال، قطــر دهانــه ی 
الینرهــای  انــواع  فوقانــی 
ــا ۲۷  ــازار از ۱۸ ت موجــود در ب
و  اســت  متغیــر  میلی متــر 
انــواع  اصلــی  بدنــه  ی  قطــر 
 ۲۸ تــا   ۲۰ از  الینــر  مختلــف 
می کنــد.  تفــاوت  میلی متــر 
همــه  ایــن  اصلــی  دلیــل 
در   ، الینــر طراحــی  در  تنــوع 
اســت  تنوعــی  واقــع 

کــه 
شـــکل  و  انـــدازه  در 

گاو  سرپســتانک  طبیعــی 
دانســتن  امــا  دارد.  وجــود 
از  خالــی  نیــز  نکتــه  ایــن 
تنــوع  کــه  نیســت  لطــف 
در  سرپســتانک  انــدازه ی 
 
ً
غالبــا واحــد  گلــه ی  هــر 

بیشــتر از میانگیــن تفاوتــی 
اســت کــه بیــن هــر گلــه  تــا 
گلــه ی دیگــر و بیــن هــر نــژاد 
دارد. وجــود  دیگــر  نــژاد  تــا 
عــاوه بــر اینهــا، الزم بــه ذکــر 
الینــر  طــول  اگــر  کــه  اســت 
کوتاه تــر  مطلــوب  حــد  از 
اســـتــوانـــــه ی  بـــــاشد، 

اصلــی 
بــاز  بــرای  کافــی  فضــای  آن 
نخواهــد  شــدن  بســته  و 
ــد  ــه فراین ــت و در نتیج داش
درســتی  بــه  شــیر  مکــش 
ــر  صــورت نخواهــد گرفــت. ب
از  الینــر  طــول  اگــر  عکــس، 
حــد مطلــوب بیشــتر باشــد، 
الینــر  خــوردن  ســر  باعــث 
خارجــی  دیــواره ی  روی  از 
سرپســتانک و جــدا شــدن 

شــد. خواهــد  خرچنگــی 
 ، الینــر طراحــی  بــر  عــاوه 
دارای  نیــز  الینــر  جنــس 
بســیار  تنــوع  و  تفاوت هــا 
در  اســت.  زیــادی 

یــن  کلی تر
از  را  الینــر  طبقه بنــدی، 
الســتیک طبیعــی، الســتیک 
الستیـــــک  یــا  مصــــنوعی 
سیـــلیــکــــونی مــی ســازنــــد. 
اثــر  در  طبیعــی  الســتیک 
تمــاس بــا چربــی شــیر زودتــر 
دچــار فرســایش می شــود و 
ــر  ــر را کوتاه ت ــد الین ــر مفی عم
می کنــد. در نتیجــه، بیشــتر 
الینرهــای امــروزی را از انــواع 
مصنوعــی  الســتیک های 
متنوعــی  مخلوط هــای  یــا 
و  طبیعــی  الســتیک  از 
می کننــد. تولیــد  مصنوعــی 

. شکل ۳۲. برش مقطعی الینر



در خــال مرحله/فــاز a، یعنــی مرحلــه ی 
بــاز  الینــر  اســتوانه ی   ، الینــر گشــایش 
می شــود تــا شــیر از مجــرای سرپســتانک 
کنــد. در طــول  پیــدا  بیــرون جریــان  بــه 
مرحله/فــاز b، یعنــی مرحلــه ی مکــش، 
شــدت  الینــر  درون  بــه  شــیر  جریــان 
یــا همــان  می یابــد. در مرحلــه ی بعــدی 
بســته  و  جمــع  تدریــج  بــه  الینــر   ،c فــاز 
را  شــیر  خــروج  جلــوی  تــا  می شــود 
در  بگیــرد.  سرپســتانک  مجــرای  از 
ــا فــاز d کــه فــاز ماســاژ  ــی ی مرحلــه ی پایان
می شــود،  خوانــده  نیــز  اســتراحت  یــا 
الینــر همچنــان مســدود باقــی می مانــد.

عملکــرد  بهتریــن  بــه  دســتیابی  بــرای 
سیســتم  ســامت  حفــظ  و  دوشــش 
بایــد  اســتراحت  مرحلــه ی  پســتانی، 
مــدت          طــول  درصــد   ۱۵ کــم  دســــت 
ضربــان یــا حداقــل ۱۵۰ میلــی  ثانیــه بــه  

الینــر  دیــواره ی  حرکــت  انجامــد.  طــول 
می پذیــرد  تأثیــر  شــیر  جریــان  از  طــوری 
خروجــی  شــیر  جریــان  چــه  هــر  کــه 
فــاز  باشــد،  بیشــتر  سرپســتانک  از 
ماســاژ یــا مرحلــه ی اســتراحت کوتاه تــر 
در  معکــوس  تناســب  ایــن  می شــود. 
درازمــدت بــر ســامت سیســتم پســتانی 
تأثیــر می گــذارد. در ســالهای اخیــر و پــس 
شــرکت  گســترده،  علمــی  تحقیقــات  از 
دالوال موفــق بــه طراحــی الینــر خاصــی 
 )Harmony  ( هارمونــی  تجــاری  نــام  بــا 
ــچ روی  ــه هی ــاژ ب ــه در آن فازماس ــده ک ش
تحــت تأثیــر میــزان جریــان شــیر خروجــی 
)شــکل  نمی گیــرد  قــرار  سرپســتانک  از 
فراینــد  آغــاز  در  الینــر  حرکــت   .)۳۴
کــه  آن  پایانــی  نقطــه ی  در  و  دوشــش 
جریــان شــیر کــم می شــود بســیار حائــز 

اســت. اهمیــت 

شکل ۳۴. حرکت دیواره ی الینر در 
. تناسب با میزان جریان شیر

شکل ۳۳. چرخه ی ضربان:
، فاز a = مرحله ی باز شدن الینر

، فاز b = مرحله ی مکش شیر
 ، فازc  = مرحله ی بسته شدن مجدد الینر

فاز d = مرحله ی مالش/ماساژ سرپستانک.

در  اســت  ممکــن  پدیــده  ایــن   
ــر  ــه دلیــل تأثیــری کــه ب درازمــدت ب
می گــذارد،  خروجــی  شــیر  حجــم 
پاییــن  قــدری  را  گلــه  تولیــد شــیر 
عمــق  بــر  عامــل  چنــد  بیــاورد. 
در  سرپســتانک  النه گیــری 
تأثیرگذارنــد.  الینــر  درون  فضــای 
خصوصیــات  بــا  عوامــل  ایــن 
 ، الینــر خــأ،  میــزان  سرپســتانک، 
خرچنگــی، و اصطــکاک بیــن الینــر 
دارنــد.  ارتبــاط  سرپســتانک  و 
درون  سرپســتانک  النه گیــری 

مطلــوب  عمــق  بــا  زمانــی  الینــر 
ایــن  تمــام  کــه  می افتــد  اتفــاق 
و  تناســب  یکدیگــر  بــا  عوامــل 
هماهنگــی کامــل داشــته باشــند. 
چرخــه ی  خــال  در  الینــر  حرکــت 
و  شــیر  مکــش  باعــث  ضربــان 
می گــردد.  سرپســتانک  مالــش 
بــه  می تــوان  را  ضربــان  چرخــه ی 
چهــار مرحلــه یــا فــاز تقســیم کــرد 
 a، کــه در اصطــاح رایــج، آنهــا را فــاز
.)۳۳ )شــکل  می نامنــد   d و    c ، b

®



از  ناشــی  فیزیکــی  نیــروی 
شــده ی  جمــع  دیــواره ی 
مســدود  موجــب  الینــر 
شــدن مجــرای خــروج شــیر از 
بــرای  می شــود.  سرپســتانک 
غلبــه بــر فشــار دیاســتولیک 
درون عــروق خونــی، فشــاری 
دیــواره ی  جانــب  از  بایــد  کــه 
وارد  سرپســتانک  بــر  الینــر 
حــدود  اســت  بهتــر  شــود 
بــه  باشــد   کیلوپاســکال   ۱۰
شــرطی کــه تفــاوت فشــار بیــن 
ایــن دو عنصــر کمابیــش ۵۰ 

کیلوپاســکال بمانــد . گذشــته 
از ایجــاد خــأ و تفــاوت فشــار 
مالــش  در  الینــر  مناســب، 
نیــز  سرپســتانک  مطلــوب 
نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. در 
ــتفاده  ــن، اس ــأ پایی ــرایط خ ش
شــرایط  در  و  نرم تــر  الینــر  از 
بهره منــدی  خــأ،  بــودن  بــاال 
توصیــه  ســفت تر  الینــر  از 

. د د می گــر
می تــوان  بــاال  مبحــث  از 
نتیجــه گرفــت کــه بــرای حفــظ 
شــرایط مناســب سرپســتانک 

بــه  یافتــن  دســت  بــرای  و 
فراینــد  در  مطلــوب  عملکــرد 
بایــد  الینــر  ابعــاد  دوشــش، 
سرپســتانک های  ســایز  بــا 
گلــه ی دوشــا تناســب داشــته 
بایــد  حــال  عیــن  در  و  باشــد 
الینــری کــه اســتفاده می کنیــم 
دســتگاه  خــأ  میــزان  بــا 
جریــان  میــزان  و  شیردوشــی 
باشــد.  متناســب  شــیر  خــط 
فشــار  بــا  بایــد  را  الینرهــا 
جــا  شــل  داخــل  متوســط 
برجســته ی  ســر  و  انداخــت 

الینــر نیــز در مرحلــه ی نصــب 
بــرای حفــظ  باشــد.  نــرم  بایــد 
 ، الینــر مطلــوب  عملکــرد 
بایــد هــر الینــر را پــس از ۲۵۰۰ 
نوبــت دوشــش یــا پــس از ۶ 
مــاه اســتفاده )هــر کــدام کــه 
زودتــر اتفــاق افتــاد( تعویــض 
از  بعضــی  ســاخت  در  نمــود. 
الینرهــا از ترکیباتــی اســتفاده 
شــده کــه بایــد آنهــا را پــس از 
۱۰۰۰ الــی ۱۲۰۰ نوبــت دوشــش 

کــرد.  تعویــض 




