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  مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

شرکت کشــت و دام فضیـل اصفهــان

شرکت کشاورزی و دامپروری مـالردشیر

۱ دستگاه

۲ دستگاه

انتقـــادها و پیشنهـــادها۱ دستگاه
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واحد اتوماسیون دامپروری
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داخلی ۱۰۴

ویژگی ها و مزایا
 دارای نوار نقاله جانبی اضافی با طول ۹۰ سانتی متر جهت تسهیل در

خوراک ریزی در آخورهای با ارتفاع زیاد
 دارای پاروی زیر مارپیچ به همراه مگنت اضافی جهت تخلیه تمیزتر و

 بهتر خوراک از کف فیدر
دارای مگنت گردان بر روی نوار نقاله ی تخلیه اصلی

دارای تیغه های جانبی مجهز به جک های هیدرولیکی

Wide Angel مدل PTO Shaft دارای

فضیل
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پیام سردبیر

از تاریــخ انتشــار شــماره  ی پیشــین ایــن 
نشــریه تــا امــروز کــه شــماره ی جدیــد آن 
را پیــش رو نهاده ایــد، صنعــت دامپروری 
بحــران  بــا تشــدید بســیار جــدی  کشــور 
تأمیــن  نــام  بــه  مزمنــی  پیشــاپیش 
گریبــان  بــه  دســت  دامــی  نهاده هــای 
گشــته اســت. گــروه زانیــار نیــز در مقــام 
از تولیدکننــدگان عمــده ی خــوراک  یکــی 
ایــن  از  شــیری  گاو  بــرای  شــده  فــراوری 
افزایــش  اســت.  نبــوده  مصــون  بحــران 
سرســام آور قیمت نهاده هــای دامی خام، 
اصلــی  اقــالم  اکثــر  جــدی  بســیار  کمبــود 
غــالت و دانه هــای روغنــی مورد اســتفاده 
در صنعــت خــوراک دام و نوســان شــدید 
کیفیــت همیــن مقــدار محدود نهــاده ای 
کــه تــا کنــون قابــل تهیــه و تأمیــن بــوده 
تولیدکننــدگان  تمــام  الجــرم  اســت، 
بــا  را  شــده  فــراوری  خــوراک  متعهــد 

قیمــت  مدیریــت  در  بــزرگ  چالش هــای 
تمــام شــده ی محصول نهایی از یک ســو 
دیگــر  ســوی  از  آن  کیفیــت  مدیریــت  و 

اســت. ســاخته  روبــرو 
تمــام  رغــم  علــی  و  حــال  عیــن  در 
از  ناشــی   

ً
عمدتــا محدودیت هــای 

تحریم هــای ناجوانمردانــه و جنــگ تمــام 
عیــار اقتصــادی، گــروه زانیــار همچنــان با 
تمــام تــوان و بــا ضریــب موفقیــت قابــل 
ح هــای از پیش تعیین شــده ی  تأملــی طر
خــود را در حــوزه ی توســعه ی تأمیــن کاال 
کاالهــای  بــر  مشــتمل  خــود  خدمــات  و 
متکــی  ضــرورت  بــه  بنــا  کــه  اســتراتژیکی 
ادامــه  برنامــه  طبــق  اســت  واردات  بــه 

. هــد می د
قابــل  تعــداد  جــاری،  ســال  مــاه  مهــر  در 
و  دالوال  کششــی  فیدرهــای  توجهــی 
و  ترخیــص  کشــور  گمــرکات  از  اســتورتی 

بــه نوبــت در حــال تحویل و راه انــدازی در 
دامداری هــای طــرف قــرارداد اســت. گروه 
آنجــا کــه خــود از قلــب صنعــت  زانیــار از 
اعــالم  افتخــار  بــا  برخاســته،  دامپــروری 
تحویــل  آمــاده ی  همچنــان  کــه  می کنــد 
فــوری چند دســتگاه دیگر از ایــن فیدرها 
بــرای  و  اســت  ویــژه  فــروش  شــرایط  بــا 
آنهــا،  مــورد  در  بیشــتر  اطالعــات  کســب 
مربوطــه  گهی هــای  آ بــه  را  شــما  توجــه 
کنونــی شیردوشــان جلــب  در شــماره ی 

یــم.  می نما
گــروه   ، دیگــر نوآورانــه ی  گام  یــک  در 
خرچنگی هــای  از  جدیــدی  نســل  زانیــار 
ســیلیکونی  الینــر  بــا  شیردوشــی 
اکتیــو  تجــاری  نــام  بــا  را  آنهــا  اختصاصــی 
پالــس از مهر ماه ســال جــاری به صنعت 
دام شــیری کشــور معرفــی نمــوده اســت 
رایــج  خرچنگی هــای  بــا  مقایســه  در  کــه 

در صنعــت حائــز مزایــای فنــی متعــددی اســت. عــالوه بــر 
گهــی مختــص به ایــن خرچنگی هــا در شــماره ی حاضر این  آ
بــا معاونــت ماشــین آالت  نشــریه، می توانیــد طــی تمــاس 
 
ً
، اطالعــات کامــل فنــی را دریافت نماییــد. ضمنا گــروه زانیــار
ایــن  نمونه هــای  از  بازدیــد  بــرای  قبلــی  قــرار  بــا  می توانیــد 
محصــول بــه نمایشــگاه دائمــی محصــوالت گــروه زانیــار در 

طــول ایــام هفتــه ســر بزنیــد.
همچنیــن در مهــر مــاه امســال شــاهد برگــزاری نمایشــگاه 
دام و طیــور و آبزیــان تهــران بودیــم که گــروه زانیار بــا رعایت 
حداکثــری موازیــن بهداشــتی بــا یک غرفــه ی مجهــز در این 
نمایشــگاه شــرکت جســت و از طیــف متنوعــی از فعــاالن 
حرفــه ای صنعــت از سراســر کشــور بــا معرفــی ســبد بــزرگ 
نمــود.  اســتقبال  ایشــان  از  خــود  خدمــات  و  محصــوالت 
بنابرایــن جــا دارد بــا اســتفاده از همیــن فرصــت بــار دیگر از 
یکایــک شــما عزیزانــی که قبــول زحمــت فرمــوده از غرفه ی 
زانیــار در ایــن نمایشــگاه بازدیــد نمودیــد صمیمانه تشــکر 
کنــم. افتخــار زانیــار آن اســت کــه هیچ طوفــان توفنــده ای از 
کمبودهــا و تحریم هــا گرفتــه تــا پاندمی کورونا نتوانســته در 
توســعه ی پایــدار و مداومــت حضــور ایــن گــروه در جبهه ی 

صنعــت دامپــروری کشــور خللــی وارد کنــد. 
در پایــان ایــن مجال کوتاه فرصت را مغتنم می شــمارم تا به 
اطالع تــان برســانم کــه تا ماه آینده نخســتین اقــالم مصرفی 
شــرکت imv نیز از راه می ســد و در اختیار مشتاقان ذی ربط 
در صنعــت قــرار خواهــد گرفــت. مــا بــه عنــوان نماینــده ی 
انحصــاری ایــن شــرکت شــهیر دانــش  بنیــان بــه خوبــی از 
بــازار  در   imv ضــروری  محصــوالت  شــدید  بســیار  کمبــود 
وقــوف داریــم، امــا در عیــن حــال بــه شــما نویــد می دهیــم 
کــه دیگــر شــاهد ایــن کمبــود و حبــاب قیمتــی ناشــی از آن 
نخواهیــد بــود. اعتمــاد و اســتقبال شــما از این قــدم تازه ی 
زانیــار نیــز بســیار چشــمگیر بــوده و جــای تقدیــر و تشــکر 

فــراوان دارد.
ســخن را کوتــاه می کنــم و توجــه شــما خواننــدگان عزیــز را 
بــه مطالــب شــماره ی حاضر جلــب می نمایــم و تا شــماره ی 
بعدی، نهایت ســالمت و اوج ســعادت را برای همه ی شــما 

و عزیزان تــان از درگاه حضــرت حــق مســئلت می نمایــم.

محمد امین تقی وند    
 سردبیر

شی.............. را توسعه داد

پایداری در تولید و تجارت: 
یم و بحران اقتصادی مبارزه ی توأمان با تحر
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اخبار بازار جهانی شیر

در هندوســـتان، شـــرکت هایی 
کـــه شـــیر ســـویا و بـــادام و نیـــز 
بـــر  مبتنـــی  بســـتنی  و  پنیـــر 
مـــواد خـــام غیـــر لبنـــی تولیـــد 
زودی  بـــه  احتمـــااًل  می کننـــد، 
بـــه  شـــد  خواهنـــد  مجبـــور 
 )MILK(  » »شـــیر واژه ی  جـــای 
روی بســـته بندی محصـــوالت 
عبـــارت  یـــا  کلمـــه  از  خـــود 

کننـــد. اســـتفاده  دیگـــری 
ســـازمان ایمنـــی و اســـتاندارد 
هندوســـتان  غذایـــی  مـــواد 
آیین نامـــه ی  پیش نویـــس 

جدیـــدی را منتشـــر کـــرده کـــه 
واژه ی  از  اســـتفاده  آن،  طبـــق 
بســـته بندی  روی   » »شـــیر
مـــواد  از  حاصـــل  محصـــوالت 
مـــاده ی  هـــر  و  گیاهـــی  خـــام 
خـــام دیگـــری غیـــر از شـــیر دام 
ممنـــوع  ســـنگین  و  ســـبک 
خواهـــد شـــد. محـــور اســـتدالل 
ایـــن ســـند ناظـــر بـــه ایـــن اصـــل 
 » »شـــیر کلمـــه ی  کـــه  اســـت 
دوشـــیده  شـــیر  بـــر   

ً
انحصـــارا

محصـــوالت  و  دام  از  شـــده 
دارد. داللـــت  آن  از  مشـــتق 

در  تجـــاری  برنـــد  ده هـــا 
هندوســـتان شـــامل برندهـــای 
و   Hershey نظیـــر  معروفـــی 
برندهـــای  و   ،Raw Pressery
 Urban همچـــون  کوچک تـــر 
و   Platter، Eat Soya
پنیـــر  و  شـــیر   NatureVit
ســـویا  شـــده ی  بســـته بندی 
در  را  ســـویا  خشـــک  شـــیر  و 
در  نیـــز  و  فروشـــی ها  خـــرده 
مجـــازی  تجـــارت  وبگاه هـــای 

می رســـانند. فـــروش  بـــه 
 Hershey شـــرکت  شـــعبه ی 

در هنـــد چنـــد نـــوع محصـــول 
پروتئیـــن  از  حاصـــل  غذایـــی 
ـــادام و  ـــیر ب ـــه ش ـــی از جمل گیاه
ــا نـــام تجـــاری  Sofit  را  ســـویا بـ
در ایـــن کشـــور توزیـــع می کنـــد. 
بزرگ تریـــن  مزبـــور  شـــرکت 
در  شـــکالت  کننـــده ی  تولیـــد 
امســـال،  خـــرداد  دنیاســـت. 
شـــکالت  کـــه  شـــرکت  ایـــن 
را  محبوبـــی  بســـیار  لقمـــه ای 
نیـــز تولیـــد و عرضـــه می کنـــد، بـــا 
گهـــی تلویزیونـــی  پخـــش یـــک آ
بـــا  هم زمـــان  کـــرد  تـــالش 

خیـــل  شـــدن  خانه نشـــین 
مصـــرف  خانوارهـــای  عظیـــم 
شـــیوع  دلیـــل  بـــه  کننـــده 
تأکیـــد  بـــا  کورونـــا،  ویـــروس 
بـــر فوایـــد محصـــوالت گیاهـــی 
Sofit بـــرای ســـالمت و رشـــد 
انســـان،  بـــدن  مناســـب 
را  محصـــوالت  ایـــن  فـــروش 

بدهـــد. افزایـــش 
 Raw Pressery شـــرکت 
نیـــز کـــه تخصـــص اصلـــی اش 
تولیـــد و عرضـــه ی آب میـــوه ی 
در  اســـت  خنـــک  طبیعـــی 
تبلیـــغ  بـــه  اخیـــر  ماه هـــای 
کـــه  خـــود  جدیـــد  محصـــول 
اســـت  بـــادام  شـــیر  نوعـــی 
می کنـــد،  تـــالش  و  آورده  روی 
در  را  خـــود  کاالی  ســـبد 
تـــازه   آشـــامیدنی های  بـــازار 

ســـازد. گســـترده تر 
کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 

استفاده از واژه ی 
 » »شیــــــــــــــــــــــر

روی بسته بندی 
آشامیدنی های گیاهی 

در هندوستان 
ع می شود ممنو

)Ratna Bhushan( نویسنده: راتنا بوشان
منبع: روزنامه ی The Economic Times چاپ دهلی نو

: ۲۵ اوت ۲۰۲۰ تاریخ انتشار

 محور استدالل 
این سند ناظر به 
این اصل است 
 » که کلمه ی »شیر
 بر شیر 

ً
انحصارا

دوشیده شده از 
دام و محصوالت 
مشتق از آن 
داللت دارد.

فدراسیون حمایت 
از حقوق حیوانات 
هندوستان از این 

اقدام در حوزه ی 
مواد غذایی ناراضی 

است و آن را 
« به  »ارتجاعی و مضر

منافع شرکت هایی 
عنوان نموده که 

شیر و پنیر گیاهی 
تولید می کنند.
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اخبار بازار جهانی شیر

فدراســـیون حمایـــت از حقـــوق حیوانـــات 
ملـــی  نهـــاد  اقـــدام  از  هندوســـتان 
غذایـــی  مـــواد  حـــوزه ی  در  قانون گـــذار 
لغـــو  خواســـتار   

ً
کتبـــا و  اســـت  ناراضـــی 

اســـت.  شـــده  پیش گفتـــه  آیین نامـــه ی 
بـــه  فدراســـیون  ایـــن  کـــه  نامـــه ای  در 
مـــواد  اســـتاندارد  و  ایمنـــی  ســـازمان 
غذایـــی هنـــد نوشـــته، موضـــع اخیـــر آن 
« بـــه منافـــع  ســـازمان را »ارتجاعـــی و مضـــر
شـــیر  کـــه  نمـــوده  عنـــوان  شـــرکت هایی 
ــن  ــد. در متـ ــد می کننـ ــی تولیـ ــر گیاهـ و پنیـ
 » ایـــن نامـــه تأکیـــد شـــده کـــه واژه ی »شـــیر
ــه  ــتان بـ ــار باسـ ــد از اعصـ ــرزمین هنـ در سـ
و  حیوانـــات  از  شـــده  دوشـــیده  شـــیر 
نیـــز بـــه شـــهد گیاهـــان اطـــالق می شـــده 

اســـت.
مـــواد  اســـتاندارد  و  ایمنـــی  ســـازمان 
کـــه  می کنـــد  تأکیـــد  امـــا،  هنـــد،  غذایـــی 
آیین نامـــه ی مـــورد بحـــث را پـــس از انجـــام 

تحقیقـــات گســـترده تدویـــن نمـــوده و ۳۰ 
بـــازار  ذی نفـــع  حلقه هـــای  تمـــام  بـــه  روز 
فرصـــت می دهـــد تـــا قبـــل از ارجـــاع آن بـــه 
یـــک هیئـــت علمـــی بـــرای ارزیابـــی نهایـــی، 
آن  قبـــال  در  را  خـــود  نظـــرات  و  مواضـــع 

اعـــالم نماینـــد.
فدراســـیون حمایـــت از حقـــوق حیوانـــات 
هنـــد کـــه دارای ۱۶۰ عضـــو رســـمی اســـت و 
بالـــغ بـــر ۲۰۰ ســـازمان دیگـــر از آن حمایـــت 
ــت از  ــه نیابـ ــه بـ ــوده کـ ــالم نمـ ــد اعـ می کننـ
و  کننـــدگان  مصـــرف  کننـــدگان،  تولیـــد 
کلیـــه ی عناصـــر ذی نفعـــی کـــه تحـــت تأثیـــر 
پیامدهـــای ایـــن آیین نامـــه قـــرار خواهنـــد 
ــالع  ــه اطـ ح را بـ ــر ــای مطـ ــت، دغدغه هـ گرفـ
ســـازمان ایمنـــی و اســـتاندارد مـــواد غذایـــی 
کشـــور رســـانده اســـت. در نامـــه ی ایـــن 
آمـــده  مزبـــور  ســـازمان  بـــه  فدراســـیون 
نســـبت  کـــه  کنندگانـــی  مصـــرف  اســـت 
شـــیر  از  حاصـــل  لبنـــی  محصـــوالت  بـــه 
آلـــرژی دارنـــد، می تواننـــد در عـــوض،  دام 
بـــادام،  شـــیر  نظیـــر  گیاهـــی  شـــیرهای  از 
دانـــه ی کتـــان و ســـویا اســـتفاده کننـــد و 
»حـــذف واژه ی شـــیر از روی بســـته بندی 
محصـــوالت لبنـــی گیاهـــی اقدامـــی بیهـــوده 

و عبـــث خواهـــد بـــود«.
مدیـــر  مجادلـــه،  ایـــن  دیگـــر  ســـوی  در 
عامـــل شـــرکت Amul، بزرگتریـــن تولیـــد 
حیوانـــی  لبنـــی  محصـــوالت  کننـــده ی 
موضع گیـــری  اســـت  معتقـــد  هنـــد  در 
فدراســـیون حمایـــت از حقـــوق حیوانـــات 
ایـــن کشـــور در برابـــر آیین نامـــه ی مذکـــور 
»در نتیجـــه ی اعمـــال نفـــوذ برخـــی صنایـــع« 

صـــورت گرفتـــه اســـت. بـــه بـــاور وی »اقـــدام 
نهـــاد ملـــی قانون گـــذار در حـــوزه ی غـــذا 
حقـــوق  رعایـــت  راســـتای  در  توأمـــان 
مصـــرف کننـــده و تأمیـــن منافـــع جامعـــه ی 
دامپـــروری کشـــور اســـت، ضمـــن آن کـــه بـــا 
تعاریـــف بین المللـــی از محصـــوالت لبنـــی 
مشـــتق از شـــیر دام نیـــز مطابقـــت دارد«.
 Crisil گـــزارش اخیـــر شـــرکت بازار پژوهـــی
کـــه  آن اســـت  از  در کشـــور هنـــد حاکـــی 
درآمـــد  رشـــد  میـــالدی،  جـــاری  ســـال  در 
دلیـــل  بـــه  کشـــور  ایـــن  لبنـــی  صنایـــع 
محـــدود شـــدن فـــروش کاالهـــای دارای 
ارزش افـــزوده کـــه بـــا همه گیـــری ویـــروس 
نیـــز  شـــدیدتری  رکـــود  دچـــار  کوویـــد-۱۹ 
شـــد.  خواهـــد  متوقـــف  اســـت،  شـــده 
ایـــن کشـــور طـــی دهـــه ی  صنایـــع لبنـــی 
گذشـــته رشـــد مرکـــب ســـاالنه ای معـــادل 

۱۰درصـــد را تجربـــه کـــرده بـــود.
فـــروش  گـــزارش،  همیـــن  طبـــق 
محصـــوالت حائـــز ارزش افـــزوده همچـــون 
کشـــک   ، طعـــم دار شـــیر   ، پنیـــر بســـتنی، 
از شـــیر مایـــع ســـودآورتر  کـــه  و ماســـت 
هســـتند و یـــک ســـوم درآمـــد صنایـــع لبنـــی 
هنـــد را تأمیـــن می کننـــد در ســـال جـــاری 
مالـــی ایـــن کشـــور ۲ تـــا ۳ درصـــد کاهـــش 
هفتـــه ای  دو  تعطیـــل  یافـــت.  خواهـــد 
ــه دلیـــل  ــد بـ ــتوران های هنـ ــا و رسـ هتل هـ
قوانیـــن اضطـــراری قرنطینـــه ی عمومـــی، 
ارزش  دارای  لبنـــی  محصـــوالت  فـــروش 
افـــزوده را بـــه ایـــن بخـــش کـــه همـــواره ۲۰ 
درصـــد از درآمـــد صنایـــع لبنـــی را تأمیـــن 

اســـت.   ســـاخته  متوقـــف  می نمـــود 

در سال جاری میالدی، 
رشد درآمد صنایع لبنی 
این کشور به دلیل محدود 
شدن فروش کاالهای دارای 
ارزش افزوده که با همه گیری 
ویروس کووید-۱۹ دچار 
رکود شدیدتری نیز شده 
است، متوقف خواهد شد. 
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یت بهداشت و سالمت دام مدیر

پروبیوتیک چیست؟
بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت/سازمان جهانی غذا 
زنــده  ای  میکروارگانیسم های  »پروبیوتیک ها   )WHO/FAO(
ــرات  اثـ مــیــزان مــنــاســب،  بــه  مــصــرف  ــورت  کــه در صــ هستند 
ــد«.  دارن حیوانات(  و  )انــســان  خــود  میزبان  بر  بخش  سالمت 
غذاهای  تولید  در  میکروارگانیسم  ها  ایــن  از  استفاده  اگرچه 
سال  به  آنها  شناسایی  اما  دارد،  دیرینه  پیشینه  ی  تخمیری 
نوبل  جایزه  ی  برنده  ی  روســی  دانشمند  که  می  گردد  باز   1905
»الی مچنیکوف« دریافت که علت عمر باالی مردم بلغارستان 
نسبت به سایر کشورهای اروپایی در مصرف نوعی فراورده  ی 
تخمیری شیر است و باکتری الکتوباسیلوس بولگاریکوس را از 
آن جداسازی کرد. تولید صنعتی پروبیوتیک  ها و استفاده از آنها 

، نسبتا جدید است. پس از ممنوعیت  در صنعت دام و طیور
استفاده از آنتی بیوتیک  های محرک رشد در اتحادیه  ی اروپا در 
سال 2005، استفاده از پروبیوتیک  ها در صنعت دام و طیور رو 
به فزونی گذاشته و به عنوان محرک رشد و پیشگیری کننده از 

بیماری  ها استفاده    ی باالیی دارند.
، استفاده از واژه  ی »تغذیه مستقیم میکروبی  در سال  های اخیر
)DFM(« به جای پروبیوتیک  ها خصوصا در استفاده از مخمر  ها 

در تغذیه نشخوارکنندگان متداول شده است.
دسته بندی پروبیوتیک  ها:

در صنعت پرورش دام، از هر دو گروه پروبیوتیک  های باکتریال 
و قارچی استفاده می  شود. پروبیوتیک  های باکتریال متعلق به 
الکتیک  اسید  تولیدکننده  ی  باکتری  های  عمده  ی  دسته  ی  دو 
کوکسی  های  بیفیدوباکتریوم  ها،  الکتوباسیل  ها،  )شــامــل 

پروبیوتیک( و باسیلوس  ها است.
اثرات مفید پروبیوتیک  ها:

اجزای  سایر  بر  پروبیوتیک  ها  گوارشی:  میکروفلور  تعدیل   •
باعث  و  دارنــد  )هم  افزایی(  گونیستی  آ اثر  گوارشی  میکروفلور 

کاربرد پروبیوتیک ها 
در صنعت پرورش 

نشخوارکنندگان

افزایش رشد و عملکرد دیگر 
گوارشی  مفید  میکروب  های 

می  شوند.
بــــــا  مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــه   •
ــای  ــ ــم  ه ــ ــس ــ ــی ــ ــان ــ ــروارگ ــ ــک ــ ــی ــ م
بـــیـــمـــاری  زا: پــروبــیــوتــیــک  هــا 
ــر حــــذف رقــابــتــی  ــ اث از طــریــق 
ــای  ــاه  هـ ــایـــگـ ــال بــــه جـ ــ ــصـ ــ )اتـ
اختصاصی بر روی سلول  های 
دیواره  ی روده و مصرف مواد 
پاتوژن  ها(،  نیاز  مــورد  غذایی 
تــولــیــد مــــواد مــیــکــروب  کــش 
ــا کـــه  ــ ــن  هـ ــ ــیـ ــ ــوسـ ــ ــریـ ــ ــتـ ــ ــاکـ ــ )بـ
پـــپـــتـــیـــدهـــای بـــــا خـــاصـــیـــت 
ــنــد،  ــیـــوتـــیـــکـــی هــســت آنـــتـــی  بـ
ــه بــاعــث  ــ ــی ک ــ اســـیـــدهـــای آلـ
شوند،  مــی  روده   pH کاهش 

و  و...(  الکتوپراکسیداز   ،H2O2

ممانعت  باعث  شــدن  تــوده 
از  پاتوژن  ها  حــذف  و  رشــد،  از  

دستگاه گوارش می  شوند.
پروبیوتیک  ها  ســم  زدایــی:   •
ــی مــتــابــولــیــزه  کــردن و  ــای ــوان ت
خنثی  سازی سموم بیولوژیک 
مترشحه  ســمــوم  )هــمــچــون 
مانند  چ  ها  قار و  باکتری  ها  از 
و  شیمیایی  آفــالتــوکــســیــن(، 
از  ممانعت  و  سنگین  فلزات 

اثرات نامطلوب آنها را دارند.
مواد  جــذب  و  هضم  بهبود   •

غذایی:
پروبیوتیک  ها  آنزیم:  تولید   -
باسیلوس  ها  الخصوص  علی 
تـــوانـــایـــی تــولــیــد  و مــخــمــرهــا 

 ، پروتئاز همچون  آنزیم  هایی 
 ، سلوالز  ، آمــیــالز  ، الکــتــاز  ، لیپاز
ایــن  از  و  ــد  ــ دارن را  و...  فــیــتــاز 
به هضم و جذب مواد  طریق 
غلظت  ــزایــــش  ــ اف و  غـــذایـــی 
آنزیم  های گوارشی در دستگاه 

گوارش کمک می  کنند.
همچون  ویــتــامــیــن    تــولــیــد   -

KوB ویتامین  های گروه
- مصرف مواد قندی غیرقابل 

جذب و تولید اسیدهای آلی
معدنی:  مــواد  جذب  بهبود   -
تبدیل  توانایی  پروبیوتیک  ها 
مواد معدنی و عناصر کمیاب 
آلــی و  فــرم  بــه  فــرم معدنی  از 

افزایش جذب آنها را دارند.
روده:  مــورفــولــوژی  بــر  تاثیر   -

ــح  ــرش ــا بــــا ت ــیـــک  هـ ــوتـ ــیـ ــروبـ پـ
روده  در  تروفیک  فاکتورهای 
مـــوجـــب افــــزایــــش تــقــســیــم 
مخاط  سلول  های  در  میتوزی 
افزایش  باعث  و  شــده  روده 
روده،  های  میکروویلی  ارتفاع 
افـــزایـــش عــمــق مــیــکــروویــلــی 
آنها  کاهش قطر  و  روده  های 
سطح  افـــزایـــش  نتیجه  در  و 
همچنین  شـــود.  مــی  جــذبــی 
ــا مــی  تــوانــنــد  ــک  ه ــی ــوت ــی ــروب پ
سلول  های  ــازســازی  ب فرایند 
را  روده  مخاط  دیــده  ی  آسیب 

تحریک کنند.
ــی:  ــن ــم ای ــر ســیــســتــم  ــ ب ــر  ــ اثـ  •
ــرات  ــ اثـ مـــهـــم  تـــریـــن  از  یـــکـــی 
پروبیوتیک  ها، اثرات تعدیلی و 

، دکتر فاطمه حسن شاهی دکتر حمیدرضا خوش کردار
بخش تحقیق و توسعه، شرکت زیست درمان ماهان

research@biodep.ir
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یت بهداشت و سالمت دام مدیر

ــر ســیــســتــم  ــ ــا ب ــهـ ــی آنـ ــت ــوی ــق ت
ــت. مــســتــنــدات  ــ ــ ایـــمـــنـــی اس
کــه  دارد  وجـــــــود  بـــســـیـــاری 
تعدیلی  نقش  پروبیوتیک  ها 
ایمنی  سیستم  بر  تنظیمی  و 
دارنـــــد. در حــیــوانــات ســالــم، 
ــا مــی  تــوانــنــد  ــک  ه ــی ــوت ــی ــروب پ
ظرفیت فاگوسیتی و میکروب 
کــشــی پــلــی  مــورفــونــوکــلــوئــرهــا 
ظــرفــیــت  مـــونـــوســـیـــت  هـــا،  و 
ســـلـــول  هـــای  ــردن  ــ ــ ب بـــیـــن  از 
و  ــا  ــ هـ  NK Cell ــوری  ــ ــ ــوم ــ ــ ت
ــازی واکـــســـن  هـــای  ــمــــن  ســ ــ ای
)خوراکی  ویروسی  و  باکتریال 
تــقــویــت  را  ــی(  ــ ــوراک ــ خ ــر  غــی و 

تقویتی  ــر  اث همچنین  کنند. 
ــادی  ــ ــی ب ــتـ ــر پـــاســـخ  هـــای آنـ ــ ب
پاتوژن  های  علیه  اختصاصی 
نشان  شواهد  دارند.  روده  ای 
مــــی دهـــــد کــــه اثـــــر تــقــویــتــی 
پاسخ  های  در  پروبیوتیک  ها 
اکــتــســابــی  و  ــه  ــ ــی ــ اول ایـــمـــنـــی 
محافظت  در  مــهــمــی  نــقــش 
عــلــیــه بـــیـــمـــاری  هـــای عــفــونــی 
روده  ای  ج  ــار ــ خـ و  )روده  ای 
ادراری- سیستم  هــمــچــون 
تنفسی(  سیستم  و  تناسلی 
تنظیمی  ــر  اث همچنین  دارد. 
سیستم  بــر  پــروبــیــوتــیــک  هــا 
بهبود  در  مــی  تــوانــد  ایــمــنــی 
موثر  آن  عـــوارض  و  اســتــرس 

باشد.

پرورش  صنعت  چالش  های 
نشخوارکنندگان

گوساله  های نوزاد:
ــوزادان  ــ ن طبیعی،  شــرایــط  در 
ــه  ی  ــ ــی ــ ــی اول ــروبـ ــکـ ــیـ ــور مـ ــ ــل ــ ف
دریـــافـــت  مــــــادر  از  را  خـــــود 
گـــــاوداری- ــا در  امـ مــی  کــنــنــد. 
چندانی  ارتباط  صنعتی،  های 
ــود  نـــــــوزاد وجــ ــادر و  ــ ــ بـــیـــن م
ــرایـــط بــهــداشــتــی  نـــــدارد و شـ
باعث  می  تواند  گوساله  دانی 
مــیــکــروارگــانــیــســم  هــای  ورود 
ــوارش  ــ ــه دســتــگــاه گ مــضــر بـ
نـــــوزاد شــــود. عــــدم دریــافــت 
صحیح آغوز در زمان مناسب 
بـــاعـــث نقص  ــیــز مـــی  تـــوانـــد  ن
عــمــلــکــرد ســیــســتــم ایــمــنــی 
شــرایــطــی،  چــنــیــن  در  ــود.  ــ شـ

احــتــمــال ابــتــال بـــه ســنــدروم 
اسهال گوساله  ها باال می  رود. 
هفته  ی  در  الــخــصــوص  عــلــی 
بــاکــتــریــایــی  عـــوامـــل  کـــه  اول 
ابتال  بــاعــث   E.coli هــمــچــون 
دریافت  می  شوند.  اسهال  به 
ــه،  ــی صــحــیــح مــیــکــروفــلــور اول
مصرف  طریق  از  می  تواند  که 
مـــکـــمـــل  هـــای پــروبــیــوتــیــک 
بـــاشـــد، بـــاعـــث مــمــانــعــت از 
پاتوژن  ها  بیماری  زایی  و  رشد 
ابـــتـــال،  ــتـــمـــال  احـ تــخــفــیــف  و 
ــوارض و کــمــک بـــه درمـــان  ــ عـ
ســنــدرم اســهــال گــوســالــه  هــا 
ــود. مـــشـــاهـــده شــده  ــ ــی شـ مـ
کـــه مـــصـــرف پــروبــیــوتــیــک  هــا 
از  یکی  نــوزاد  گوساله  های  در 
کنترل  ــای  روش  هـ موثرترین 
گوساله  ها  اســهــال  ســنــدروم 
ــا تــمــامــی عــلــل بــاکــتــریــال،  ــ )ب

ویروسی و انگلی( است. 
تک  معده  ای  نــوزاد  گوساله  ی 
و فلور میکروبی نقش  است 
تــکــامــل دســتــگــاه  مــهــمــی در 
گــــــوارش بـــه چـــهـــارمـــعـــده  ای 
در  روده  فــلــور  دارد.  شــــدن 
تولد،  از  پس  اول  هفته  های 
الکتیک  اســیــد  بــاکــتــری  هــای 
مترشحه  فاکتورهای  و  است 
از این باکتری  ها باعث تکامل 
دســتــگــاه گــــوارش و اســتــقــرار 
میکروارگانیسم  های  ســایــر 
همچنین  مــی  شــود.  ــروری  ضـ
با  الکتیک  اسید  باکتری  های 
 ، فراوری الکتوز موجود در شیر
بهتر  جـــذب  و  هــضــم  بــاعــث 

ضریب  بهبود  نتیجه  در  و  آن 
تبدیل شیر می  شوند. مصرف 
گوساله  ی  در  پروبیوتیک  ها 
نوزاد از این طریق باعث بلوغ 
ســریــع  تــر دســتــگــاه گـــوارش و 
و  شیرخواری  دوره  ی  کاهش 
خشک  مواد  سریع  تر  مصرف 

و علوفه  ای می  گردد.
با  پروبیوتیک  ها  نهایت  در 
باعث  متعدد  مکانیسم  های 
رشد  بهبود  وزن  گیری،  بهبود 
استخوان  ها و عضالت و حفظ 
سالمت گوساله  ها می  شوند.

نشخوارکنندگان بالغ:
میکروفلور شکمبه مجموعه 
ای پیچیده متشکل از باکتری 
چ هـــا و مــخــمــر هـــا و  هـــا، قــــار
تـــک یــاخــتــه هــایــی اســـت که 
بــی هـــوازی وظیفه  در شــرایــط 
ــرآوری  فــ و  و جـــذب  ی هــضــم 
دارند.  برعهده  را  غذایی  مواد 
عملکرد شکمبه به عنوان یک 
مهم  ترین  عظیم،  کتور  بیورآ
و  ــر  ــی ش ــد  ــی ــول ت در  را  ــش  ــق ن
گـــوشـــت نــشــخــوارکــنــنــدگــان 
پیشرفت  های  دارد.  صنعتی 
ــژاد و تــغــذیــه،  ــ ــالح ن ــ اخــیــر اص
خیره  کننده  ی  افزایش  باعث 
رکوردهای تولید در سال  های 
ــده اســـت. در چنین  اخــیــر ش
یا  استرس  هرگونه  شرایطی، 
شکمبه  عملکرد  بــه  آســیــب 
موجب  آن،  میکروبی  فلور  و 
زیــان  و  ضــرر  و  تولید  کاهش 
سالمت  تهدید  و  اقــتــصــادی 

دام می شود. 

مستندات بسیاری 
وجود دارد که پرو 
بیوتیک ها نقش 
تعدیلی و تنظیمی 
بر سیستم ایمنی 
دارند.شواهد 
نشان می دهد 
که اثر تقویتی 
پروبیوتیک ها 
نقش مهمی در 
محافظت علیه 
انواع بیماری های 
عفونی دارد.

به طور معمول -جز در شرایط 
نشخوارکنندگان  در  خــاص- 
از  اســـــــــتـــــــــفـــــــــاده  بــــــــالــــــــغ 
پــروبــیــوتــیــک  هــای بــاکــتــریــال 
نــــــدارد و مــعــمــوال  ــی  ــ ــرورت ــ ض
ســاکــارومــایــســس  مــخــمــر  از 

سرویزیه استفاده می  شود.
ــســـس  ــایـ ــارومـ ــاکـ مـــخـــمـــر سـ

سرویزیه: 
ــیــــســــم  ــ ــان ــ ــروارگ ــکــ ــ ــی ایــــــــن مــ
در  ــود  ــ ــوج ــ م آزاد  ــژن  ــیـ ــسـ اکـ
می  کند  ــرف  ــص م را  شــکــمــبــه 
ــه بــاعــث مــمــانــعــت از رشــد  ک
ــای  ــ ــم  ه ــ ــس ــ ــی ــ ــان ــ ــروارگ ــ ــک ــ ــی ــ م
ــه  ی هــــــــــوازی و  ــ ــتـ ــ ــواسـ ــ ــاخـ ــ نـ

بی  هوازی  فرایندهای  تحریک 
تولید  بــا  همچنین  مــی  شــود. 
ــرات  ــ اث و  ــزیـــم  آنـ و  ــتــامــیــن  وی
میکروفلور  بــر  سینرژیستی 
مفید شکمبه علی  الخصوص 
سلوالیتیک،  مــیــکــروب  هــای 
موجب تجزیه و هضم بیشتر 
مواد  بیشتر  فـــراوری  فیبرها، 
غذایی، تولید اسیدهای چرب 
، بهینه سازی متابولیسم  فرار
ــــش تــولــیــد  ــزای ــ نـــیـــتـــروژن، اف
کاهش  و  آمــیــنــه  اســیــدهــای 
بهبود  نتیجه  در  و  آمــونــیــاک 
افــزایــش چربی   ، تــولــیــد شــیــر
بــهــبــود  و  ــر  ــی ش ــن  ــی ــئ ــروت پ و 

وزن  گیری می  شود.
اسیدوز بالینی و تحت 

بالینی:
مشکالت  مهم  ترین  از  یکی 
اســیــدوز  شکمبه  عملکردی 
اســــــــت. مـــهـــم  تـــریـــن عــلــت 
ــاالی تــغــذیــه  ــ ــار بـ ــ ، ب ــدوز ــ ــی اســ
ــواد نــشــاســتــه  ای اســت  ــ بـــا م
کـــه بــــرای تــأمــیــن انـــــرژی دام 
اجــــتــــنــــاب  نــــاپــــذیــــر اســـــت. 
شــکــســتــه شــــدن نــشــاســتــه 
بـــه اســیــد الکــتــیــک، مــوجــب 
بر  شکمبه،   pH آمــدن  پایین 
میکروبی  تعادل  خــوردن  هم 
از  ــد  ــیـ اسـ ــوذ  ــفـ نـ و  شــکــمــبــه 
سمت  بــه  شکمبه  ــواره ی  ــ دی
شدن  اسیدی  و  خون  جریان 
خون می  شود. فرجام اسیدوز 
حاد در صورت درمان نشدن، 
ــد. در  ــاشــ ــ ــرگ ب ــ مـــی  تـــوانـــد مـ
گــــاوداری  هــــای صــنــعــتــی ایــن 

ــدارد و  ــ امـــر شــیــوع چــنــدانــی ن
سدیم  بیکربنات  از  استفاده 
کــنــتــرل  ــره  ی  ــیـ جـ و  جـــیـــره  در 
شده، از این شرایط پیشگیری 
ــا اســـیـــدوز تحت  مــی  کــنــد. امـ
صورت  در  که   )SARA( بالینی 
اتفاق  نــبــودن جــیــره  بــاالنــس 
افت  عوامل  از  یکی  می  افتد، 
تولید در گاوداری  های صنعتی 

است. 
ــســـس  ــایـ ــارومـ ــاکـ مـــخـــمـــر سـ
مسیرهای  تغییر  با  سرویزیه 
بــه  الکــــــتــــــات  از  آنـــــزیـــــمـــــی 
تـــحـــریـــک  و  ــات  ــ ــونـ ــ ــیـ ــ ــروپـ ــ پـ
رشـــد مــیــکــروارگــانــیــســم  هــای 
مصرف  کننده  ی الکتات باعث 
ــه  ــارض ع ایــــن  از  پــیــشــگــیــری 
ــود. هــمــچــنــیــن وجـــود  ــی  شـ مـ
لیپوپلی  ساکاریدی  ــواره  ی  دیـ
گـــرم  مـــنـــفـــی از  ــای  ــری  هـ ــتـ ــاکـ بـ
ــل مــســتــعــدکــنــنــده  ی  ــوامــ ــ ع
که  می  شود  شناخته  اسیدوز 
مخمر با ممانعت از رشد این 
نیز  منفی  اثــر  ایــن  از  عــوامــل، 

پیشگیری می  کند.
استرس  ها:

گفته  پیشتر  کــه  همان  گونه 
پــروبــیــوتــیــک  هــا نقش  شـــد، 
مهمی در کاهش استرس  ها و 
عوارض آنها دارند. استرس  ها 
ــوجـــب تــغــیــیــر در   مـ

ً
ــا عـــمـــومـ

میکروفلور طبیعی و تضعیف 
ســیــســتــم ایــمــنــی مــی  شــونــد. 
استرس  ها  مهم ترین  از  یکی 
ــران،  ــ ایـ اقــلــیــمــی  ــط  ــرایـ شـ در 
استرس حرارتی در فصول گرم 

ــال اســــت. مــصــرف مخمر  سـ
ســاکــارومــایــســس ســرویــزیــه 
سایر  کنار  در  فصول  ایــن  در 
از  کننده  پیشگیری  اقدامات 

استرس توصیه می شود.
هــمــچــنــیــن واکــســیــنــاســیــون 
فــصــول  در  ــوص  ــص ــخ ــی  ال ــل ع
از عــوامــل  یــکــی  ــال،  ــ ــرم سـ ــ گ
ــرس  ــتـ ــده  ی اسـ ــ ــن ــ ــن ــ ــادک ــجــ ــ ای
اســـت و بــاعــث افـــت ســریــع 
ــد مـــــی  شـــــود. مــصــرف  ــیـ ــولـ تـ
باکتریایی  پــروبــیــوتــیــک  هــای 
ایـــن اســـتـــرس و  ــش  ــاه ک در 
افت  از  پیشگیری  نتیجه  در 

شدید تولید گله موثر است.
ــه مــعــمــوال  ــ ک نـــقـــل  حـــمـــل و 
اتــفــاق  ــرواری  ــ ــ پ گــلــه  هــای  در 
عـــوامـــل  از  یـــکـــی  مـــی  افـــتـــد، 
ترکیب  کـــه  ــت  ــ زاس اســـتـــرس 
به  را  گـــوارشـــی  مــیــکــروفــلــور 
هـــم مـــی  ریـــزد و بــاعــث رشــد 
باکتری  هایی  بــیــمــاری  زایــی  و 
ــون  ــچـ ــمـ فــــرصــــت  طــــلــــب هـ
در  و  کلستریدیا  و  پــاســتــورال 
ــال مـــی  شـــود.  ــ ــه ــ ــتــیــجــه اس ن
پیش  پروبیوتیک  ها  مصرف 
فرایند  این  از  و نقل،  از حمل 

ممانعت می  کند.
ــرف  ــ ــص ــ م و  ــا  ــ ــ ــاری  ه ــ ــ ــم ــ ــ ــی ــ ــ ب
عوامل  جزء  نیز  آنتی  بیوتیک 
ــادل  ــ ــع ــ ــده  ی ت ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم زنـ ــ ــرهـ ــ بـ
ــور گــــــوارشــــــی و  ــ ــل ــروفــ ــــکــ ــی مــ
هاضمه  ســوء  ایجادکننده  ی 
شرایطی  چنین  در  کــه  اســت 
پروبیوتیک  ها  از  استفاده  نیز 

توصیه می  شود.

دریافت صحیح 
میکروفلور اولیه که 
می تواند از طریق 
مصرف مکمل های 
پروبیوتیک باشد 
باعث ممانعت از 
رشد و بیماری زایی 
پاتوژن ها و تخفیف 
احتمال ابتال ، 
عوارض و کمک 
به درمان سندرم 
اسهال گوساله ها 
می شود.
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خود  مــوضــوع  ایــن  کــه  بماند 
بیماری  بــازگــشــت  عــوامــل  از 
انتقال  به دامــداری هــا اســت. 
ــاری تــوســط بـــاد،  ــم ــی عــامــل ب
وسایل  از  استفاده  و  انسان، 

آلوده میسر می گردد. 
پیشگیری  و  کنترل  روشهای 
بــیــمــاری شــامــل روشــهــای  از 
و   )offensive( تــهــاجــمــی 
 )defensive(دفاعی روشهای 

اســــت کـــه هـــرکـــدام بـــه نــوبــه 
خاص  ارزشــهــای  دارای  خــود 

هستند.  

تذکر چند نکته : 
آسیا  منطقه  در  برفکی  تب   -
آفــریــقــا و بــرخــی کــشــورهــای  و 
است.  بومی  جنوبی  آمریکای 
بیماری در قاره اروپا و آمریکای 
ریشه  اقیانوسیه  و  شمالی 

کن شده است.
معموال  آلـــوده  مــنــاطــق   در   -
بیماری  ســویــه  یــک  از  بــیــش 
گردش  در  دامــی  جمعیت  در 
است. در گردش بودن بیش 
کنترل   معموال  سویه  یــک  از 
بـــا دشـــواری هـــای  را  ــیــمــاری  ب
ــازد.  بــیــشــتــری روبـــــرو مـــی ســ
ایمن  ــای  ــدن ه ب در  ویــــروس 
کند  عفونت  ایجاد  تواند  می 

و ایــــن رمــــز بـــقـــای ویــــروس 
ایمن  بهتر  به عبارت   . اســت 
عفونت  از  مــانــع  دام  ــودن  ــ ب
تــوســط ویـــروس نــمــی گــردد و 
بیماری  عــالیــم  وقـــوع  از  تنها 
در  بنابراین  می کند.  جلوگیری 
دامها             واکسیناسیون  صورت 
که  داشـــت  انتظار  تـــوان  نمی 

دام ها آلوده نگردند. 
- در کــشــور مــا ســه ســویــه در 

 

بیگاه  و  گاه  که  است  سرزمین  این  بومی  بیماری  برفکی  تب 
خساراتی بر پیکره تولیدات دامی این کشور وارد می نماید. 

تب برفکی بیماری ویروسی زوج سمان است که دارای 7 سویه 
تاول در  با عالیم تب،  و  باشد  زیــادی تحت سویه می  و تعداد 
مشخص  شــاخ  اطـــراف  و  پستان  روی  و  سمها  بین  دهـــان، 
میگردد. تاولها حاوی مایعی هستند که مقدار زیادی ویروس 

را در خود دارد و متعاقب پاره شدن تاول، ویروسها به محیط 
وارد میشوند و منشا آلودگی سایر دامها خواهند شد. انتقال 
انتقال به حدی  از نظر قابلیت  بیماری بیشتر تنفسی است و 
حاد است  که تعداد 10 ویروس می تواند گاو را از طریق تنفسی 
در  ویـــروس  تولید  بندی  ــه  درج نظر  از  کند.  مبتال  بیماری  بــه 
دام ها باید گفت که خوک کارخانه تولید ویروس است و میزان 
و  می نماید  تولید  آلــودگــی  ــان  زم در  را  ویـــروس  زیـــادی  بسیار 
گاو می باشد و  برابر  گراز  سه  میزان تولید ویروس در خوک و 
سپس گاو و در رده های بعدی گوسفند و بز قرار دارند. ویروس 
عامل بیماری در محیط می تواند تا مدت شش ماه زنده باقی 

باورها و روش های اشتباه و 
هدف های دور از دستــــرس 

نگاهی دیگر  بر 
تب برفکــی 
و کنتــــــرل آن

نویسنده:دکتر وحید عطارد
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جمعیت  نمی  تـــوان  بــرگــیــرد. 
زمان های مختلف  در  را  دامی 
این  کــه  زیـــرا  نــمــود  واکسینه 
مـــوضـــوع مـــوجـــب پــیــدایــش 
حوضچه های حساس 
ــاری  ــمـ ــیـ بـــــه بـ

مــی شــود 
بـــه  مــــنــــجــــر  و 
چــــرخــــش مــــرتــــب عـــامـــل 
بــیــمــاری و وقـــوع بــیــمــاری در 
. ایــجــاد  جــمــعــیــت مـــی گـــردد 
ــمــنــی یــکــســان در  ســـطـــوح ای

روش  بهترین  محدود  زمانی 
ویروس  چرخش  از  جلوگیری 
و وقوع بیماری در جمعیتهای 

دامی است. 
ــن  ــ ــوازیـ ــ ــت مـ ــ ــ ــای ــ ــ ــه رع ــ ــرچـ ــ گـ
واکسیناسیون  و  بهداشتی 
از  پیشگیری  مــهــم  ــان  ــ ارک از 
هستند  برفکی  تــب  بــیــمــاری 
امـــا کـــورکـــورانـــه عــمــل کـــردن 
وضعیت  از  ــی  ــاه گ آ عـــدم  و 
اینکه  و  هــا  گله  در  تیتر 
توانسته  واکــســن  ــا  آیـ
ــت  ــ ــاوم ــ ــق ــ اســــــــت م
برابر  در  را  مطلوب 
ــاد  ــجـ بـــیـــمـــاری ایـ
موضوعی  نماید 
اســت کــه تحت 
مراقبت  عنوان 
پـــــــایـــــــش  و 
ح  مطر بــیــمــاری 
عدم  ــردد.  ــی گ م
نتیجه  گــاهــی،  آ
کــورکــورانــه عمل 
ــت و  ــ ــ کـــــــردن اس
بــدیــهــی اســـت که 
مثبتی  ثمره ی  هیچ 
در بر نخواهد داشت. 
ــامــــل دو  مـــراقـــبـــت شــ
قـــســـمـــت بـــســـیـــار مــهــم 
و  کلینیکی  مــراقــبــت  اســـت. 

مراقبت سرولوژیکی. 
بیماری  کلینیکی  مراقبت  در 
تــعــریــف مـــی گـــردد، طـــوری که 
با  تفریقی  تشخیص  قابلیت 
ســایــر بــیــمــاری هــا را افــزایــش 
ــال گــفــتــه  ــ ــث ــور مــ ــطــ ــ  دهـــــــد. ب
مــی شــود هــر دامـــی کــه دارای 
یــا  دهــــــان  در  تــــــاول  و  ــب  ــ ت

پستان و یا سم ها بود، مبتال 
می شود.  تلقی  برفکی  تب  به 
پایش  کلینیکی  مراقبت  در 
زیـــادی  اهــمــیــت  از  ویـــــروس 
معنی  این  به  است  برخوردار 
احتمالی  مبتالی  مــوارد  از  که 
ــود و  ــرداری شـ ــ بــایــد نــمــونــه بـ
ــه و یــا  ــویـ جـــهـــت تــعــیــیــن سـ
ــه آزمــایــشــگــاه  تــحــت ســویــه ب
ــن اقــــدام از  ارســــال گــــردد. ایـ
هرگز  که  است  اقداماتی  اهم 
که  زیــرا  گــردد.  فراموش  نباید 
دارای   بــرفــکــی  تـــب  ــروس  ــ ویـ
قابلیت جهش بسیاری است 
و   A های  سویه  در  بخصوص 
O  که این امر موجب می شود 
وضعیت  از  دقیقی  شناخت 
جمعیت  در  ها  سویه  گردش 
با  متناسب  و  ــردد  گـ حــاصــل 
مــورد  واکــســن  تغییرات  ــن  ای

نظر را تهیه نمود . 
وضعیت  تعیین  راســتــای  در 
ــاری مـــراقـــبـــت  ــمــ ــ ــی ــ ــق ب ــ ــی ــ دق
ــی اهـــمـــیـــت  ــ ــ ــک ــ ــ ــوژی ــ ــ ــرول ــ ــ س
از  گاهی  آ  . دارد  فوق العاده ای 
سطح تیتر مورد انتظار سبب 
مـــی شـــود اطــمــیــنــان از عــدم 
وقوع بیماری افزایش یابد و یا 
آنتی  تولید  عدم  امکان  اینکه 
سویه ها  از  یکی  علیه  بـــادی 
مشخص گردد و یا اینکه تیتر 
گــروه سنی  بــادی در یک  آنتی 
که  نشده باشد  ایــجــاد  خــاص 
گاهی  آ امــکــان  حالت  ایــن  در 
ایــن  از  یـــک  ــر  ــر هـ بـ تـــفـــوق  و 
فراهم  سهولت  به  معضالت 
ــردد. نــشــان داده شــــده  ــی گـ مـ
مختلف  بـــه دالیـــل  ــه  ک اســـت 

در  سنی  گــروه هــای  بعضی  در 
آنتی  تیتر  عــمــاًل  ــا  ــداری هـ دامـ
ــاد نــمــی شــود و  ــج مــنــاســب ای
آن  جمعیت  دلیل  همین  به 
ــرض وقـــوع  ــع دامــــــداری در م

بیماری قرار می گیرد. 
ــن اوصـــــاف بـــایـــد گفت  ــ ــا ای بـ
وقوع  عــدم  به  منجر  که  آنچه 
ــردد صـــرف  ــ ــ ــی گ ــ ــ ــاری م ــ ــم ــ ــی ــ ب
بلکه  نیست  واکسیناسیون 
ــی اســت  ــاتـ ــدامـ مــجــمــوعــه اقـ
گــاهــی  کــه مــوجــب مــی شــود آ
در  بیماری  وضعیت  از  دقیق 
گــردد  حاصل  ــی  دام جمعیت 
تا بتوان بدرستی در درمان آن 

کوشید.

جمعیت دامی وجود دارد.
بهترین  بــهــداشــت  رعــایــت   -
اصل برای جلوگیری از بیماری 

است.
صــورت  در  واکسیناسیون   -
تجویز درست و به موقع  یکی 
کنترل  برای  بزرگ  کمکهای  از 

بیماری به شمار می آید. 
تــزریــق واکــســن  ــورت  - در صـ
امـــکـــان آلــــــوده شــــدن فـــارم 

وجود دارد.
بهترین  در  واکسیناسیون   -
درصــد   85 ــدود  حـ در  شــرایــط 
کــنــد و  ایـــمـــن مـــی  را  دامـــهـــا 
تعداد  جمعیت  در  همیشه 
ایمن  غیر  درصــد   15 به  قریب 
باقی می ماند. در صورت ورود 
ویــروس به دامــداری احتمال 
ــای غیر  ــهــ ــدن دامــ ــ ــوده ش ــ ــ آل

ایمن  وجود دارد. 
بــرخــی  آلـــودگـــی  ــورت  ــ ص در   -

در  ــن  ــمـ ایـ غـــیـــر  دامــــهــــای  از 
تعداد  ایجاد  بدلیل  دامــداری 
زیادی ویروس امکان آلودگی 

دامهای ایمن نیز وجود دارد.
ویــــــروس  ــه  ــ ــک ــ آن مـــهـــم  و   -
مــی تــوانــد بــه بــدنــهــای ایمن 
در  ســهــولــت  بــه  و  شـــود  وارد 
جــمــعــیــت چـــرخـــش داشــتــه 
دیگر  دام  به  دامــی  از  و  باشد 

منتقل گردد.
این  با  با توجه به مــوارد فوق 
پـــرســـش روبـــــــرو مــی شــویــم 
این همه  بــا  ــرد.  ک باید  کــه چــه 
کنترل  راه  در  کــه  مشکالتی 
بــیــمــاری تـــب بــرفــکــی وجـــود 
وقوع  بر  تــوان  می  چطور  دارد 
بیماری فایق آمد و آن را کنترل 
راهکار  و  نمود  کن  ریشه  یا  و 
اصولی آن چگونه خواهد بود. 
اول  وهـــلـــه  در  شـــک  ــدون  ــ بـ
ــن مــنــاســب و  ــسـ ــیــد واکـ ــول ت
ــادی  زی اهمیت  از  کیفیت  بــا 
بـــــــرخـــــــوردار اســـــــت. انـــجـــام 
ــرای  ب مختلف  آزمــایــش هــای 
کمی  شـــاخـــص هـــای  تــعــیــیــن 
ــنــد  کـــیـــفـــی واکـــــســـــن  مــان و 
اســـتـــریـــلـــیـــتـــی، پـــوتـــنـــســـی، 
ــدی  ــ ــن ــ ــودم ــ س  ،R-value
و  زایــی  ایمنی  واکسن، قــدرت 
زیــادی  اهمیت  از  ضـــرری  بــی 
بـــرخـــوردارنـــد. تــولــیــد واکــســن 
در  آن  کــارایــی  و  جهت  یــک  از 
در   ، دیــگــر جهت  از  جمعیت 
که  هستند  مسایلی  ــره ی  زمـ

باید مد نظر قرار گیرند. 
استفاده از واکسن به دفعات 
یک ساله  زمانی  دوره  یک  در 

بستگی بــه مــیــزان پــایــداری و 
سطح ایمنی ای دارد که ایجاد 
سطح  از  مــنــظــور  مــی نــمــایــد. 
ــی اســت  پـــایـــداری مـــدت زمــان
در  واکــســن  از  نــاشــی  تیتر  کــه 
دامــنــه مــطــلــوب مــقــدار خــود 
گله  مــیــانــگــیــن  مــقــیــاس  در 

دیگر  به عبارت  میماند.  باقی 
را  تــیــتــری  بــایــد  دام  هـــر 

داشــتــه بــاشــد کــه در 
ــه اطــمــیــنــان  ــنـ دامـ

آنــتــی بــادی  تیتر 
دارد  قـــرار  گله 

بـــــعـــــالوه   .
درصــــــــــــــــد 
دامــــهــــای 
ی  ا ر ا د
تــــــیــــــتــــــر 
از  ــز  ــ ــ ــی ــ ــ ن
اهــمــیــت 
برخوردار 

اســــــــــــت 
از  اگـــــــر  و 

درصـــد   75
باشد  کمتر 

مـــــــی تـــــوانـــــد 
دامــی  جمعیت 

ابتالی به  از نظر  را 
مــعــرض  در  بــیــمــاری 

خطر قرار دهد. 
که تعداد  به ذکر است  الزم 

دفــــعــــات واکـــســـیـــنـــاســـیـــون 
بــار  یـــا دو  و  یـــک بـــار  مــعــمــوال 
در ســـال تــعــیــیــن مــیــشــود و 
فراتر  تــعــداد  ایــن  از  چنانچه 
در  را  دیــگــری  مــشــکــالت  رود 
به  نه  شد  خواهد  سبب  دام 

ایمنی  ــاعــث  ب کـــه  ــن مــعــنــا  ایـ
نمی گردد بلکه جمعیت دامی 

را در مقابل بیماری بی ثبات 
 می نماید. 

هر  در  واکــســیــنــاســیــون 
باید  باشد  که  دفعات  تعداد 
در  را  دامــــــی  جــمــعــیــت  ــل  ــ ک

تعداد دفعات 
واکسیناسیون معموال 
یکبار و یا دو بار در سال 
تعیین میشود و چنانچه 
از این تعداد فراتر رود 
مشکالت دیگری را در 
دام سبب خواهد شد. 
نه به این معنا که باعث 
ایمنی نمی گردد بلکه 
جمعیت دامی را در 
مقابل بیماری بی ثبات 
می نماید.

ویروس تب برفکی 
دارای  قابلیت 

جهش بسیاری 
است بخصوص در 

  O و A سویه های
که این امر موجب 

می گردد شناخت 
دقیقی از وضعیت 

گردش سویه ها در 
جمعیت حاصل گردد 

و متناسب با این 
تغییرات واکسن مورد 

نظر را تهیه نمود . 
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مــبــادلــه ی  عملیاتی:  مــزایــای 
توافق  از  اســت  عبارت  زمین 
گاودار شیری و صیفی کاری که 
فعال  گــاوداری  همسایگی  در 

اراضــی  کشت در  بــرای  اســت 
زمــان  مــدت  ازای  بــه  یکدیگر 
مــشــخــص. کــاشــت مــتــنــاوب 
علوفه و صیفی  ها حائز مزایای 

و  صیفی کاران  برای  اقتصادی 
اراضی  در  که  است  گــاودارانــی 
مجاور گاوداری خود به تولید 
آن  ضمن  می پردازند،  علوفه 
ــرای  ــه گــزیــنــه هــای مــمــکــن ب ک
بهره برداری مؤثر از کود تولید 
گــاوداری هــای شیری  در  شده 
ــه ایـــن تــرتــیــب افــزایــش  نــیــز ب
پــیــدا مــی کــنــد. خــاکــی کــه قباًل 
اختصاص  صیفی  کــشــت  بــه 
ــود گــاو  ــزودن کـ ــ داشــتــه بــا افـ
شیری غنای مضاعف می یابد 
به  را  ــول  ــص ــح م عــمــلــکــرد  و 
می برد.  بــاال  چشمگیری  نحو 
ــنــاوب  ــا ت مـــبـــادلـــه ی زمـــیـــن یـ

آن،  کشت صیفی و علوفه در 
موجب  فوق،  مزیت  بر  عالوه 
شــکــســتــه شــــدن زنــجــیــره ی 
رشـــد عــلــف هــای هـــرز و انـــواع 
 ،

ً
نــتــیــجــتــا ــردد و  ــ ــی گ ــ آفـــــات م

میزان استفاده از آفت کش ها 
کــاهــش  را  عـــلـــف کـــش هـــا  و 

می دهد.
مقیاس دامــداری و موقعیت 
ــد  واحـ ــر  هـ آن:  ــی  ــای ــی ــراف ــغ ج
دامــــدار شــیــری صـــرف نــظــر از 
سایز گله در صورتی که دارای 
اراضی ای با درصد باالی فسفر 
صیفی کاری های  و  باشد  خاک 
همسایگی اش  در  ــه ای  ــرف ح

یت کود و پساب مدیر

از این روش  واقع شده باشند، می تواند 
شرط  نماید.  بهره برداری  وجه  احسن  به 
سر  بر  طرفین  که  است  آن  در  موفقیت 
به  یکدیگر  بــا  ــدت  ــ درازمـ هــمــکــاری  یــک 
وفــادار  مزبور  توافق  به  و  برسند  توافق 

بمانند.

افزودن کود گاو شیری به اراضی زراعی در 
حدی که برای تأمین ازت مورد نیاز علوفه 
کافی باشد معمواًل سبب افزایش بیش 
آن اراضی می گردد.  از حد فسفر خاک در 
به  نیز  ــاک  خ فسفر  ــه ی  ــی روی ب افــزایــش 
فسفری  مسمویت  موجب  خود  نوبه ی 
از  شــده  زهکشی   آب  و  سطحی  آب هـــای 

آنها می شود. 
بــاال بــودن میزان  ایــن در حالی اســت که 
کــنــار ســایــر  مـــزرعـــه در  ــاک  فــســفــر در خـ
شرایط مطلوب خاک که از کشت مداوم 
عــلــوفــه هــمــچــون یــونــجــه و اســتــفــاده ی 

ناشی  آن  در  ــاوی  ــ گ ــود  کـ از  درازمــــــدت 
کــاشــت صــیــفــی بسیار  ــرای  ــ ب مـــی شـــود، 
مطلوب اســـت. عـــالوه بــر ایـــن، مــزارعــی 
اقالم  کشت  تحت  طوالنی  مــدت  به  که 
آفات  میزبان  داشته اند،  قــرار  علوفه ای 
این  بــه  نیستند.  صیفی ها  اختصاصی 
ــی تحت  ــی زراعــ تــرتــیــب، مــبــادلــه ی اراضــ
کشت علوفه با صیفی کاری های حرفه ای 
هم  و  گــاودار  برای  هم  را  فراوانی  مزایای 
خواهد  بــر  در  صیفی کار  کــشــاورز  بـــرای 

داشت. 
آمریکایی  گـــاودار  یــک  تجربه ی  بــررســی 
نخواهد  لــطــف  از  خــالــی  زمــیــنــه  ایـــن  در 
دارای   ،)John Noble( نوبل  جــان  ــود:  ب
نــقــطــه ی  دو  در  گـــاوشـــیـــری  گـــلـــه ی  دو 
با جمعیت دام  ایالت نیویورک  مختلف 
حــدود  رأس   ۳۶۰۰ ــدود  حـ در  ــی  ــای دوش
قــرارداد  صیفی کار  یک  با  پیش  سال  دو 
چالش  و  نمود  امضا  مــزرعــه  مــبــادلــه ی 
مدیریت کود دو گاوداری خود را به یک 
این  کـــرد.  تبدیل  اقــتــصــادی  ســرمــایــه ی 
خود  نیاز  بــر  مـــازاد  اراضـــی  دارای  ــاودار  گـ
این  طبق  و  ــت  اس علوفه  کشت  بـــرای 
کــشــاورزی  ــی  اراضـ مجموعه ی  قــــرارداد، 
و  صیفی  متناوب  کشت  تحت  حــاال  وی 
علوفه قرار دارند. به باور آقای نوبل، این 
توافق »فرصتی برای بهره برداری بهینه و 
درازمدت از منابع ما و کشاورز همسایه« 
بتوانیم  »اگـــرمـــا  اســــت.  ــوده  ــم ن ــم  ــراه ف
کــود  در  مـــوجـــود  ــی  ــ آل مــــواد  از  بــخــشــی 
گاوداری های خود را در اختیار همسایه ی 
خود بگذاریم تا وی مجبور به خرید کود 
کار  بــه نفع هــر دو طــرف  نــشــود،  ــازار  بـ از 
کرده ایم. این چیزی جز یک بازی برد-برد 
که هر دو طرف را منتفع می کند، نیست.«

افزودن کود گاو شیری به 
اراضی زراعی در حدی که برای 
تأمین ازت مورد نیاز علوفه 
کافی باشد معمواًل سبب 
افزایش بیش از حد فسفر 
خاک در آن اراضی می گردد. 

بخش پنجم

مبادله ی زمین با صیفی کاران همسایه

روش های سودمند
یست  و سازگار با محیط ز

یت   برای مدیر
کود گاو شیری

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

متحده

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

)Ann C. Willkie(، دانشگاه فلوریدا

از طریق اسکن نشانی روبرو با موبایل، در وب گاه
Cornell Manure Management Program 

منابع بیشتری برای مطالعه در این زمینه مشاهده کنید
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Xaniar

MAXAN مکسان 
 پودر چربی کلسیمی محافظت شده، تهیه شده از

 روغن های گیاهی
  دارای پروفایل اسیدهای چرب مٔوثر در بهبود توازن

انرژی و افزایش تولید شیر
 غنی از اسیدهای چرب ضروری امگا۶ و امگا۹

 بهبود عملکرد تولید مثلی و سالمت گله
 کاهش تنش گرمایی، افزایش عملکرد دام و بهبود

سیستم ایمنی

PF45X20
محصولی دو منظوره با چربی و پروتئین باال
توازن مناسب پروتئین عبوری و غیر عبوری 

پروفایل مناسب اسیدهای آمینه جهت تولید شیر 
 استفاده از ترکیبات فراوری شده مثل پودر چربی و 

      نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش
 بهبود ایمنی، عملکرد تولید مثلی و حفظ چربی شیر 

در کنار افزایش تولید شیر

 

Ureen اورین 
 منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش

برای نشخوارکنندگان
 افزایش دسترسی باکتری های هضم کننده

فیبر به آمونیاک
 افزایش بازدهی استفاده از ازت در جیره و

 تولید پروتئین میکروبی
افزایش راندمان تولید شیر

Omegatex امگاتکس   
غنی از اسیدهای چرب امگا۳

  بهبود عملکرد تولید مثلی در
گله های شیری

بهبود باروری و سیستم ایمنی
 بهبود باالنس انرژی در اوایل

دوره شیردهی
مٔوثر در پیشگیری از کتوز

Xsoy اکسوی
 دانه سویای اکسترود (پیش فرآوری با بخار

(آب در دمای باال و فشار در زمان کوتاه
   افزایش پروتئین عبوری از %۲۰ به ۵۵ الی ۶۰%

       بهبود عملکرد تولید مثلی
بهبود تولید شیر و کیفیت شیر

 کاهش مقادیر مصرف سایر منابع پروتئینی
(مانند کنجاله سویا) و انرژی (پودر چربی

Proxanex پروزانکس  
 جایگزین منابع پروتئینی و قسمتی از منابع

چربی با هزینه کمتر
 توازن مناسب پروتئین عبوری و غیر عبوری

 دارای پروفایل مناسب اسیدهای آمینه جهت
تولید شیر

 نقش عمده در بهبود ایمنی، عملکرد تولید مثلی
 محلول ضد عفونی کننده پستان گاو قبل و حفظ چربی شیر

از دوشش
 پوتنسی ۵+ روی میکروب های اصلی

مولد ورم پستان های محیطی
 حداقل زمان الزم جهت از بین بردن

باکتری های بیماری زا
 حاوی چند ماده ضد عفونی کننده بر پایه

کلر با ایجاد اثر سینرژیستی
 کاهش درصد ابتال به ورم پستان های

محیطی در گله های شیری

Xguard ایکس گارد 
محلول ضد عفونی کننده ید دار پستان گاو پس از دوشش

پوتنسی ۵+ روی میکروب های گرم مثبت عامل ورم پستان مسری
پوتنسی ۴+ و ۵+ روی میکروب های گرم منفی عامل ورم پستان محیطی

حداقل زمان الزم جهت از بین بردن باکتری های بیماری زا
کاهش درصد ابتال به انواع ورم پستان در گله های شیری

کاهش چشمگیر سلول های سوماتیکی تانک شیر
کاهش پروالپس اسفنکتر و بهبود اسکور سرپستانک

افزایش تولید شیر
بهبود تولید مثل

تقویت سیستم ایمنی

...

Brain Reproductive
System

Rumen

Udder

Intestines
(

Green guard گرین گارد

Gold

RTU
Wash

سبد محصوالت زانیار
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زمانی که برای پرورش گوساله 
 
ً
در اختیار داریم دوره ی نسبتا
کوتاهی است. ولی تأثیرگذاری 
بــر  ــاه  ــ ــوتـ ــ کـ دوره ی  هـــمـــیـــن 
عملکرد شیرواری آینده، طول 
عــمــر اقــتــصــادی و ســــودآوری 
کل گله، کاماًل ملموس و حتی 

سرنوشت ساز است.

ــز، چند  ــم ــی بـــه بـــــاور دکـــتـــر ج
پــرورش  در  حــســاس  نقطه ی 
گوساله ی شیری وجود دارد که 
کار کمک  به موفقیت در این 
نخستین  و  می کنند  شایانی 
ایــن نــقــاط، ارتــبــاطــی اســت که 
گله برقرار  با دامپزشک  گاودار 
ــک گــلــه در  ــزش ــپ مــی کــنــد. دام

و  عمومی  مدیریت  سالمت، 
امنیت زیستی گوساله های ما 

نقشی حیاتی ایفا می کند.
پــــرورش گــوســالــه ی ســالــم با 
از گاو خشک  مراقبت صحیح 
گاو  تــغــذیــه ی  مــدیــریــت  یعنی 
از یــک ســو و فــراهــم  خــشــک 
ســاخــتــن مــحــیــطــی آســـــوده و 

از  آن  ــرای  ــ بـ ــتـــرس  اسـ ــدون  ــ بـ
ــوی دیــگــر شـــروع مــی شــود.  س
ــت  دکـــتـــر جــیــمــز مــعــتــقــد اس
رســیــدگــی بـــه گـــاو خــشــک به 
باید  کــه  دارد  اهــمــیــت  ــدری  قـ
اذعـــان کــرد هــر اتــفــاقــی کــه در 
بـــرای  خــشــکــی  دوره ی  طــــول 
نهایت،  در  بیفتد  شیری  گــاو 

آکادمی دالوال سلسله دروسی را با عنوان »کالج پرورش   
ً
اخیرا

رابــرت  دکتر  تدریس  با  مجازی  کالس های  صــورت  به  گوساله« 
جیمز، استاد رشته ی دامپروری از دانشگاه صنعتی ویرجینیای 
محافل  در  شیری  گوساله ی  مدیریت  زمینه ی  در  کــه  آمریکا 
تمرکز  نمود.  برگزار  است  شــده ای  شناخته  چهره ی  بین المللی 

نقاط حساس  بر  دکتر جیمز در هشت نشست مجازی مزبور 
آموزشی را با  در مدیریت گوساله ی شیری بود. وی این دوره ی 
ح  طر با  و  شیری  گوساله های  مدیریت  مبانی  و  اصول  بر  تأکید 
این پرسش آغاز نمود که »آیا می توانیم در پرورش گوساله های 

شیری گله ی خود بهتر از این عمل کنیم؟«
به زعم دکتر جیمز، هزینه ی پرورش گوساله ی شیری با در نظر 
گرفتن قیمت خوراک های مغذی مخصوص گوساله، کارگر ماهر 
مدت  امــا  اســت  گزافی  هزینه ی  ویــژه  تجهیزات  و  تأسیسات  و 

یت گوساله و تلیسه مدیر

یت پرورش مدیر
گوساله شیری

به روایت دالوال

کادمی جهانی دالوال گزارشی از همایش مجازی آ

بخش  نخست
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در  را  ما  شکست  یا  موفقیت 
پرورش گوساله های آینده رقم 

خواهد زد.
نقاط  جیمز   دکــتــر  دیــدگــاه  از 
حساس بعدی برای موفقیت 
محیط  گــوســالــه،  ــرورش  ــ پ در 
آغـــوز  ــاه و مـــدیـــریـــت  زایـــشـــگـ
جای  در  باید  زایــش  هستند. 
کاماًل تمیز و خشک، مجهز به 
تهویه ی مناسب و در معرض 
دید انسان صورت بگیرد تا در 
صورت نیاز گاو به کمک، بتوان 
به سرعت وارد عمل شد. آغوز 
هــزار   ۵۰ میکربی  بــار  بــا  پاکیزه 
ــرف شش  یــا کــمــتــر را بــایــد ظـ
ساعت نخست پس از تولد به 
گوساله خورانید تا آنتی بادی ها 
و هــورمــون هــای ضـــروری بــرای 
بی خطر  رشــد  و  موفق  شـــروع 
گــوســالــه بــه بــدن آن رســانــده 

شود.
ــواد  گـــوســـالـــه ی شـــیـــرخـــوار مـ
مغذی مورد نیاز خود را از شیر 
پاستوریزه یا جایگزین شیر به 
ــی آورد و مــعــمــواًل هر  ــت مــ دس
روز ۷/۵ تا ۱۱ لیتر شیر مصرف 
نخست  ــای  روزهــ )در  می کند 
بر   .) ــر ــت ــش ــی ب تـــولـــد،  از  پـــس 
اساس استانداردهای انجمن 
تلیسه ی  و  گــوســالــه  پـــرورش 
باید  مــا  هــدف  آمریکا،  شیری 
نژاد  از  نظر  که صرف  باشد  آن 
گوساله ی شیری، ظرف ۵۶ روز 
از بدو تولد، وزن بدن گوساله 

به دو برابر برسد. 
نــگــهــداری  مــــورد جــایــگــاه  در 
شیری  گــوســالــه ی  ــرورش  ــ پ و 
اصــلــی وجــود  گــزیــنــه ی  نیز دو 

و  انــفــرادی  جایگاه های  دارد: 
یک  هــر  گــروهــی.  جایگاه های 
قــوت و  نقاط  گزینه  ایــن دو  از 
ضعف خــاص خــود را دارنـــد. از 
بوده  آن  عمومی  بــاور   ، دیــربــاز
ــفــرادی  کــه در جــایــگــاه هــای ان
بهتر می توان انتقال و سرایت 
مــهــار  و  مــدیــریــت  را  بــیــمــاری 
ــم،  ــدی ق از  بـــنـــابـــرایـــن  نـــمـــود؛ 
بیشتر  ــرادی  ــفـ انـ بــاکــس هــای 
ــوده  ــال صــنــعــت بـ ــبـ مـــــورد اقـ
است.  اما به زعم دکتر جیمز، 
اگر باکس های گروهی درست 
و مــنــاســب مــدیــریــت شــونــد، 
ــا زحــمــت و  آن گـــاه مــی تــوان ب
هــزیــنــه ی کــمــتــری، مــراقــبــتــی 
نسبت  را  صحیحی  و  یکسان 
ــای بــیــشــتــری  ــه هـ ــالـ ــوسـ ــه گـ ــ ب

اعمال نمود. 
اگرچه  گروهی،  باکس های  در 
، مــواد  ــوز ــ امــنــیــت زیــســتــی، آغ
ــوا در  ــ تـــهـــویـــه ی هـ و  ــغـــذی  مـ
زمــــــره ی مـــالحـــظـــات اســاســی 
هستند، مهم ترین مزیت های 
این سیستم عبارت اند از رشد 
بهتر گوساله ها، کوتاه تر شدن 

کمتر  افت  شیرخواری،  دوره ی 
شیرگیری  از  بعد  رشــد  میزان 
گوساله ها و اجتماعی تر شدن 

گوساله ها.
تغذیه ی گوساله های شیرخوار 
به  گـــروهـــی  ــای  ــاکـــس هـ بـ در 
جمله  از  مختلفی  روش هـــای 

مخزن مشترک مجهز به چند 
از  اســتــفــاده  مــجــزا،  پستانک 
سربند برای تغذیه ی مجزای هر 
گوساله از سطل شیر جداگانه 
گــوســالــه هــا  آزاد  ــه ی  ــذی ــغ ت و 
صنعتی  جـــایـــگـــزیـــن هـــای  ــا  ــ ب
ایستگاهی  فیدرهای  از  شیر 
است.  امکان پذیر  اتوماتیک 
ولی سرمایه گذاری در فیدرهای 
تمام  از  اتوماتیک  ایستگاهی 
عقالنی تر  مــوجــود  ــای  روش هــ
زیرا  می رسد  نظر  به  مفیدتر  و 
ــن دســتــگــاه هــا،  ــ ــه کــمــک ای بـ
یکنواخت ترین  مــی تــوان  اواًل 
بـــــرای  را  مـــمـــکـــن  مـــخـــلـــوط 
 
ً
ثانیا و  کــرد  فراهم  گوساله ها 
می توان میزان مصرف شیر یا 
جایگزین شیر هر گوساله را در 
هر وعده به دقت ثبت نمود. 

ایــن دو   ، بــه زعــم دکــتــر جیمز
بیماری ها  ردیابی  بــرای  مزیت 
بسیار  شــیــری  گــوســالــه ی  در 
تحقیقات  ــد.  ــرن ــؤث م و  مــفــیــد 
اثبات نموده  وی نیز در عمل 
مــدت هــا قبل از ایــن کــه بــروز 
گوساله در سطح  بیماری های 
دامـــــداری بـــرای انــســان قابل 
تــشــخــیــص بـــاشـــد، بـــه کمک 
ایـــن  از  حـــاصـــل  داده هــــــــــای 
هم زمان   

ً
دقیقا و  دستگاه ها 

ردیابی  قابل  بیماری  شــروع  با 
است.

ــن، اســـتـــفـــاده از  ــ ــر ایـ ــالوه بـ ــ عـ
فیدرهای اتوماتیک گوساله به 
ما امکان می دهد که در نیروی 
کــارگــری صــرفــه جــویــی نــمــوده 
بخش های  ســایــر  در  آن  از  یــا 
مفیدتری  بهره برداری  گاوداری 
جای  بــه  مثاًل  باشیم.  داشــتــه 
آن که وقت ارزشمند کارگر ما 
سطل های  شستشوی  صرف 
شــیــر و ســایــر گــرفــتــاری هــای 
تک  سنتی  تغذیه ی  با  مرتبط 
تک گوساله ها گردد، می تواند 
به مدیریت و مراقبت زیربنایی 
گوساله ها  از  هوشمندانه  و 

اختصاص یابد.
گوساله ها  مزبور،  سیستم  در 
فیدر  ــراغ  ــ س بـــه  روز  طـــول  در 
جیره ی  تا  می روند  ایستگاهی 
خود  شــده ی  تعیین  پیش  از 
مقایسه  در  کنند.  دریــافــت  را 
ــا ســیــســتــم هــای ســنــتــی که  بـ
خاصی  روز  در  را  گــوســالــه هــا 
از شــیــر مــی گــیــرنــد  ــاره  ــ بـ یـــک 
ــد بــــه حـــیـــوان  ــ ــوان ــ ــی ت )کـــــه مــ
زیــادی  روانـــی  و  جسمی  فشار 

ایــن  ــدد  مـ بــه  کــنــد(،  تحمیل 
جیره ی  مــی تــوان  دســتــگــاه هــا 
تدریج  بــه  را  گوساله ها  مــایــع 
ــه نــحــوی کــه بـــرای حــیــوان  و ب
ــرف ۱۰  نــامــحــســوس بــاشــد ظـ
شیر  از  تـــا  کـــرد  کـــم  روز   ۱۴ تـــا 
گوساله هیچ عارضه ی  گرفتن 
جانبی ای در پی نداشته باشد. 
بزرگترین  جیمز  دکتر  بــاور  به 
ــــور در  ــزب ــزیـــت ســیــســتــم مــ مـ
هــمــیــن نــکــتــه نــهــفــتــه اســـت: 
گوساله ها به اختیار خود و هر 
کــه احــســاس نیاز کنند  زمــان 
اتوماتیک  فیدر  از  می توانند 
 تحت 

ً
کــنــنــد و قــطــعــا تــغــذیــه 

استرس به مراتب کمتری قرار 
می گیرند. 

البته، دکتر جیمز تأکید می کند 
که صرف خریداری و راه اندازی 
معنای  بـــه  دســتــگــاه هــا  ایـــن 
پــیــشــرفــت عــمــلــکــرد شــمــا در 
بود  نخواهد  گوساله  پــرورش 

به  ــرادی دقــیــق  ــ افـ بــایــد  بلکه 
مدیریت این فیدرها گماشته 
شــســتــشــوی  در  ــه  کــ ــد  ــونـ شـ
ــق دســتــگــاه  ــی ــع و دق ــوق بـــه م
ــواس داشـــتـــه بــاشــنــد، و  ــ وسـ
داده های آماری به دست آمده 
بــه درســتــی تحلیل  را  آن هـــا  از 

نمایند. 
یا  سیستم  هــر  کارگیری  بــه  بــا 
روش جدیدی در گاوداری های 
ــرای  ــ ــ صــنــعــتــی امـــــــــــروزی، اج
اســتــانــداردهــای  و  پروتکل ها 
بسیار  آن هـــا  بــا  مرتبط  جــدیــد 
بنابراین،  است.  اهمیت  حائز 
استفاده از فیدرهای اتوماتیک 
ــرای تــغــذیــه ی  ــ ایــســتــگــاهــی بـ
ــوار نــیــز  ــ ــرخ ــ ــی ــ ــه ی ش ــ ــال ــ ــوس ــ گ
زمــانــی ســرمــایــه گــذاری موفق 
بـــود  ــد  ــواهــ ثــمــربــخــشــی خــ و 
ــت  ــور درس ــزب ــه فــیــدرهــای م ک
نصب شده و به درستی مورد 

بهره برداری قرار بگیرند. 

به کمک فیدرهای 
ایستگاهی اتوماتیک، 

اواًل می توان 
یکنواخت ترین 

مخلوط ممکن را برای 
گوساله ها فراهم کرد 
 می توان میزان 

ً
و ثانیا

مصرف شیر یا جایگزین 
شیر هر گوساله را در 

هر وعده به دقت ثبت 
نمود.

یت گوساله و تلیسه مدیر
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مدیریت تغذیه ی گوساله ی شیرخوار

 در خــالل مــاه نخست پس از تولد به مــواد جامد 	 
موجود در شیر یا جایگزین شیر مرغوب بستگی دارد.

مواد مغذی قابل هضم 	
پایین بودن خطر پاتوژن ها 	

 تأمین نیاز گوساله ی شیرخوار به مواد مغذی 	 
برای حفظ سالمت و رشد مطلوب

 تغییر جیره به خوراک خشک	 
ً
 نهایتا

 تعیین اهداف عملکردی پیش از اجرای برنامه	 

مدیریت باکس های گروهی

تولید و بهره برداری از مرغوب ترین آغوز ممکن	 
به 	  ایمنی  مؤثر  انتقال  بـــرای  آغـــوز  مدیریت 

گوساله ها
وسواس در حفظ امنیت زیستی	 
طبیعی 	  نیازهای  بــا  تغذیه  برنامه ی  انطباق 

گوساله ها
تهویه و زهکشی عالی باکس های گروهی	 
سایر نکات: تخصیص فضای کافی به ازای هر 	 

گوساله، گروه بندی بر اساس سن، تصمیم به 
موقع برای گروه بندی گوساله ها

سیستم  از  نظر  صـــرف  عملکردی  ــــداف  اه
تغذیه ی مورد استفاده

گاو 	  آغوز  از  می توان  آیا  آغــوز-  مدیریت 
مادر استفاده کرد؟

تعیین 	  در  محیطی  شــرایــط  ــه  ب دقـــت 
نیازهای تغذیه ای گوساله

استفاده از روشی که به حداقل نیروی 	 
کار نیازمند باشد

برای 	  محیطی  آســودگــی  حداکثر  ایجاد 
گوساله

مــقــرون بــه صــرفــه بـــودن در قــیــاس با 	 
منحنی رشد گوساله ها
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۷۲٪۷۵٪۴۰٪

۳۱٪۲۴٪۳۴٪

۵۲٪۳۳٪۷۸٪

 ما برای پی بردن به تحوالت پیش روی صنعت
 دامپروری شیری در آینده ی نزدیک، بازار جهانی
این صنعت را مورد پایش دقیق قرار دادیم

 تحوالت آتی صنعت دامپروری شیری در سطح جهان
IMV تحقیق آکادمیک گروه 

 نقش دامپزشــک
در آینده ی صنعت

اقیانوسیه
٪۱۰

آسیــا
٪۴/۵

اروپـا
٪۳۲

آمریکا
٪۵۳

۷۱٪
دامپزشک

۱۲٪
دامــدار

۱۱٪
دانشجــو

٪۳۶ ٪۷۰

 ٪بر مبنای نقطه نظرات افراد پایش شده

 نقش دامپزشک بیشتر ارائه ی مشاوره و
تحلیل فنی خواهد بود

 تکنسین دامپزشکی، معاینات رحمی
سونوگرافیکی را برعهده خواهد داشت

۱۸۵
فعال حرفه ای این صنعت

پایش شدند

 تغییرات
 قابل پیش بینی

در صنعت
جهانی

عوامل
تحول آفرین 

 چالش های
 داخل دامداری

 برای
ارزش آفرینی

 افزایش اتکا به
 نرم افزارهای

مدیریتی

بهره وری

 ثبت 
 داده های

سونوگرافیک

 دشواری در
 فروش خدمات

پیشگیرانه

 همکاری
 گروهی با

 کارکنان شاغل
در گاوداری

 استفاده ازآسایش دام
 فناوری های

جدید

 افزایش سایز
 گله و دامداری

 نوسان قیمت
شیر

 برای تهیه محصوالت اصلی IMV  شما هم آماده ی تغییر شده اید؟
با قیمت رسمی نمایندگی

با ما تماس بگیرید

www.imv-imaging/easi-scan-go انتقـــادها و پیشنهـــادها

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۶

واحد فناوری های کمک زادآوری

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۹
۰۹۱۲ ۰۱۷ ۸۸۱۲

داخلی ۲۰۷
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اد یت ژنتیک و اصالح نژ مدیر

برای شناسایی اجزای دستگاه تولید مثل گاو شیری )نظیر جسم 
زرد( و تعیین وضعیت آبستنی، ابزارها و روش های گوناگونی در 
محیط گاوداری در اختیار داریم که عبارت اند از معاینه با دستگاه 

اولتراسونوگرافی، معاینه با دست و آزمایش خون.
آبستن  گاوهای  شناسایی  برای  سنتی  روشی  دستی  معاینه ی 
و گاوهای باز است. در این روش، بازوی کارشناس وارد رکتوم 
لمس  رکتوم  دیــواره ی  طریق  از  را  مثل  تولید  دستگاه  گردیده، 
می کند. از جمله محدودیت ها یا نقاط ضعف این روش می توان 
اجـــزای  از  بعضی  ــت  ــادرس ن شناسایی  بــرشــمــرد:  را  زیـــر  ــوارد  مــ
دستگاه تولید مثل )مثاًل کیست های فولیکوالر در مقایسه با 

کیست های لوتئال(، و دشواری در تعیین زیست پذیری جنین. 
برای  دیگری  روش  خون،  سرم  در  موجود  پروژسترون  آزمایش 
میزان  آزمــایــش  ایــن  اســت.  شیری  گــاو  در  آبستنی  تشخیص 
تعیین  را  گــاو  گـــردش خــون  مــوجــود در دستگاه  پــروژســتــرون 
می کند. سطح پروژسترون خون در صورت آبستن بودن گاو باال 

می رود. نقطه ی ضعف اصلی این روش آن است که برای دریافت 
نتیجه ی آزمایش باید ۳ تا ۵ روز انتظار کشید.

از جانب  اقـــدام پیگیرانه  یــا  گــونــه درمـــان  تــرتــیــب، هــر  ایــن  بــه 
اجــرای پروتکل هم زمان سازی  از قبیل  گله  یا مدیر  دامپزشک 
اتالف وقت و خسارت  بیفتد و سبب  به تعویق  ممکن است 

مالی گردد.
اولتراسونوگرافی دقیق ترین روش برای ارزیابی وضعیت دستگاه 
از  پس  اولتراسوندی،  معاینه ی  بــرای  اســت.  گاو  در  تولید مثل 
، پروب  پوشیدن دستکش و آغشته کردن آن با ماده ی روان ساز
پیرامون  را  خود  انگشتان  داده،  قرار  دست  کف  در  را  دستگاه 
رکتوم  مــجــرای  وارد  را  بــازو  و  دســت  سپس  و  می کنیم  گــره  آن 
می نماییم. آن گاه پروب در کف مجرای رکتوم یعنی در طبقه ی 
فوقانی دستگاه تولید مثل می نشیند و تصاویر اولتراسوند را از 

اجزای مختلف این دستگاه تهیه و ارسال می کند.
در معاینه ی دستی، اتکای ما به بافت و موقعیت مکانی اجزایی 
اما  می کنیم،  شناسایی شان  خــود  المسه ی  حس  با  که  اســت 
فناوری اولتراسونوگرافی به ما امکان می دهد که اجزای تخمدان 
ارزیابی به مراتب  کنیم و در نتیجه  را به دقت مشاهده  و رحم 

کامل تر و دقیق تری از دستگاه تولید مثل گاو به عمل آوریم.   

تشخیص آبستنی 
در گاو شیری: 

مقایسه ی عملکرد 
اولتراسونوگرافی با 

معاینه ی دستی و 
آزمایش خون

IMV IMAGING کادمی شرکت منبع: بولتن ترویجی آ
اکتبر ۲۰۲۰

خ ویزیت دامپزشک: ۱۹۰ دالر در هر ساعت و معاینه ی ۷۰ گاو در ساعت )۱( بر اساس نر
بــرای  ســاعــت  در  دالر   ۲۰ خــدمــات:  خ  نــر و  مصرفی  تجهیزات  هــزیــنــه ی  اســـاس  بــر   )۲(

نمونه برداری از ۶۰ رأس گاو
خ ویزیت دامپزشک: ۱۷۰ دالر در هر ساعت و معاینه ی ۶۰ گاو در ساعت )۳( بر اساس نر

ــای کــلــیــنــیــکــال  ــ ــ ــزایـ ــ ــ ــن مـ ــ ــری ــ ــم ت ــ ــه ــ م
ــاس بـــا ســایــر  ــی ــی در ق ــراف ــوگ ــن ــراس ــت اول

ح زیرند: روش ها به شر
)بسته  آبستنی  ســریــع تــر  تشخیص   •
دستگاه  کــاربــر  تــجــربــه ی  و  مــهــارت  بــه 

سونوگرافی(
• تأیید زیست پذیری جنین

• تشخیص دوقلوزایی
• تعیین سن جنین

• تعیین جنسیت جنین
ــی اجـــــزای تــشــکــیــل دهــنــده ی  ــ ــاب ــ • ارزی

تخمدان و رحم
دقت  بــا  تلقیح  زمــان  بهترین  تعیین   •

بیشتر در مقایسه با معاینه ی دستی
• کاربردهای متنوع غیر از معاینات مربوط 

به دستگاه تولید مثل
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از طریق اسکن نشانی روبرو با موبایل، می توانید متن 
گزارش این تحقیق را در وبگاه IMV Imaging مطالعه کنید.
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گاوهـــای  از  دســـته  آن 
کم تولیدی را شناســـایی کنید 
کـــه درآمـــد کافـــی بـــرای جبران 

خـــوراک  متغیـــر  هزینه هـــای 
نمی کننـــد.  تولیـــد  کارگـــری  و  
بـــرای این امر می تـــوان از انواع 
گله ی  مدیریـــت  نرم افزارهـــای 
شـــیری بهـــره جســـت. بعـــد از 
بایـــد  گاوهـــا  ایـــن  شناســـایی 
کـــردن  بـــرای حـــذف، خشـــک 
تصمیـــم  جایگزینی شـــان  یـــا 
بهاربندهایـــی  در  بگیریـــد. 
کـــه دچـــار تراکـــم بیـــش از حد 
گاوهـــای  حـــذف  هســـتند، 
بـــازده  بـــه  لطمـــه ای  کم ســـود 
کلی شـــیر گله نخواهـــد زد زیرا 
باقی مانده  گاوهـــای  عملکـــرد 
در بهاربنـــد به ســـرعت بهبود 

تراکـــم  اگـــر  یافـــت.  خواهـــد 
بهاربندهـــا بیـــش از حـــد زیاد 
اســـت، چگونه می توان حذف 
پـــرورش  یـــا  کنتـــرل  را  گاوهـــا 
تلیســـه ها را بهبود بخشید تا 
از فضـــای موجود بـــه بهترین 
بهره بـــرداری  ممکـــن  نحـــو 
شـــود؟ در این زمینه ی خاص، 
یادمـــان باشـــد که شـــرایط هر 
گلـــه بـــا گلـــه ی دیگـــر متفاوت 
اســـت و نمی توان یک فرمول 
عمومـــی را در زمینـــه ی حـــذف 
دام بـــرای تمـــام گله هـــا تجویز 

. د کر

از  انحـــراف  عمـــل،  مقـــام  در 
تصمیم هـــای مدیریتـــی اتخاذ 
شـــیری  گله هـــای  در  شـــده 
وگرنـــه  اســـت  رایـــج  بســـیار 
مـــوارد  اکثـــر  در  کاغـــذ  روی 
نقـــص  و  بی عیـــب  چیـــز  هـــه 
مـــواردی  از جملـــه  می نمایـــد. 
کـــه تصمیم هـــای مدیریتی در 
عمل زیر پا گذاشـــته می شود 
قـــرار  ســـهل انگاری  مـــورد  یـــا 
مـــوارد  می تـــوان  می گیـــرد 
زیـــر را برجســـته کـــرد: مراحـــل 
مدیریت  شیردوشـــی،  عملـــی 
 ، آغـــوز بـــا  تغذیـــه  و  زایـــش 
برنامـــه ی تولید مثلی نوشـــته 

برنامـــه ی  و  گلـــه  بـــرای  شـــده 
بخش هـــای  بـــرای  تغذیـــه 
و  معضـــالت  آن.  مختلـــف 
گرفتاری های مســـتقیم ناشی 
از ایـــن ســـهل انگاری ها چیزی 
:  افـــت یـــا رکـــود  نیســـتند جـــز
رفتـــن  بـــاال   ، شـــیر تولیـــد  در 
اسکور ســـوماتیک سل، افت 
آبســـتنی موفـــق، ضعف  آمـــار 
گوســـاله،  تلفـــات  و  عمومـــی 
و  تغذیـــه  عملکـــرد  افـــت 
ضعف شـــکمبه. صـــرف وقت 
برخـــی  اجـــرای  بـــرای  و هزینـــه 
اصـــول کـــه دیگـــر بـــرای گله ی 
ضـــرورت  یـــا  مصـــداق  شـــما 

۵
 اطمینان حاصل 

کنید که تمام 
تصمیم های 

مدیریتی همچنان 
در گله مصداق دارند، 

مثمر ثمر هستند 
و به دقت رعایت 

می شوند.

۴
گاوهای کم ارزش 

و کم سود را 
شناسایی و برای 

حذف شان تصمیم 
بگیرید.

یت اقتصادی مدیر

۱۰ فرصت طالیی برای 
مدیریت گله ی شیری 

در شرایط سخت 
اقتصادی

ِورتــون )Tom Overton(، ِجیِســن 
ُ
ا تــام  نویســندگان: 

 Robert( لینــچ  رابــرت   ،)Jason Karszes( کارِزس 
Lynch(، هولیــو جیوردانــو )Julio Giordano(، و مایــک 

)Mike Van Amburgh( مِبــرگ 
َ
ا فــان 

دانشــکده ی علــوم دامــی و مرکــز تحقیقــات کاربــردی، 
ــل ــگاه کورن دانش

بخش آخر
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ندارنـــد هـــم بـــه هزینه هـــای غیـــر ضروری 
کارکنـــان  بـــا  دامـــداری شـــما می افزاینـــد. 
خود جلســـات مشورتی تشـــکیل بدهید 
و تصمیم هایـــی را کـــه تـــا امـــروز در گلـــه 
اجـــرا می شـــده یـــک بـــار دیگـــر بـــه دقـــت 
مـــرور کنید تا مطمئن شـــوید مجموعه ی 
حـــال  در  شـــما  گلـــه ی  در  کـــه  کارهایـــی 
انتظـــار  اجراســـت بازگشـــت مالـــی مـــورد 
از آنهـــا را داشـــته باشـــد. در مشـــورت بـــا 
کارشناســـان خـــود تعیین کنیـــد که کدام 
امـــور مدیریتـــی، دیگـــر ضرورتـــی  از  یـــک 
برای اجرا شـــدن در گله ندارنـــد یا بازخورد 
مثبتی از آنها حاصل نمی شـــود یا دســـت 
کـــم بایـــد در آنها اصالحاتی بـــه عمل آورد.

پـــرورش طوالنی تر از زمـــان الزم یا پرورش 
تلیســـه،  زیـــادی  حـــد  از  بیـــش  تعـــداد 

نـــدارد.  صرفـــه ی اقتصـــادی 
با وجود ســـالها تحقیق و تجربه که اثبات 
کـــرده اســـت کـــه می تـــوان تلیســـه را بـــه 
نحـــوی پرورش داد کـــه در ۲۱ تا ۲۲ ماهگی 
به ســـن اولیـــن زایش خود برســـند، هنوز 
در بســـیاری از گله هـــای امروزی متوســـط 
ماهگـــی   ۲۶ تـــا   ۲۴ زایـــش  اولیـــن  ســـن 
اســـت. ایـــن امـــر عـــالوه بـــر هزینه هـــای 
از  نیـــز  گزافـــی  اضافـــی خـــوراک، هزینـــه ی 
لحـــاظ اختصـــاص فضـــا و نیروی انســـانی 
کـــه  تلیســـه هایی  از  نگهـــداری  بـــرای 
نرســـیده اند  زایـــش  بـــه مرحلـــه ی  هنـــوز 
می کنـــد.  تحمیـــل  گلـــه  اقتصـــاد  بـــه 

بیشـــتر  گلـــه  تلیســـه های  تعـــداد  اگـــر 
ســـرمایه گذاری  باشـــد،  ضـــروری  حـــد  از 
اقتصـــادی  توجیـــه  تلیســـه  پـــرورش  در 
خـــود را از دســـت می دهـــد. در اینجـــا بـــاز 
می شـــود از نرم افزارهـــای مدیریتـــی بهـــره 
گرفـــت. همچنیـــن می تـــوان از یـــک ابـــزار 
ِاکِســـل  محیـــط  در  رایـــگان  محاســـبه گر 
کـــه دانشـــگاه کورنل آمریـــکا ابـــداع کرده 

اســـتفاده کنیـــد. 
البتـــه کیفیـــت تلیســـه نیز عامـــل تعیین 

اســـت.  کننده ای 

حداقـــل   امـــروزه  گاوداری هـــا  از  بســـیاری 
تجربـــه  را  درصـــدی   ۲۶ آبســـتنی  میـــزان 
می کننـــد. مقایســـه ی این عدد بـــا رقم ۲۰ 
درصـــد کـــه تـــا همین چنـــد ســـال پیش، 
آســـتانه ی موفقـــی تلقی می شـــد بـــه این 
نتیجـــه می رســـیم کـــه ارتقـــای حداکثـــری 
آســـتانه ی  از  عبـــور  و  آبســـتنی  درصـــد 
۲۰ درصـــد یعنـــی کســـب درآمـــد هـــر چـــه 
بیشـــتر. حتی با فرض قیمت هـــای پایین 
فروش شـــیر خـــام در بـــازار کنونـــی ایاالت 
رأســـی   ۵۰۰ گاوداری  یـــک  اگـــر  متحـــده، 
بتوانـــد آمـــار آبســـتنی خـــود را از ۲۰ درصد 
به ۲۶ درصد برســـاند، ۴۲ هزار دالر در یک 
ســـال به درآمد خود خواهد افـــزود. البته 
هر هزینـــه ی اضافـــه ای را که بـــرای اصالح 
برنامـــه ی تولید مثلی گله الزم باشـــد باید 
از ایـــن رقـــم دالری کـــم کنیم. تمـــام ابعاد 
برنامـــه ی تولیـــد مثلـــی گلـــه ی خـــود را به 
دقـــت ارزیابی کنیـــد و از پیشـــرفت هایی 

ســـالهای  طـــی  دامپـــروری  صنعـــت  کـــه 
اخیـــر در این حـــوزه به دســـت آورده بهره 
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بـــه  آبســـتن  گاوهـــای  دقیـــق  مدیریـــت 
نحـــوی کـــه »درســـت بـــه موقـــع« گاوهای 
آســـتانه ی زایمـــان بـــه زایشـــگاه منتقـــل 
گردنـــد معمـــواًل از تعداد مـــوارد مرده زایی 
مربـــوط  مشـــکالت  نیـــز  )و  می کاهـــد 
بـــه گاوهـــای تـــازه زا را تـــا حـــد زیـــادی رفـــع 
می کنـــد(. هـــر چـــه تعـــداد گوســـاله هایی 
کـــه زنـــده به دنیـــا می آیند بیشـــتر باشـــد، 
گوساله های بیشـــتری وارد گله می شوند 
یا گوســـاله های بیشـــتری برای فروش در 
بـــازار و کمک به نقدینگـــی گاوداری وجود 

خواهنـــد داشـــت.
طبـــق  زنـــده،  گوســـاله ی  زایـــش  از  پـــس 
تلفـــات  میانگیـــن  تحقیقـــات،  نتایـــج 
ضعـــف  میانگیـــن  و  درصـــد   ۸ گوســـاله 
بـــود.  خواهـــد  درصـــد   ۳۰ آن  بیمـــاری  و 
مدیریـــت دقیـــق آغـــوز )حداقـــل ۴۵ تا ۵۰ 
ایمونوگلوبیـــن؛  سی ســـی  در  میلی گـــرم 
حداکثر ۱۰۰ هزار CFU در سی ســـی باکتری( 
ظـــرف ۴ ســـاعت نخســـت بـــدو تولـــد در 
نـــژاد هلشـــتاین بـــرای حصـــول اطمینان 
بـــه  کافـــی  غیرفعـــال  ایمنـــی  انتقـــال  از 
گوســـاله ی نوزاد و تغذیـــه ی آن بالفاصله 
پس از تولـــد حائز اهمیت حیاتی اســـت. 
گوســـاله بایـــد طـــوری تغذیـــه شـــود که تا 
برابـــر  دو  تولـــدش  بـــدو  وزن  روزگـــی،   ۵۶

شـــود. ایـــن تجویـــز باالتـــر از توصیه های 
رایـــج در مـــورد تغذیـــه ی گوســـاله ی نوزاد 
اســـت. ایـــن ســـقف تغذیـــه از یـــک ســـو 
عملکـــرد وزن گیـــری بـــر حســـب گوشـــت 
ســـو  دیگـــر  از  و  می دهـــد  ارتقـــا  را  الشـــه 
مـــواد مغذی ضـــروری را بـــرای کارکرد مؤثر 
سیستم ایمنی گوســـاله تأمین می کند و 
در نتیجـــه هزینه ی دارویی و دامپزشـــکی 
بـــه  گوســـاله  پـــرورش  را در بخـــش  گلـــه 

می رســـاند. ممکـــن  حداقـــل 

ایـــن فرصت هـــا زمانی قابـــل تحقق اند که 
از تحلیل های دقیـــق کیفیت علوفه برای 
بهـــره  جیـــره  هدفمندتـــر  فرموالســـیون 
آنالیزهـــای  امـــکان  امـــروزه حتـــی  ببریـــم. 
آنالیـــز میـــزان  پیچیده تـــر علوفـــه )نظیـــر 
هضم پذیـــری الیـــاف و غیـــره( در تلفیـــق 
دارنـــد  وجـــود  تغذیـــه ای  مدل هـــای  بـــا 
کـــه می تـــوان بـــا کمـــک آنهـــا اســـتفاده از 
علوفـــه ای را که گاودار خـــود تولید می کند 
در جیـــره ی تجویز شـــده برای گله بســـیار 
بهبود بخشـــید. اگر نتایـــج پژوهش های 
تـــازه حاکـــی از آنند کـــه می توان بـــدون آن 
که بـــازده تولید شـــیر خـــام و درصد باالی 
چربـــی و پروتئیـــن آن دچـــار کوچکتریـــن 
تغییـــری شـــود، ســـطح پروتئیـــن جیـــره را 
خـــوراک  هزینه هـــای  کاهـــش  هـــدف  بـــا 
بـــرای  راهـــکار  عمده تریـــن  داد.  کاهـــش 
ســـطح  کاهـــش  فـــوق،  هـــدف  تحقـــق 
بـــه  پروتئیـــن قابـــل هضـــم در شـــکمبه 

حـــدود ۸ تا ۹ درصد ماده ی خشـــک جیره 
و اســـتفاده از منابـــع پروتئینـــی مرغـــوب 
اســـیدهای  عـــالوه ی  بـــه  هضم نشـــدنی 
آمینـــه برای تأمیـــن پایـــدار پروتئین قابل 
متابولیســـم بـــه میـــزان کافـــی اســـت. در 
مقاطعـــی که هیالژ علوفه محدود باشـــد، 
بـــه  متکـــی  جیره هـــای  در  رویکـــرد  ایـــن 
درصد باالی ســـیالژ ذرت توجیه اقتصادی 
بیشـــتری نیـــز پیـــدا می کنـــد. نتایـــج تمام 
اســـتثنا  بـــدون  علمـــی  پژوهش هـــای 
نشـــان می دهنـــد کـــه از لحاظ تولید شـــیر 
و از لحـــاظ ارتقـــای عملکـــرد تولیـــد مثلـــی 
گلـــه هیچ دلیلـــی وجود نـــدارد کـــه میزان 
فســـفر در اختیار گاوهای تازه زا را از حدود 
۰/۴۰ درصد بیشـــتر کنیم و اجـــازه بدهیم 
گاوهایـــی  جیـــره ی  در  موجـــود  فســـفر 
شـــیرواری  دوره ی  مقاطـــع  ســـایر  در  کـــه 
قـــرار دارنـــد از حـــدود ۰/۳۵ درصـــد فراتـــر 
بـــرود. بـــا اســـتفاده از اقـــالم عـــادی جیره 
می تـــوان به ســـطح ۰/۳۵ درصدی فســـفر 
دســـت یافـــت و هیچ نیـــازی به اســـتفاده 
از مکمل هـــای معدنـــی فســـفردار وجـــود 
نـــدارد. عقـــل و منطـــق حکـــم می کنـــد که 
در مشـــورت بـــا مدیر تغذیه ی گلـــه، نظام 
جیره نویســـی گله بـــه دقت ارزیابی شـــود 
تـــا تصمیم های اصالحـــی اتخاذ شـــده راه 
افـــراط و تفریط نپوینـــد. وقتی قرار اســـت 
در نظـــام کلی جیره نویســـی گله اصالحاتی 
را اعمـــال کنیـــد، بســـیار مهـــم اســـت که 
درآمدخالـــص حاصـــل از فـــروش شـــیر را 
پس از کســـر هزینـــه ی خوراک محاســـبه 
کنیـــد تا مطمئن شـــوید تغییـــرات اعمال 
شـــده نتایجی را که از ابتدا انتظار داشتید 

برایتـــان به ارمغـــان خواهنـــد آورد.

جملـــه  از  خوراک دهـــی  مدیریـــت  در 
کارهایـــی که می شـــود بـــرای جلوگیـــری از 
ضایعـــات پنهـــان بـــه عمـــل آورد عبارتند 
عریـــان  دیـــواره ی  بهتـــر  مدیریـــت   : از
ســـیالژ علوفـــه در ســـیلو ها و تونل هـــای 
پالســـتیکی بـــرای جلوگیـــری از افت حجم 
، ارزیابـــی دقیـــق و منظـــم )حداقل  ســـیالژ
( ماده ی خشـــک ســـیالژ  هفتـــه ای یک بار
برای حصل اطمینـــان از تأمین یکنواخت 
جیـــره بـــرای گاوها. ایـــن مورد خـــاص هم 
زمینـــه ای اســـت کـــه بی نظمـــی پنهـــان در 
چـــه   - مدیریتـــی  و  عملیاتـــی  روش هـــای 
درون یـــک فیدر واحد و چـــه در فیدرهای 
بـــه  مشـــغول  گاوداری  در  کـــه  مختلفـــی 
کارنـــد – هـــر روز به وقـــوع می پیونـــدد. در 
نتیجـــه، مثـــاًل بـــه دلیـــل یکنواخـــت خرد 
از  یکدســـت  و  علوفـــه  ســـاقه ی  نشـــدن 
آب درنیامـــدن جیـــره ی مخلـــوط، مصرف 
مشـــخص  نظـــم  فاقـــد  خشـــک  مـــاده ی 
 ، امـــر غایـــت  در  و  می گـــردد  معینـــی  و 
جیـــره ی تجویز شـــده بـــه نحو یکدســـت 
و یکنواختـــی در اختیـــار گاوهـــای هر گروه 
قـــرار نمی گیـــرد. ایـــن بی نظمـــی عملیاتـــی 
هزینه هـــای  می توانـــد  حـــال  عیـــن  در 
دیگـــری نظیـــر هزینه ی کارگری، ســـوخت، 
تعمیـــر  و  نگهـــداری،  و  ســـرویس 
ماشـــین آالت نیز بـــه گاودار تحمیل کند.  

یت بهداشت و سالمت دام مدیر

۶
هزینه های اضافی در 

پرورش تلیسه برای خود 
نتراشید.

۷
از برنامه ی تولید مثلی گله ی 
خود بیشترین بهره را ببرید.

۸
 مدیریت بیماری ها و 

اختالالت مادرزاد را بهبود 
ببخشید.

۹
فرصت های طالیی را در اصالح 

جیره شناسایی کنید.

۱۰
مدیریت خوراک دهی روزمره را 
در سطح گله بهبود ببخشید.

از طریق اسکن نشانی روبرو با موبایل، می توانید متن کامل 
این مقاله را در وبگاه progressivedairy مطالعه کنید.
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درصــدد برآمده ایــم کــه ذیــل ایــن بخــش در هــر شــماره از نشــریه، 
کادمــی  فصــول هشــت گانه ی کتابــی بســیار پرمغــز و بدیــع را کــه آ
« منتشــر ســاخته  دالوال ســوئد تحــت عنــوان »شیردوشــی مؤثــر
در  پســتانی  سیســتم  فیزیولــوژی  جامــع،  رویکــردی  بــا  آن  در  و 
و  شیردوشــی  روش  بهتریــن   ، شــیر تولیــد  فراینــد  شــیری،  گاو 
مدیریــت بهینــه ی دســتگاه شیردوشــی را بــه دامنه ی گســترده ای 
دامپــروری،  کارشناســان  دامــداران،  جملــه  از   – مخاطبــان  از 
دســتگاه های  نگــه داری  و  تعمیــر  تکنســین های  دامپزشــکان، 
آمــوزش داده، در قالــب مقــاالت   – شیردوشــی و نظایــر ایشــان 
پیاپــی پیشــکش کنیــم. تصاویــر و نمودارهــای نفیــس و پرشــمار 
هــر  را  مــا  و  افــزوده  آن  نفاســت  بــر  بیشــتر  چــه  هــر  کتــاب  ایــن 
چــه بیشــتر بــه نشــر نســخه ی فارســی آن تشــویق کــرده اســت. 
امیدواریــم ایــن کوشــش ناچیــز گامــی اثرگــذار در جهــت بهبــود 
مدیریــت تولیــد شــیر در کشــورمان باشــد و در یادهــا بمانــد و 
ع و ارجــاع مکــرر و مانــای اهالــی صنعــت واقــع گــردد!  مــورد رجــو
از  رســمی  اجــازه ی  بــا  کوشــش  ایــن  کــه  اســت  ذکــر  شــایان  نیــز 
مالکیــت  حقــوق  رعایــت  و  ســوئد  دالوال  کادمــی  آ یعنــی  ناشــر 
ــه  ــول خواج ــه ق ــد. ب ــود می پوش ــه خ ــل ب ــه ی عم ــوی آن، جام معن
شــمس الدین محمــد، حافــظ شــیرازی: »تــا چــه قبــول افتــد و چــه 

در نظــر آیــد!«

تنظیم جریان شیر در خالل دوشش
در طراحی دستگاه های شیردوشی، توجه به ماهیت 
فیزیولوژیکی جریان شیر خروجی از سیستم پستانی 
گاو بسیار مهم است. همان طور که در فصول قبلی 
مؤثرترین  به  باید  شیردوشی  دستگاه  کردیم،  بحث 
کند،  تخلیه  را  پستان  در  موجود  شیر  ممکن،  شکل 
آنها  به  و  نماید  تحریک  درستی  به  را  سرپستانک ها 
آسیب نرساند. یک راه برای تحقق این هدف، تنظیم 

جریان خروج شیر در خالل فرایند دوشش است.
لحظات  در  نیز  و  دوشـــش  ثانیه های  نخستین  در 
فرایند، جریان شیر خروجی ضعیف است  این  پایانی 
در  نــمــی رود.  فراتر  دقیقه  در  شیر  گــرم  صد  چند  از  و 
شیر  جریان  میزان  معمواًل  جــریــان،  شــدت  فــاز  طــول 
کیلوگرم در دقیقه می رسد. سطح سیستم  تا ۶  به ۳ 
نگاه  ثابت  دوشــش  مــدت  تمام  در  معمواًل  نیز  خأل 
داشته می شود. با وجود این، بهترین وضعیت برای 
هر دستگاه شیردوشی آن است که با نوسان جریان 

توضیح سردبیر

بخش  نهم

شیردوشی
به روایت
دالوال

اکتیـوپالس
واحد دوشنده پیشـرفته

Xaniar

انتقـــادها و پیشنهـــادها

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۶

واحد اتوماسیون دامپروری

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۹
۰۹۱۲ ۵۰۱ ۴۲۴۶
۰۹۱۲ ۳۷۱ ۷۷۸۴

داخلی ۱۰۴

سازگار با محیط زیست و ضامن آسودگی گاو دوشا

حفظ خصوصیات طبیعی سرپستانک ها

حفظ سالمت پستان

دوشش سریع تر

شیر بیشتر

 AktivPulsطراحی منحصر به فرد خرچنگی
طراحــی ویــژه ی ایــن خرچنگــی بیشــترین جریــان 
خروجــی شــیر و باالتریــن کیفیــت آن را بــه هنــگام 
فراینــد دوشــش تضمیــن می کنــد و بــه دلیــل ثبــات 
ســطح خــأل، جریان شــیر دچــار نوســان نگردیــده، در 

مدار دوشش کف تشکیل  نمی شود.

شیردوشی به روایت دالوال
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شکل ۳۹. نرم افزار DELPRO ابزاری برای مدیریت کامل گله های شیری است.شکل ۳۸. اساس فرایند دوشش در واحد دوشنده ی MU350 دالوال

شــیــر در طــی مـــدت دوشــش 
مــخــتــلــف  ــای  ــ ــی ه ــ ــژگ ــ وی ــا  ــ ب و 
تطابق  پــســتــان  ــیــه هــای  ــارت ک
ــد. نـــمـــونـــه ی  ــ ــاشـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ داشـ
دستگاهی  چنین  شایسته ی 
 MU200D دوشـــش  سیستم 
است  دالوال  شرکت  ساخت 
نوبت  هر  پایان  و  آغــاز  در  که 
به  آن  ــش، ســطــح خـــأل  ــ دوشـ
موازات کاهش سرعت ضربان 
ــه طـــور خــودکــار  ، ب پــولــســاتــور
دیگر  نمونه ی  می کند.  افــت 
ســیــســتــم دوشــــش مــوســوم 
که  اســت  دالوال   MU350 بــه 
ســطــح خــأل و مــیــزان ضــربــان 

با  متناسب  آن  در  پولساتور 
می شود.  تنظیم  شیر  جریان 
مجهز  دوشـــنـــده ی  واحـــد  در 
سطح   ،MU350 سیستم  بــه 
خــأل پــایــیــن و تــنــاوب ضــربــان 
سیکل   ۵۰ معمواًل  پولساتور 
در دقیقه است، ضمن آن که 
تنظیم  طــوری  ضربان  نسبت 
فـــاز  ــالل  ــ خـ در  ــه  کــ ــود  مــــی شــ
ماساژ  فــاز   ، شیر جریان  افــت 
بــاشــد.   )۷۰ بــه   ۳۰( طــوالنــی تــر 
جریان  که  شرایطی  چنین  در 
خودکار  طــور  به  خروجی  شیر 
که  گــویــی   – مــی گــردد  تنظیم 
ــود گـــاو فـــرمـــان دســتــگــاه  ــ »خ

ــت  دسـ در  را  ــی  ــ ــردوش ــ ــی ــ ش
افــت  ــاز  ــ ف ــول  ــ ط در   - دارد« 
سرپستانک ها   ، شیر جــریــان 
مــالیــم تــر  مـــاســـاژ  ــرض  ــع م در 
می گیرند.  ــرار  ق مطبوع تری  و 
گذشته از این، سرپستانک ها 
ــدن شــیــر از  ــ بــــرای بـــیـــرون رانـ
خوبی  بــه  پستانی  سیستم 
نسبت  زیرا  می شوند  تحریک 
خــالل  در  ــان  ــربـ ضـ ــاوب  ــنـ تـ و 
ــان شــیــر افــت  مــدتــی کــه جــری
کرده طوری تغییر می کنند که 
شرایط طبیعی سرپستانک ها 
ــحــریــک  ت از  پــــس  و  ــیـــش  پـ
مکش  واســطــه ی  بــه  طبیعی 

 ، شیرخوار گــوســالــه ی  دهــانــی 
شبیه سازی می گردد.

 MU350 ــــده ی  ــن ــ دوش واحــــد 
دالوال

این واحد دوشنده برای انجام 
سالن های  داخل  شیردوشی 
بهاربند طراحی گردیده است. 
هــمــان طـــور کــه پــیــش تــر ذکــر 
ــی شیر  ــروجـ ــان خـ ــریـ شــــد، جـ
فاز  ســه  طــی  دستگاه  ایــن  در 
از دوشـــش،  پــیــش  ــی  مــتــوال
از  ــس  پـ و  ــام دوشـــــش  ــگ ــن ه
ــار  ــودکـ ــور خـ ــ ــه طـ ــ دوشــــــش ب

تنظیم می شود )شکل ۳۸(. 

Milkflow
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شیردوشی به روایت دالوال
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 تحویل و راه اندازی ۵ دستگاه
 فیدر افقی دالوال با ظرفیت

 ۱۲مترمکعب در
دامداری های اصفهـــــان

تولید ۵ تن خوراک کامالً مخلوط
برای گله شیری

مجهز به ۳ مارپیچ افقی

 کاهش فشار وارده بر تراکتور به واسطه
 گیربکس قدرتمند و معروف کومر ایتالیا
 و همچنین تیغه های مخصوص بسیار

تیز و متنوع

مجهز به سیستم توزین بسیار دقیق

با لودسل های قوی، دقیق و مقاوم
 

 قابلیت برنامه ریزی اتوماتیک تولید
 خوراک برای ۱۰۰ جیره و ترکیب خوراک

و بهاربند مختلف

جناب آقای حسام پهلوانی نژاد

 جناب آقایان نعمت بخش دامداری بهــاران 

جناب آقای سید علی حسینی

جناب آقای سید حسن حسینی

 جناب آقای امیرارجمندی دامداری جهان صالح

 

Dinamica Generale شرکت

Xaniar

دوشش،  از  پیش  فاز  طی  در 
کیلو   ۳۳ دستگاه  خأل  سطح 
پاسکال، نسبت ضربان ۳۰ به 
۷۰ و شدت ضربان ۵۰ سیکل 
بــه محض  ــت.  در دقــیــقــه اسـ
سقف  از  شــیــر  ــان  ــری ج عــبــور 
را  تعیین شده )سقف جریان 
می توان روی ۲۰۰، ۳۰۰ یا ۴۰۰ گرم 
در دقیقه تنظیم نمود(، سطح 
خأل را روی میزان باالتر تنظیم 
ترتیب،  همین  به  و  می کنیم 
نسبت ضربان و میزان ضربان 
ــم. اگــر  ــی ــی ده را نــیــز تــغــیــیــر م
جــریــان شیر ظــرف یــک مدت 
پیش  از  ســقــف  بـــه  مــعــیــن 
تــعــیــیــن شــــده نـــرســـد، واحـــد 
دوشنده ی MU350 دالوال به 
طــور خــودکــار به فــاز دوشش 
این  می دهد.  وضعیت  تغییر 
بر  ــوان  ــی تـ مـ را  حــســاس  ــاز  فــ
اســـاس نــیــازهــای هــر گــلــه  به 
نمود.  تنظیم  اختصاصی  طور 
ــاز پــس از دوشــــش زمــانــی  فـ
شیر  جریان  که  می شود  آغــاز 

تعیین  پــیــش  از  ســقــف  ــر  زیـ
شــده باشد. طــول مــدت این 
اولــیــه،  تنظیم  بــه  بسته  فـــاز 
ثانیه   ۳۰ و   ۵ بــیــن  مــی تــوانــد 

متغیر باشد.
اگـــر جـــریـــان شــیــر ظـــرف پنج 
ــابــد،  ــدت ی ــ ــیــه دوبــــــاره ش ــان ث
از   MU350 دوشــنــده ی  واحـــد 
نو به فاز دوشش بازمی گردد. 
ــوع دوشــــش  ــ ــن نـ ــ مـــزیـــت ایـ
فرایند  مالیمت  شده،  تنظیم 
شیردوشی و پرهیز از تحمیل 
ــوع فــشــار و اســتــرس به  هــر ن

سیستم پستانی گاو است. 
در  استفاده  ــورد  م پولساتور 
دارای  ــنـــده  دوشـ ــد  ــ واح ایـــن 
با  اســت.  الکترونیکی  تنظیم 
استفاده از این گزینه ، ضربان 
دستگاه برای استخراج سریع 
شیر و حفظ سالمت سیستم 
پـــســـتـــانـــی، هــمــیــشــه دقــیــق 
گاو  بــه  آسیبی  و  بــود  خــواهــد 

دوشا نخواهد رسید.
ــن  ای ــایــش  ــم ن ــه ی  ــح ــف ص در 
ــوان  ــی تـ واحـــــد دوشــــنــــده، مـ
ــات آمــــــاری لــحــظــه به  ــالعــ اطــ
فــرایــنــد  از  حـــاصـــل  ــحــظــه ی  ل
مشاهده  را  گــاو  هر  دوشــش 
نــمــود. ایـــن اطـــالعـــات، مــدت 
جریان  میزان  دوشــش،  زمان 
دوشــیــده  شیر  حجم  و  شیر 
از  مــی گــیــرنــد.  بـــر  در  را  شـــده 
ــور مـــی تـــوان  ــ ــزب ــ اطــــالعــــات م
مدیریتی  ــزار  ابـ یــک  همچون 
ــوراک و پی  ــ ــ تــنــظــیــم خ ــرای  ــ بـ
ــه اخــتــالالت چــرخــه ی  بـــردن ب
انواع  به  ابتال  یا  تخمک گذاری 

بیماری ها بهره برداری کرد.

ایــــــن واحـــــــد دوشـــــنـــــده بــه 
نــیــز مجهز  قــطــعــه ی دیـــگـــری 
اندام  با  آن  سازگاری  تا  است 
ــه حــداکــثــر  ــان بـ حــرکــتــی انـــسـ
ممکن )ارگونومی( برسد. جدا 
منحصر  خــرچــنــگــی  کــنــنــده ی 
بـــه فـــــردی بـــــرای ایــــن واحـــد 
ــردیـــده  ــده طـــراحـــی گـ ــ ــن ــ دوش
 ، ــت. در قــطــعــه ی مــذکــور ــ اس
یک  از  خــأل  سیلندر  جــای  بــه 
برای  خأل  کنترل  تحت  موتور 
خرچنگی  خودکار  ســازی  جــدا 
ــت. ایــن  ــ ــده اس ــفــاده شـ اســت
دارد  ســـاده ای  طراحی  قطعه، 
و بـــه آســـانـــی قــابــل نــصــب و 

بهره برداری است.

DELPRO نرم افزار مدیریتی
 DELPRO مدیریتی  ــزار  ــرم اف ن
می تواند تمام مراحل ظریف و 
حساس دوشش را مطابق با 
خصوصیات واحد دوشنده ی 
مدیریت   MU200D یا   MU350
ــان و حجم  کــنــد. مــقــدار جــری
نیز  را  شـــده  ــده  ــیـ دوشـ شــیــر 
میلکومتر  نظیر  میلکومتری 
می کند.  ــری  ــی ــدازه گ ان  MM15
در  دالوال  مــیــلــکــومــتــر  ــن  ــ ای
واقـــــع نـــوعـــی شــمــارشــگــر یا 
ــت  ــیــکــی اس ــور الــکــتــرون ــت ــن ک
ــار در ســال  ــ ب نــخــســتــیــن  ــه  کـ
کمیته ی  تأیید  گــواهــی   ۱۹۹۰
شیر  رکــوردگــیــری  بین المللی 
دریافت  را  اهلی  حیوانات  از 
ــود. ایـــــن مــیــلــکــومــتــر و  ــ ــم ــ ن
خــودکــار  شناسایی  سیستم 
اصـــلـــی  ــه ی  ــ ــف ــ ــؤل ــ م دو  دام 
سیستم  دهــنــده ی  تشکیل 

مدیریتی DELPRO هستند.
سیستم،  ایـــن  ــزرگ  ــ ب مــزیــت 
فــردی  ــه  ب منحصر  امــکــانــات 
است که برای مدیریت جامع 
گاودار  اختیار  در  گله ی شیری 

قرار می دهد )شکل ۳۹(. 
 ، ــرم افــزار بــا اســتــفــاده از ایــن ن
نوبت  هــر  از  می تواند  ــاودار  گـ
خــود  گــلــه ی  در  شـــیـــردوشـــی 
اطالعات آماری الزم را گردآوری 
کند و بر اساس این اطالعات، 
ــدار کــنــســانــتــره ی افــــزوده  ــق م
شده به جیره ی تک تک گاوها 
را به دقت تنظیم نماید. عالوه 
کــمــک سیستم  بـــه  ــن،  ــ ای بـــر 
مــی تــوان  دالوال،  شناسایی 
مقدار مصرف خوراک را نیز به 
 کنترل کرد. 

ً
ازای هر گاو دقیقا

 DELPRO نــرم افــزار  بنابراین، 
همراه  شناسایی  سیستم  و 
برای  ابــزار پیشرفته  آن یک  با 
شیری  گله ی  جامع  مدیریت 

به شمار می رود. 

واحد دوشنده ی 
MU350 دالوال
برای انجام شیردوشی 
داخل سالن های 
بهاربند طراحی گردیده 
است. جریان خروجی 
شیر در این دستگاه 
طی سه فاز متوالی 
پیش از دوشش، 
هنگام دوشش و پس 
از دوشش به طور 
خودکار تنظیم می شود

با استفاده از نرم افزار 
 ، DELPRO مدیریتی
گاودار می تواند از هر 
نوبت شیردوشی در 
گله ی خود اطالعات 

آماری الزم را گردآوری کند 
و بر اساس این اطالعات، 

مقدار کنسانتره ی 
افزوده شده به جیره ی 

تک تک گاوها را به دقت 
تنظیم نماید. 

شیردوشی به روایت دالوال
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پشتیبانی شبانه روزی تهران

۰۹۱۲ ۲۲۴ ۶۵۳۱

پشتیبانی شبانه روزی اصفهان

۰۹۱۲ ۴۳۰ ۶۳۰۳

انتقــادها و پیشنهــادها

۰۲۱ ۴۴۱۹ ۲۱۱۶

داخلی  ۲۱۱۹۳۰۱ ۴۴۱۹ ۰۲۱

واحدفنی زانیار تک

 تیم فنی زانیارتک، با بهره گیری از نیروهای مجرب و باتجربه جهت
 انجام سرویس های دوره ای و اضطراری، تعمیر و تعویض قطعات یدکی
 انواع دستگاه های شیردوشی و فیدر آماده ی خدمت رسانی به شما
عزیزان در سراسر ایران خواهند بود  Xaniar Tech

. خدمات رسانی در محدوده های تهران و اصفهان به صورت ۲۴ساعته فعال می باشد

.


