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با تالش چند ساله على رغم مشکالت موجود، صنعت دامپرورى ایران در سطح جهانى با بسیارى از کشورهاى 
پیشرفته توانایى رقابت یافته است. این صنعت همواره در اشتغال زایى، امنیت غذایى، ارتقاى سالمت مردم، 
صادرات غیر نفتى و نهایتاً رشد اقتصادى نقش به سزایى داشته است. تولید پروتئین حیوانى با کیفیت در هر 
کشورى از مهم ترین استراتژى ها براى تأمین امنیت غذایى آن جامعه به شمار مى رود. بنابراین این صنعت توجه 
بیشترى را مى طلبد و با توسعه زیر ساخت ها، مدیریت منسجم و پایدار، برنامه ریزى صحیح و حمایت هاى 
چند جانبه مى توان ظرفیت ها و پتانسیل هاى بالقوه را در این صنعت شکوفا کرد و به خود کفایى و حتى 
صادرات رسید و این موضوع اساس اقتصاد مقاومتى خواهد بود. با توجه به وابستگى صنعت دام کشور به واردات 
نهاده ها، لزوم اتخاذ تدابیرى براى رسیدن به عدم وابستگى بیش از پیش ضرورى مى باشد تا ضمن کاهش هزینه 
تولید، حداکثر بهره ورى فراهم گردد. در این راستا الزم است به علم و فن آورى تکیه شود. اتخاذ راهکارها براى 
بروز توانایى هاى علمى، پژوهشى و صنعتى کشور و بومى سازى در حوزه دامپرورى نه تنها سبب خلق محصوالت 
جدید مى گردد بلکه کشور را از واردات محصوالت مصون ساخته و روند تولید پایدار و اقتصادى را امکان پذیر مى سازد. 
علم و فن آورى منبع نهایى پیشرفت اقتصادى در این حوزه به شمار مى آیند چرا که تأثیر مستقیمى بر نوآورى، 
بهره ورى، کیفیت، سطح استاندارد محصول و سهم بازار دارد. از طرفى با تکیه بر روش هاى علمى روز بازدهى 
تولید نیز براى هر واحد تولید افزایش خواهد یافت. به نظر مى رسد چنین پیشرفت هایى حتى در انتقال دانش 

نیز مى تواند بهره ورى را تا حدچشمگیرى بهبود بخشد.  

بى شک با توجه به سابقه این نشریه در پیشبرد اهداف توسعه دانش، از اساتید، محققین، دانشجویان و فارغ 
التحصیالن حوزه دامپرورى سراسر کشور دعوت مى شود که با ارسال مقاالت مرورى، علمى-ترویجى و ترجمه 

و همچنین ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را در به ثمر رساندن اهداف یارى رسانند. 
در پایان سخن قصد دارم از تمامى عزیزانى که همچون گذشته ما را در گرد آورى این شماره یارى کردند تشکر 

و قدردانى داشته باشم.



ترجمه : احمد عرفانى نیا
   (مدیر تولید شرکت کشت و صنعت پگاه همدان-کارشناس ارشد تغذیه دام)



دوره خشکى یک دوره بین دوره هاى شیردهى است که در آن سلول هاى مسن در غده پستان حذف شده و با سلول هاى 
جدید به وسیله تکثیر قبل از زایمان جایگزین مى شوند. این موضوع براى حداکثر تولید شیر اهمیت دارد. قرار گرفتن در 
معرض  تنش گرمایى در طول این دوره تغییر توسعه غده پستان و تأثیرات ثانویه تولید شیر را در پى دارد.  به عنوان مثال 
گاوهایى که تجربه تنش گرمایى را در طول آبستنى قبلى دارند کاهش معنى دارى در تولید شیر دارند. گاوهاى خشکى که 
خنک نشده بودند در مقایسه با گاوهاى خشک خنک شده  4 تا 5 کیلوگرم در روز شیر کمترى را در طول  دوره  شیردهى 
بعدى داشتند. نشان داده شده است که تنش گرمایى در دوره خشکى عملکرد پستان را قبل از زایمان دچار تغییر مى کند. 
در واقع گاوهاى خنک نشده (20 روز قبل از زایش) نسبت به گاوهاى خنک شده در طول دوره خشکى تکثیر سلولى 
اپیتلیال غده پستانى کمترى داشتند.                                                                                                                                                                                    

این اطالعات نشان مى دهد که تنش گرمایى در دوره خشکى بدون تأثیر بر ظرفیت سنتزى سلول هاى اپیتلیال پستان، 
رشد پستان را به خطر مى اندازد و باعث کاهش تولید شیر در طول دوره شیردهى مى شود. مکانیسم هاى اساسى براى 
کاهش رشد پستان در نتیجه ى تنش گرمایى در دوره خشکى به طور کامل شناخته نشده اند. متابولیسم جذبى تغییر یافته 
در اثر تنش گرمایى  مى تواند در دسترس بودن مواد مغذى در غدد پستانى را تغییر داده و عملکرد و رشد پستان را تحت 
تأثیر قرار دهد. تنش گرمایى در گاوهاى اواسط شیردهى، جذب گلوکز به وسیله بافت هاى دیگر را نسبت به پستان 
افزایش مى دهد. درنتیجه دسترسى گلوکز و سنتز الکتوز در غده پستان محدود مى شود. تنش گرمایى مصرف ماده 
خشک را در گاوهاى خشک نسبت به گاوهاى شیرده، به میزان کمترى کاهش مى دهد که احتماالً به دلیل مصرف ماده 
خشک کمتر گاوهاى خشک است. اختالف گاو هاى خنک شده با گاوهاى خنک نشده 1 تا 1/5 کیلوگرم در روز کاهش در 
DMI قبل از زایمان است. اگرچه اختالفى در گلوکز پالسما، NEFA، BHBA و انسولین در بین گاوهاى خنک شده و خنک 

نشده در طول دوره خشکى مشاهده نشد. همواره تنش گرمایى تأثیرى بر بسیج بافت چربى، پاسخ NEFA به یک چالش 
انسولین یا کلیرانس گلوکز بعد از آزمایش تحمل گلوکز در طول دوره خشکى نداشت. نشان داده شده است که گاوهاى 
خشک تحت تنش گرمایى بسیج پروتئین بیشترى دارند (نسبت به گاوهاى خشک در محدوده دمایى خنثى با مصرف ماده 

خشک مشابه) .  

اثـرات تنـش گرمایی در دوره خشکـی بـر تکامـل و شیـردھـی غـده پستـان  



افزایش تجزیه پروتئین اضافى پستان بر قابلیت دسترسى ماده مغذى تأثیر مى گذارد.  در غده پستانى گاوهاى خشک 
تحت تنش گرمایى بیان باالیى از ژن استیل کوآنزیم A کربوکسیالز و اسید چرب سنتتاز نسبت به گاوهاى خنک شده 
وجود داشت. این اطالعات نشان مى دهد که غده شیرى گاوهاى خشک تحت تنش گرمایى، میزان زیادى از انرژى را  صرف 
سنتز اسید چرب (به جاى تکثیر سلول هاى پستان) مى کند. این موضوع شاید دلیل کاهش رشد  بافت پستان  باشد. عالوه 
بر واکنش هاى متابولیکى، تنش گرمایى بر سنتز و ترشح هورمون تأثیر مى گذارد که مى تواند به نوبه خود توسعه پستان 
را در دوره خشکى تغییردهد. تنش گرمایى در دوره خشکى غلظت پروالکتین پالسما و هورمون الکتوژن گاوهاى شیرى را 
افزایش مى دهد. گزارش شده است که بین وزن تولد گوساله و تولید شیر در گاوهاى تحت تنش گرمایى در سه ماهه آخر 
آبستنى رابطه خطى وجود دارد و نشان داده شده است که تکامل  ناقص جفت به دلیل تنش گرمایى در آبستنى مى تواند 
رشد پستان را قبل از زایش مختل کند. تنش گرمایى در اواخر آبستنى، ترشح جفتى استرون سولفات را کاهش مى دهد. 
یک ترکیب استروژنى که رشد پستان را افزایش مى دهد. غلظت الکتوژن جفتى خون همزمان با پیشرفت آبستنى افزایش 
مى یابد و ارتباط مثبتى با نرخ رشد جنین دارد. در گوسفند تنش گرمایى در اواسط تا اواخر آبستنى، ترشح الکتوژن جفت  
را کاهش مى دهد و اگرچه کاهش مشابهى در گاو نیز پیش بینى مى شود اما تأیید مستقیمى وجود ندارد. از آنجا که هورمون 
الکتوژن جفت  فعالیت تحریک کنندگى در ترشح شیر (الکتوژنیک) دارد و جایگاه هاى  اتصال تحریک ترشح شیر را با 
پروالکتین به اشتراك مى گذارد ، افزایش ترشح پروالکتین از طریق تنش گرمایى در دوران آبستنى  ممکن است اتصال 
گیرنده الکتوژن جفت و فعالیت الکتوژنیک آن را کاهش دهد. تغییر ترشح الکتوژن جفت توسط تنش گرمایى در اواخر 
آبستنى بر عملکرد و رشد پستان قطعى نیست اما به پژوهش هاى بیشترى  نیاز دارد. جالب توجه است که تنش گرمایى 
مى تواند بر بازگشت پستان (Mammary involution) اثر گذارد. به دنبال توقف تولید شیر، بازگشت پستان در اوایل دوره 
خشکى براى پاکسازى سلول هاى مسن پستان از شیردهى قبلى رخ مى دهد. این به واسطه دو فرآیند سلولى اتفاق 
مى افتد :1-  اتوفاژى (Autophagy)      -آپوپتوزیس (Apoptosis)، که مى تواند با تنش گرمایى با تغییر ترشح هورمون تحت 
تأثیر قرار گیرد. در واقع همانطور که نشان داده شد پروالکتین آپوپتوزیس را کاهش مى دهد و استروژن در سلول هاى 

پستان گاو  بر اتوفاژى تأثیر مى گذارد.
بنابراین تنش گرمایى ممکن است بازگشت پستان هنگام خشکى را از طریق کاهش ترشح استرون سولفات و افزایش 
غلظت پروالکتین در اوایل دوره خشکى کم کند. این مشاهدات نشان مى دهد که تنش گرمایى بازگشت پستان هنگام 
خشکى را با کند کردن فعالیت اتوفاِژى در اوایل دوره خشکى تضعیف مى کند. تنش گرمایى هم در بازگشت پستان در 
اوایل دوره خشکى و هم در رشد پستان در اواخر دوره خشکى اثرات زیانبارى دارد که مى تواند بر تولید شیر در آینده 
تأثیر بگذارد. عالوه براین تنش گرمایى در اواخر آبستنى اثر شدیدى بر عملکرد گوساله ها دارد. به عنوان نتیجه، تلیسه هاى 
حاصل از گاوهاى خشک خنک نشده شانس بیشترى براى حذف از گله دارند . جالب این که، تلیسه هاى باقى مانده از 
گاوهاى خنک نشده، تولید شیر کمترى را در طول اولین دوره شیردهى نسبت به تلیسه هاى حاصل از گاوهاى خنک شده 

داشتند. 
کلیه وقایعى که در اوایل زندگى دام ها رخ مى دهد شامل رشد، بیمارى، تغذیه و ... همه تحت تأثیر بهره ورى تلیسه در اولین 
شیردهى قرار مى گیرند. همانطور که قبال اشاره شد تنش گرمایى در اواخر آبستنى به ایمنى گوساله ها پیش از شیرگیرى 
آسیب مى رساند و متابولیسم آنها را تغییر مى دهد که  مى تواند به نوبه خود بر تکامل پستان و تولید شیر آینده اثر گذار 

باشد. 
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تنش گرمایى در طول شیردهى اثرات منفى بر تولید شیر دارد. دامنه کاهش در تولید شیر توسط تنش گرمایى تحت تأثیر 
مرحله شیردهى است. در طول تابستان، تولید شیر در یک روز معمولى یک گاو شیرده همبستگى منفى با دماى محیط سه 
روز گذشته داشت و گاوهاى اوایل شیردهى در مقایسه با گاوهاى اواسط و اواخر شیردهى کمترین تأثیر را پذیرفته بودند. 
تولید شیر گاوهاى اواسط شیردهى به طور معکوس بیشترین تأثیر را از شرایط تابستان نسبت به گاوهاى اوایل و اواخر 
شیردهى پذیرفته بود.  پژوهش ها براى کشف پاسخ تولیدى به تنش گرمایى در مراحل مختلف شیردهى محدود است. 
میزان تولید شیر گاو توسط تعداد و فعالیت ترشحى سلول هاى اپى تلیال پستان تعیین مى شود. بنابراین داده ها نشان 
مى دهند که تنش گرمایى نمى تواند باعث ایجاد یک آسیب دائمى به غده پستان در اوایل شیردهى شود. به عبارت دیگر، 
کاهش مصرف ماده خشک و تغییرات متابولیکى ایجاد شده  بر اثر تنش گرمایى  مى تواند  عاملى مهم براى کاهش تولید 
شیر در اوایل شیردهى باشد. در مقابل، محدودیت در خنک کننده ها بالفاصله تولید شیر را در اواسط (DIM         تا 180 )  
و اواخر (DIM         تا 300) شیردهى کاهش داد. گاوهایى که در اواسط شیردهى خنک نشده بودند تولید شیر پایین ترى 
داشتند (در مقایسه با گاوهایى که قبالً خنک شده بودند). این موضوع نشان  مى دهد که تنش گرمایى  مى تواند به طور 
ثابت تکامل غده پستان را بعد از  اوج شیردهى تغییر دهد. بنابراین کاهش تولید شیر در اثر تنش گرمایى  مى تواند نتیجه 
مکانیسم هاى مختلف در مراحل مختلف شیردهى باشد و غده پستان گاوهاى اوایل،  اواسط و اواخر شیردهى پاسخ هاى 

مختلفى به تنش حرارتى داشته باشند.

100
180

سنتز شیر و تکامل پستان گاو شیرى وقایع مرتبطى هستند که نه فقط از طریق هایپوترمى مرتبط با آسیب هاى سلول در 
غده پستان بلکه توسط تغییر مصرف ماده خشک، متابولیسم سیستمیک و جذب مواد مغذى مرتبط با پستان تحت تأثیر 

قرار مى گیرد. کاهش مصرف ماده خشک (DMI) ناشى از تنش گرمایى یک عامل مهم در کاهش تولید شیر است.

الف-اثر تنش گرمایی بر تولید شیر در مراحل مختلف شیردھی
پستـانـی  غـدد  عملکـرد  و  شیـر  تولیـد  بر  گرمایـی  تنش   اثـر 

ب-اثر تنش گرمایی بر مصرف ماده خشک، جریان خون پستان و جذب مواد مغذی در طول شیردھی



پژوهش هاى اولیه نشان مى داد که کاهش تولید شیر در گاوهاى اواسط شیردهى تحت تنش گرمایى به تنهایى به واسطه 
کاهش مصرف ماده خشک بوجود مى آید.  اما گزارش شد که کاهش مصرف ماده خشک در گاوهاى اواسط دوره شیردهى 
تحت تنش گرمایى (روز 120 شیردهى)، تنها 50 درصد از کاهش تولید شیر را پوشش مى دهد که نشان دهنده این موضوع 
است که عوامل دیگرى نیز تولید شیر را در اواسط شیردهى تحت تأثیر قرار مى دهند. به طور مشابه در اواسط و اواخر 
روزهاى شیردهى گاوهاى خنک نشده تولید شیر کمترى داشتند اما مصرف ماده خشک نسبت به گاوهاى خنک شده 
مشابه بود در مقابل در اوایل دوره شیردهى، در مقایسه با گاوهاى تغذیه شده زیر محدوده حرارتى خنثى، گاوهاى تحت 
تنش گرمایى کاهش تولید شیر مشابه داشتند که نشان دهنده این است که کاهش مصرف ماده خشک گاوهاى تحت تنش 
گرمایى در اوایل دوره شیردهى عامل کاهش تولید شیر به حساب مى آید. به عالوه اطالعات نشان مى دهند که 
گاوهاى خنک شده و خنک نشده عملکرد غذایى مشابه در اوایل شیردهى دارند که به طور غیر مستقیم ثابت مى کند که 
کاهش در مصرف ماده خشک با تنش گرمایى در اوایل دوره شیردهى قسمت عمده مکانیسم کاهش در تولید شیر است. 

تنش گرمایى همراه با تغییرات چشمگیرى در متابولیت هاى غلظت خون و واکنش هاى متابولیکى سیستمیک است.
در گاوهاى خنک نشده نسبت به گاوهاى خنک شده کاهش در غلظت گلوکز پالسما ،BHB، NEFA و ترى گلیسیریدها را 
داشتند.که احتماالً به علت کاهش DMI و احتیاجات کمتر براى سنتز شیر همراه با کاهش تولید شیر مى باشد. به عالوه 
درگاوهاى تحت تنش گرمایى لیپولیزبافت هاى آدیپوز، استفاده از انرژى گلوکز در بافت پستان را مهار مى کند که نشان 
دهنده واکنش هاى متابولیکى متمایز به تنش گرمایى را مشخص مى سازد(ویالك و همکاران، 2010). به دلیل تغییر 
متابولیسم سیستمیک، انتظار مى رود که تنش  گرمایى، بر قابلیت دسترسى مواد مغذى و  برداشت توسط غده پستان تأثیر 
گذارد. برداشت پستانى مواد مغذى با تفاوت غلظت مواد مغذى وریدى و جریان خون پستان تعیین مى شود  و تشخیص 
اثر تنش گرمایى بر هر دو براى درك برداشت پستانى مواد مغذى حیاتى است. جریان خون غده پستان گاو یک نقش 
کلیدى در فراهم کردن مواد مغذى مناسب براى حمایت از سنتز شیر ایفا مى کند. بزهاى شیرده اواسط شیردهى تحت 
تنش گرمایى، تمایل به کاهش جریان پالسمایى پستان نسبت به محدوده حرارتى خنثى داشتند. به طور مشابه جریان 
خون پستان گاوهاى اواسط شیردهى وقتى در معرض تنش گرمایى قرار گرفتند( نسبت به محدوده دمایى خنثى)کمتر بود 
(با مصرف در حد اشتها)، اما در مقایسه با محدوده حرارتى خنثى با مصرف خوراك محدود شده مشابه بودند که 

نشان مى دهد جریان خون پستان نسبت به دماى محیطى به خودى خود  مسئول مصرف ماده خشک  است. 
زمانى که مقادیر یکسانى ماده خشک تغذیه شد، جریان خون پستان خوك هاى شیرده در دماى 28 درجه نسبت به دماى 
20 درجه سانتى گراد باالتر بود. در خرگوش هاى تحت تنش گرمایى  نیز در مقایسه با محدوده حرارتى خنثى، کاهش 35 
درصدى در جریان خون پستان در اوایل شیردهى مشاهده شد، اما تفاوتى در اوج شیردهى مشاهده نشد. تحقیق روى 
برداشت ماده مغذى توسط پستان حیوانات مزرعه اى در زمان تنش گرمایى کمیاب است.  در بزهاى اواسط شیردهى، تنش 
گرمایى کوتاه مدت 4 روزه در مقایسه با محدوده دمایى خنثى تمایل به کاهش متفاوت غلظت وریدى گلوکز داشت که 
همراه با کاهش جریان پالسمایى پستان بود. در نتیجه کاهش برداشت خالص گلوکز توسط پستان  را همراه داشت. در مقابل 
غده پستان خوك هاى شیرده که در معرض محدوده دمایى باال (28 درجه سانتى گراد) قرارگرفتند نرخ ترشح گلوکز و ترى 
گلیسرید بیشترى داشتند و میل به ترشح بیشتر آلفا آمینو اسید N در مقایسه با خوك هاى تحت محدوده حرارتى 
خنثى(20درجه سانتى گراد) داشتند و منجر به افزایش برداشت مواد مغذى توسط پستان  شد. بایوپسى پستان درگاوهاى 
شیرده تحت تنش گرمایى نسبت به  گاوهاى خنک کننده  شده در اواسط تا اواخر شیردهى بیان ژن مشابهى از لیپوپروتئین

 لیپاز و گلوگز ترنس پورتر 1 در روزهاى 7 و 56 بعد از محرومیت از خنک  شدگى را داشتنـد.که نشـان مى دهد انتقال 
دهنـده هاى مواد مغذى در سلول هاى پستـان تحت تأثیر تنش گرمایى طوالنى مدت (براى مثال

 بیشتر از یک هفته) قرار نمى گیرند.  



با توجه به تولید شیر کمتر، معموالً تنش گرمایى ترکیبات شیر را کاهش مى دهد. اگرچه تأثیر تنش گرمایى بر غلظت هاى 
چربى و پروتئین شیر ثابت نیست. طبق گزارش ها درصد چربى شیر در طول تابستان نسبت به زمستان کاهش مى یابد. 
در آزمایشات کنترل شده تناقض مشابهى مشاهده شد. صرف نظر از تأثیر تنش گرمایى بر درصد چربى کل شیر، تنش 
گرمایى یک روند نسبتاً ثابت با تغییر ترکیب اسید چرب شیر را دارد. زمانى که اطالعات آزمون روزانه گاوهاى تحت تنش 
گرمایى (THI≥62) و شرایط دمایى (THI<62) مقایسه مى شود، همامى و همکاران (2015) بیان کردند که چربى شیر نمونه هاى 
جمع آورى شده در طول تنش حرارتى گرایش به سهم باالترى از اسیدهاى چرب بلند زنجیر (بیشتر ازC 16) داشتند و 
میزان کمترى از اسیدهاى چرب کوتاه(C 4-10) ومتوسط(C12-16) زنجیرمشاهده شد. به طور مشابه چربى شیر جمع 
آورى شده از گاوها در طول تابستان داراى درصد پایین ترى از De novo بودند اما درصد باالترى از اسیدهاى چرب پیش 
ساخته (نسبت به نمونه هاى جمع آورى شده در زمستان) داشتند. گاوهاى تحت تنش گرمایى نسبت به آن هایى که تحت 
محدوده حرارتى خنثى بودند، چربى شیر شامل نسبت هاى کمترى از اسیدهاى چرب کوتاه تا متوسط زنجیر و نسبت هاى 
بیشترى از اسیدهاى چرب بلند زنجیر تولید کردند.  عالوه بر این درصد اسید چرب اشباع شیر مى تواند تحت تأثیر محیط 
قرار گیرد. نمونه هاى شیر جمع آورى شده در تنش گرمایى نسبت به  نمونه هاى جمع آورى شده در اقلیم معتدل شامل 
درصد باالیى از اسیدهاى چرب غیراشباع و متقابالً نسبت کمترى از اسیدهاى چرب اشباع بودند. اگرچه نتایج متناقضى 
در پژوهش هاى محیط هاى کنترل شده گزارش شده است. پژوهش هاى اولیه نشان دادند که قرار گرفتن در معرض تنش 
گرمایى درصد اسیدچرب C 18:1 شیر(اسید چرب غیراشباع غالب شیر) را نسبت به شرایط محدوده حرارتى خنثى کاهش 
مى یابد. در مقابل مطالعه اخیر گزارش کرده است که نسبت اسید چربC 18:1 شیر توسط تنش گرمایى افزایش یافته است. 
به طور بیولوژیکى نقطه ذوب لیپید بدن همبستگى مثبت با دماى بدن دارد،  دماى باالتر بدن با لیپید با نقطه ذوب باالتر 
همراه مى شود. اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر نسبت به اسیدهاى چرب بلند زنجیر نقطه ذوب پایین ترى دارند. بنابراین 
تغییر طول زنجیره اسید چرب شیر از طریق تنش گرمایى ممکن است یک سازگارى بیولوژیکى براى افزایش نقطه ذوب 

لیپید در واکنش به دماى باالتر بدن  باشد. 

ج-اثـرات تنـش حرارتـی  بر ترکیب شیر



د - واکنش سلول پستان به تنش گرمایی 

به دنبال این راهکار درجه اشباعیت اسیدهاى چرب باید تحت تنش گرمایى براى افزایش بعدى نقطه ذوب لیپید کاهش 
یابد. اگرچه عوامل زیادى همچون تخمیر و pH شکمبه نیز توسط تنش گرمایى تحت تأثیر قرار مى گیرند که  این موضوع 
به نوبه خود سنتز اسید چرب و ترکیب شیر را تغییر مى دهد. تأثیر تنش گرمایى  بر درصد پروتئین شیر نیز قاطعانه نیست. 
تناقض مشابهى نیز در پژوهش هاى محیط هاى کنترل شده یافت شده است. گاوهاى تحت تنش گرمایى در مقایسه با 
گاوهاى تحت محدوده حرارتى خنثى تغییر در درصد پروتئین شیر را نشان دادند. اختالف  بین پژوهش ها نشان دهنده 
این است که عوامل دیگرى از قبیل ترکیب جیره ، مدل هاى آزمایشى استفاده شده، وسایل خنک کننده، طول 

آزمایش و ... برترکیب شیر یک گاو در پاسخ به تنش گرمایى تأثیر مى گذارد.

دماى درونى غده پستان بسیار به دماى مرکز بدن گاو نزدیک است و زمانى که حیوان در معرض تنش گرمایى قرار مى گیرد  
دماى پستان نیز افزایش مى یابد. افزایش دماى شیر یک گاو تحت تنش گرمایى نیز به طور مستقیم از افزایش دماى درونى 
پستان حمایت مى کند. بنابراین زمانى که گاو تحت تنش گرمایى قرار مى گیرد، سلول هاى غده پستانى نیز در معرض دماى 
باالتر قرار داده مى شوند و پاسخ هاى مربوط به شوك حرارتى را نمایش مى دهند. سلول هاى بافت پستانى به محض قرار 
گرفتن در معرض دماى باال در شرایط آزمایشگاهى، بیان ژن هاى درگیر در ساختار، بیوسنتز و انتقال سلولى کاهش و بیان 
ژن بازسازى و تجزیه پروتئین افزایش مى یابد، که نشان دهنده تطابق پاسخ سلولى در جهت تضمین بقاى سلول است. 
سلول ها دما را به خودى خود تشخیص نمى دهند و واکنش هاى شوك گرمایى یک سلول توسط پروتئین هاى انباشته 
توسط القاى عوامل تنش زا از قبیل تنش اکسیداتیو مربوط به تنش گرمایى انتخاب مى شوند. در واقع تولید پروتئین هاى 
شوك گرما (HSP)  بیشترین واکنش هاى سلولى شناسایى شده توسط تنش گرمایى براى تسهیل انعطاف پروتئین به 
عنوان محافظ هاى مولکولى مى باشد. تحت شرایط آزمایشگاهى زمانى که سلول هاى اپى تلیال پستان گاو تحت دماى 42 
درجه سانتى گراد براى 24 ساعت کشت داده شدند، بیان ژن HSP70 به سرعت افزایش یافت اما بعد از 8 ساعت در 42 
درجه سانتى گراد به سطح پایه بازگشت که نشان مى دهد قرار گرفتن طوالنى مدت در معرض شوك گرمایى باعث از بین 

رفتن تحمل حرارتى سلول هاى اپى تلیال پستان در شرایط آزمایشگاهى مى شود. 



در مقابل مشاهده شده که بیان ژن                 70 و90 در جمع آورى نمونه بافت پستان که از گاوهاى خنک نشده به دست 
آمده بودند در مقایسه با گاوهاى خشک خنک شده در 7 و 56 روز بعد از محرومیت از خنک کننده باالتر بود که نشان مى دهد 
سلول هاى پستانى در طول تنش گرمایى حاد و مزمن در بدن، پاسخ هاى شوك حرارتى نمایش مى دهند. فراتر از دناتوره 
شدن و بى انعطافى پروتئین، تنش گرمایى باعث مورفولوژى غیرطبیعى سلول مى شود. در گاو سلول هاى قرار گرفته در 
معرض دماى 42 درجه سانتى گراد در مقایسه با سلول هاى در معرض دماى 37 درجه سانتى گراد، فوراً ساختار دوکى 

سلول هاى اپیتلیال کاهش یافت و پس از 24 ساعت انکوباسیون مجراى داخلى سلول به طور کامل تخریب مى شود. 
واکنش هاى سلولى شوك حرارتى، مکانیزم هاى سازگارى براى مقابله با هایپوترمى هستند و براى بقاى یک سلول تحت 
تنش گرمایى ضرورى هستند. چنانچه نقایص از اقدام متقابل تجاوز کند تنش گرمایى منجر به مرگ سلول مى شود. در 
شرایط آزمایشگاهى درمعرض محدوده دمایى باال قرار گرفتن موجب ممانعت تکثیر سلول و مجبور به خودکشى برنامه 

ریزى شده سلول هاى اپى تلیال پستان گردید. 

HSP-27

نسبت به پژوهش هاى متابولیکى، نتایج آزمایشگاهى اثرات تنش گرمایى بر غده پستانى نشخوار کنندگان محدود است. 
اطالعات نشان مى دهد که تنش گرمایى در سطوح مختلف چرخه شیردهى گاوها تأثیر منفى بر تولید دارد. در طول دوره 
خشکى تنش گرمایى در نتیجه آسیب به سلول هاى پستانى  سبب کاهش تولید شیر در شیردهى بعدى مى شود. شواهد 
موجود نیز نشان مى دهند که تنش گرمایى در گاوهاى اواخر آبستنى،  عملکرد بالقوه آینده گوساله هایشان را در نتیجه 
تغییر اپى ژنتیک به خطر مى اندازد. مکانیسم هاى بیولوژیکى اثرات منفى تنش گرمایى بر تولید شیر مى تواند  در سطوح 

مختلف شیردهى متفاوت باشد و تغییر تکامل غده پستان نیز مى تواند تا حدى در کاهش سنتز شیر سهیم باشد. 

 Tao, S., Orellana, R. M., Weng, X., Marins, T. N., Dahl, G. E., & Bernard, J. K.  2018 . Symposium review: The influences of heat s tress on
bovine mammary gland function. Journal of Dairy Science, 101(6): 5642-5654



طول عمر تولیدى گاوهاى شیرى به مدت زمان حیات از زمان اولین زایش تا مرگ گفته مى شود. معموالً گاوها 80 تا 
90 درصد از این زمان را شیر تولید مى کنند و مابقى را در دوره خشکى تا آمادگى براى زایمان بعدى زمان مى گذرانند. 
متوسط عمر تولیدى گاوها در صنعت گاو شیرى اکثر کشورهاى توسعه یافته بین 2/5 و 4 سال است. با توجه به اینکه 
گاوها براى اولین بار در سن 2 سالگى اولین گوساله خود را به دنیا مى آورند کل طول عمر از تولد تا مرگ 4/5 تا 6 
سال مى باشد. این در حالى است که عمر طبیعى گاوهاى شیرى حدوداً 20 سال است. على رغم پیشرفت ها در 
آسایش، تولید مثل و شایستگى ژنتیکى گاوها در دهه هاى اخیر، طول عمر تولیدى گاوهاى شیرى را افزایش نداده 
است. این طول عمر کوتاه، سواالتى را پیرامون رفاه و استفاده اخالقى از گاوهاى شیرى ایجاد کرده است. طول عمر 
در کشورهایى مانند هلند و دانمارك به طور قابل توجهى طوالنى تر مى باشد. افزایش طول عمر تولید مى تواند مزایاى 
زیست محیطى نیز داشته باشد. از طرفى مالحظات اقتصادى عوامل مهمى هستند که عمر تولیدى را تحت تأثیر قرار 
مى دهند اما تصمیم گیرى براى جایگزینى گاوها لزوماً از نظر اقتصادى بهینه نیست. در این مقاله به عوامل مؤثر بر 
حذف از گله که منجر به تأثیر بر طول عمر تولیدى مى شود، پرداخته خواهد شد. معموالً 10 تا 15 درصد از گوساله هاى 
ماده شیرى از زمان تولد به سن زایمان نمى رسند. البته میزان مرگ و میر به مدیریت، سالمت، بهداشت و تغذیه 

وابسته است.

اھمیت اقتصادی و عوامل مؤثر بر طول عمر تولیدی گاوھای شیری   
گرد آورى و ترجمه: 

دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه



میانگین طول عمر تولیدى گاوهاى شیرى در ایاالت متحده کمتر از 3 سال مى باشد. به طوریکه در داخل یک گله 
عمر تولیدى تک تک گاوها از یک روز تا بیش از ده سال  متغیر است (پیندو و همکاران، 2010)، اگر چه به ندرت یک 
گاو شیرى به سن 10 سالگى مى رسد. طول عمر تولیدى به واسطه حذف (خروج) تعیین مى شود به عبارت دیگر خروج 
گاوها از گله به دلیل فروش، کشتار، نجات یا مرگ را حذف (Culling) مى نامند. داده هاى انجمن اطالعات گله هاى گاو 
شیرى (DHIA) ایاالت متحده نشان مى دهد که بین 9158 گله با بیش از 50 رأس در هر گله، متوسط ساالنه نرخ 
حذف گاو 38 درصد (با انحراف معیار 12 درصد) مى باشد (Dairy Records Management Sys tems، 2019). این 
میانگین شامل 4 درصد فروش گاوها با هدف تولید شیر است و این بدان معنى است که این گاوها زندگى تولیدى خود 
را در سایر مزارع شیرى ادامه داده اند.  34 درصد از آنها به دالیلى غیر از اهداف شیردهى فروخته مى شدندکه 
میانگین طول عمر تولیدى آنها 35/3 ماه معادل کم تر از سه دوره شیردهى مى باشد. این میزان حذف از گله ها 
اندکى بیشتر از آمار دو دهه گذشته در گله هایى با جمعیت مشابه مى باشد. نیو ولف و همکاران (1989) میانگین طول 
عمر تولیدى را براى گاوهاى هلشتاین از اولین زایش بعد از سال 1965، برابر 38/4 درصد اعالم کرد. البته این طول 
عمر تولیدى، مشابه یا اندکى باالتر از میانگین گزارش شده با سایر کشورها مى باشد. با این حال، نرخ حذف ساالنه 
در کشورهاى مختلف بسیار متغیر است. مطالعات نشان مى دهند که از اوایل دهه 1990 روند نزول بسیارى از شاخص هاى 
طول عمر تولیدى کند شده و پایان یافته است (هار و همکاران، 2006). در مقابل نرخ حذف ساالنه گاوهاى گوشتى 

تقریباً 10 تا 15 درصد است (رامسى و همکاران، 2017).
نرخ حذف باالى گاوهاى شیرى در مقایسه با گاوهاى گوشتى به  انتخاب ژنتیکى شدیدتر براى تولید شیر بوده است. 
افزایش تولید شیر با ریسک هایى نظیر تغییرات رفتارى، شرایط فیزیولوژیکى و ایمنولوژیکى همراه بوده است که 

منجر به افزایش ریسک اختالالت سالمت شده است که به نوبه خود دلیل عمده براى حذف مى باشد.

گاوها تا زمانى که در سالمت هستند به موقع آبستن مى شوند، از ورم پستان و سایر آسیب ها به دور هستند، شیر 
کافى تولید مى کنند و وضعیت پاها و عملکرد پستان مناسب است در این صورت از حذف آنها در گله اجتناب 
مى شود. عالوه بر این در هر روز از مراحل شیردهى، گاوها با چهار پدیده مواجه هستند: 1) اولین تلقیح منجر به 
آبستنى 2) تشخیص آبستنى که آبستنى را تأیید کند. 3) خشک کردن به شیردهى پایان مى دهد  4) زایش یک 

شیردهى جدید را شروع مى کند.
به جز مرگ حیوان، حذف نتیجه تصمیم گاودار براى حذف گاو از گله است. حذف مى تواند به طور اختیارى در پى 
کاهش تولید شیر، شرایط رفتارى و قیمت هاى بازار یا به طور اجبارى به دلیل وقوع بیمارى، آسیب، نابارورى و مرگ 
مى باشد(فترو و همکاران، 2006). تمایز بین حذف اجبارى و اختیارى براى تصمیم گیرى مفید نیست، زیرا در اغلب 
اوقات دالیل متعددى براى حذف وجود دارد و حتى حذف اجبارى نتیجه ى تصمیم گیرى هاى اقتصادى است. یک 

مطالعه بین سال هاى  2001 تا 2006 در 2054 گله نشان داد که 20/6 درصد  مرگ و میر، 17/7 
درصدتولیـد مثل ، 14/3 درصد آسیب هـا یا دیگـر مشکالت، 12/1 درصد تولید پایین و ورم 

 
نقش دارند (پیندو و همکاران، 2010). 



پستان در حذف گاوها در گله بیشتر گزارشات بر سهم بیش از 80 درصدى مسائل سالمت در حذف از گله حکایت 
دارد. از طرفى نیز گزارش شده است که دلیل اصلى حذف در گله هاى تجارى گاو شیرى بارورى پایین مى باشد 

(اهلمن و همکاران، 2011).  

اوایل دوره شیردهى دوره  بحرانى براى حذف گاو در نظر گرفته مى شود زیرا مشکالت سالمت گاو عمدتاً در این دوره 
زمانى خود را نشان مى دهد. گاوهاى مسن تر شانس بیشترى براى حذف دارند. الگوهاى فصلى نشان مى دهد که 
بیشترین تلفات و مرگ و میرها در بهار و تابستان رخ مى دهد (پیندو و همکاران، 2010). ورم پستان یکى از پر تکرار ترین 
و پرهزینه ترین مسائل در گله هاى شیرى مى باشد. وقوع ورم پستان بیشتر در اوایل شیردهى رخ مى دهد اما 
ورم پستان هاى کلینیکى را مى توان در کل دوره شیردهى مشاهده کرد. دلیل حذف با وقوع ورم پستان هاى کلینیکى 
قوت مى گیرد. مطالعه روى داده هاى کشتارگاه ها نشان مى دهد که بین 3 و 9 درصد از گاوهاى حذفى ورم پستان 
دارند، هر چند ممکن است دلیل براى حذف نباشد. گاوهایى با ورم پستان تحت کلینیکى شیر کمتر با سلول هاى 

بدنى (SCC) باالترى تولید مى کنند. 
بیمارى هایى نظیر جفت ماندگى، متریت، جابه جایى شیردان و کتوز عمدتاً دلیل حذف گاوهاى تازه زا مى باشند. 
مشخص شده که جفت ماندگى اثر معنى دارى بر حذف گاو شیرى ندارد. اما مى تواند عامل خطرى براى وقوع ورم 
پستان و عملکرد تولید مثلى باشد و به طور غیر مستقیم با افزایش حذف از گله مرتبط باشد. اگرچه ممکن است 
متریت در کوتاه مدت بر روى تولید شیر تأثیر گذار باشد، اما فاصله بین اولین سرویس تا آبستنى را افزایش مى دهد. 
به عبارت دیگر عالوه بر کاهش تولید شیر، مسائل تولید مثلى ناشى از متریت مهم ترین دلیل حذف گاوهاى شیرى 
مى باشد. کتوز نیز در پى توازن منفى انرژى گاوهاى شیرده در اوایل شیردهى به وقوع مى پیوندد. کتوز خطر حذف 
گاوهاى چند شکم زایش را افزایش مى دهد. تب شیر یا هایپوکلسمى یک بیمار پیرامون زایش است که در آن سطح 

کلسیم خون به شدت افت مى کند و به صورت تحت کلینیکى و کلینیکى به وقوع مى پیوندد.
نشـان داده شده است که تب شیـر مهمتریـن بیـمارى مرتبط با خطـر حذف در 120 روز اول 

شکل 1 -   دالیل حذف گاو ها و سهم آن در گله هاى شیرى 



شیردهى مى باشد. خطر حذف گـاو زمانــى باال مى رود که گاو قادر به ایستادن نباشد. پژوهش هـاى زیادى نیز 
ارتباط بین تب شیر و دیگـر بیمارى هاى حول و حوش زایش نظیر سخت زایى و متریت را  مشاهده کرده اند.  

پژوهش هاى دهه 1990 گزارش کردند که جابه جایى شیردان بعد از اختالالت تولید مثلى دومین دلیل حذف مى باشد. 
از طرفى گزارش شده که بعد از ورم پستان و کتوز مهم ترین بیمارى متابولیک براى حذف مى باشد. گاو با جابه جایى 
شیردان ریسک باالیى را در حذف دارد. لنگش به دلیل تأثیر منفى بر بازده تولید مثل و تولید شیر گاوهاى شیرى 
شناخته شده است و اغلب دلیلى براى حذف در گله است. بعضى پژوهش ها گزارش کرده اند که 18 درصد گاوهاى 
شیرى حذفى دچار لنگش هستند. لنگش سبب کاهش مصرف ماده خشک و درنتیجه کاهش تولید شیر مى شود. عالوه 
بر این گاوهاى لنگ عالئم فحلى را کمتر از خود نشان مى دهند یا از پرش روى دیگر گاوها اجتناب مى کنند. چنین 
پیامدهایى توسط لنگش سبب افزایش هزینه و تمرکز بیشتر مدیریت گله شده و لذا گاودار را مجبور به حذف گاو لنگ 
از گله خواهد کرد. همان طور که انتظار مى رود آبستنى خطر حذف را به میزان باالیى کاهش مى دهد. گاوهاى غیر آبستن 
نسبت به گاوهاى آبستن 4 برابر بیشتر در خطر حذف از گله قرار دارند.  معموالً گاوهاى حذف شده به دالیل تولید مثل 
گاوهایى هستند که فاصله زایش تا اولین تلقیح بیشتر، تعداد زیاد تلقیح ها به ازاى هر آبستنى و افزایش روزهاى باز 
دارند. معموالً از دست رفتن آبستنى با چندین اختالل نظیر دوقلوزایى، سخت زایى، متریت و جفت ماندگى مرتبط است. 
عالوه بر این از دست رفت آبستنى با عوامل مدیریتى نظیر تنش هاى گرمایى، تشخیص ضعیف فحلى و نمره وضعیت 
بدنى پایین مرتبط مى باشد. گاوهاى دوقلوزا نسبت به تک قلوزا  داراى نرخ حذف باالترى مى باشند. تولید شیر پایین 
عامل خطر واضحى براى حذف از گله است. گاودارها به منظور حفظ یا بهبود بهره ورى گله تصمیم اقتصادى خواهند گرفت تا 
بر اساس آن گاوهایى با آستانه تولید مشخص را حذف کرده و گاوهاى پر تولید را جایگزین آنها کنند. دور و همکاران 
(1997) گزارش کردند که حذف هاى مربوط به تولید پایین از 17 درصد در سال 1981 به 4 درصد در سال 1994 کاهش 
یافته است. نوع صفات خطر حذف را تحت تأثیر قرار مى دهد. ترکیب مناسب عمق پستان، اتصال جلو پستان، نحوه قرار 
گرفتن سرپستانک ها و کل سیستم پستان در گاوهاى نژاد جرسى، آنها را در برابر حذف  حمایت مى کند. از طرفى تأثیر 
محیط بر طول عمر گاو بر کسى پوشیده نیست به عنوان مثال تنش هاى حرارتى سبب اثرات منفى بر عملکرد گاو و 
گوساله و طول عمر تولیدى کوتاه تر آنها خواهد شد.  متغیر هاى سطح گله نظیر طراحى تجهیزات، اندازه گله، تولید 
ارگانیک و نیروى کار خطر حذف را تحت تأثیر قرار مى دهند. براى مثال گله هایى با تعداد گاو کمتر به ازاى هر کارگر و 
درصد بیشتر کارگر در گله در معرض کمتر خطرات حذف هاى اجبارى مى باشند. هر چند اثر تجهیزات و امکاناتى که 

سبب آسایش و رفاه بیشتر گاوها شود مى توانند سبب افزایش عمر تولیدى گله ها شوند.

افزایش عمر تولیدى مى تواند اثر زیست محیطى تولید شیر را کاهش دهد. گله هایى با عمر تولیدى زیاد به جایگزینى 
کمتر تلیسه ها نیازمند بوده و گاوهاى بالغ بیشترى خواهند داشت. گله اى با سهم بیشتر تلیسه و گاوهاى شکم اول، به 
ازاى هر واحد شیر تولیدى فسفر و همچنین متان بیشترى دفع مى کنند. اما افزایش عمر تولیدى گاوها مقدار گوشت 
حاصل از صنعت گاو شیرى را کاهش داده و نیاز به گاوهاى گوشتى و پروارى را براى حفظ سهم گوشت مشابه افزایش 

مى دهد. در نتیجه، زمانى که مقدار تولید گوشت گاو در نظر گرفته شود،  افزایش عمر تولیدى



هزینه جایگزینى گله عبارتند از هزینه اى که ساختار تثبیت شده گله را حفظ مى کند، که تقریباً 10 درصد از کل 
هزینه هاى عملکردى مزارع شیرى در غرب ایاالت متحده برآورد مى شود. در سال 2017 این هزینه ها به طور متوسط 
3/68 دالر به ازاى هر 100 کیلوگرم شیر فروخته شده و 424 دالر به ازاى هر گاو در سال بود. هزینه هاى جایگزینى گله 
به صورت هزینه هاى ساالنه  محاسبه مى شود و براى به دست آوردن آن کافى است کلیه هزینه تلیسه هاى مولد را از 
درآمد حاصل از گاوهاى حذفى کم کرده و عدد حاصل را بر میزان شیر فروخته شده تقسیم کنیم. میانگین هزینه هاى 
بدست آمده براى جایگزینى تلیسه ها 1739 دالر به ازاى هر رأس بدست آمد. افزایش عمر تولیدى، مى تواند هزینه 
جایگزینى گله را به ازاى هر گاو در سال کاهش داده و ازطرفى باعث افزایش بهره ورى در طول عمر شود. مزیت هاى 
مورد انتظار براى بهبود عمر بهره ورى در بیشتر گله هاى مولد شیرى به دلیل میانگین سنى بیشتر و بنابراین تولید بیشتر 
شیر در طول عمر حیوان بوده که به دام هاى جایگزین کمتر نیازمند مى باشد از طرفى نیز کاهش هزینه ها به دلیل درمان هاى 
کمتر و کاهش وقوع اختالالت سالمت حیوان (که مى تواند منجر به محدودیت تولید شود) مى باشد. هر چند افزایش 

عمر تولیدى الزاماً سود آور نمى باشد.
یک اصل در اقتصاد کشاورزى این است که سود آورى بایستى به ازاى هر واحد از محدودترین عامل در واحد زمان بیان 
شود. واحد زمان مهم است زیرا هزینه فرصت یک گاو جایگزین وجود دارد که مى تواند موقعیت گاوى را که در حال 
حاضر در گله است را بگیرد. گزارش شده است تا زمانى که هزینه هاى این فرصت جایگزینى به تعویق افتاده حساب 
نشود، میزان نسبى هزینه طول عمر تولیدى 260 درصد بیش از مقدار واقعى تخمین زده مى شود. تجهیزات اغلب 
محدودکننده ترین عامل در مزارع گاو شیرى محسوب مى شوند که بیانگر سودآورى به ازاى هر گاو در سال یا به ازاى 

هر گاو شیرده در سال مى باشد.

 گاوهاى شیرى در کاهش انتشار گاز متان به ازاى هر واحد تولید شیر کمتر مؤثر است. از طرفى نیز گوشت حاصل از 
صنعت دام هاى شیـرى به ازاى هر کیلوگـرم گوشت، به طور معنـى دارى گـاز گلخانه اى کمترى نسبت به 

سیستم هـاى  متمرکـز پرواربنـدى تولیـد مى کننــد. 



افزایش طول عمرتولیدى باعث افزایش سود آورى تولید شیر در هر گاو مى شود. با این حال، بیشترین سود هرگاو 
نمى تواند منجر به بیشترین سودآورى به ازاى هر گاو در سال شود. به همین ترتیب افزایش عمر تولیدى لزوماً باعث 

افزایش سوددهى به ازاى هر گاو در سال منتهى نمى شود. از دیدگاه اقتصادى، در زمانى که سود، تنها هدف است.
 افزایش عمر تولیدى معیارى اشتباه مى باشد. حداقل سه عامل در تعیین طول عمر تولیدى بهینه ى اقتصادى گاوهاى 
شیرى مهم هستند. یکى از عوامل تصمیم اقتصادى منطقى با توجه به عملکرد گاو شیرى از جمله عوامل خطر اشاره 
شده در باال مى باشد. تحقیقات گذشته بر اساس مدلسازى یا بررسى سوابق مالى مزارع شیرى نشان مى دهند که نرخ 
مطلوب حذف در سطح گله در دامنه اى بین 19 تا 29 درصد مى باشد. عامل اصلى کاهش نرخ حذف ها در گله مى تواند به 

دلیل کمتر از حد برآورد نمودن هزینه تلیسه هاى جایگزین و فرصت ناکافى گاوها براى آبستنى باشد.
عالوه بر این معیار حذف بین گاوداران مختلف و مشاوران آنها متفاوت است. به هر حال، پژوهش ها در تعیین طول عمر 
تولیدى اقتصادى و بهینه گاوهاى شیرى نا کافى است. عامل دوم که طول عمر اقتصادى گاو را تعیین مى کند تغییر در 
عملکرد گاو با گذشت زمان است. خطر مشکالت سالمت با افزایش سن افزایش یافته و توانایى تولید مثلى کاهش مى یابد. 
گاوهاى سالم تقریباً در پنجمین دوره شیردهى خود به بلوغ کامل مى رسند. در اولین دوره شیردهى یک گاو مى تواند 
تنها 80 درصد از شیر یک گاو بالغ را تولید کند. از طرفى ممکن است گاوهاى  مسن تر که به بلوغ جسمى مى رسند در 

اولین شیردهى خود در بلوغ جسمى، شیر کمترى تولید کنند.
مشاهدات مربوط به تولید شیر در هر دوره شیردهى با حذف گاوهاى کم تولید مغرضانه است زیرا تنها گاوهاى باقیمانده 
در دوره هاى شیردهى بعدى در تولید شیرسهیم مى باشند.  عامل سوم، پیشرفت ژنتیکى حیوان نر موجود براى تلقیح 
مصنوعى است که طى دهه هاى اخیر منجر به آزمایش ژنومى شده که فاصله نسل ها را کوتاه کرده است.  این پیشرفت 

ژنتیکى تسریع شده به این معنا است که تلیسه ها سریع تر از گذشته بهبود ژنتیکى مى یابند. 
زمانى که حیوان جایگزین شونده بهتر از حیوان موجود است بایستى جایگزینى سریع تر انجام شود.   این بدین معناست 
که طول عمر تولیدى بایستى کوتاه تر شود.  پیشرفت هاى ژنتیکى تسریع شده مى تواند منجر به افزایش نرخ حذف گاو 
شود. از طرف دیگر، در دهه هاى اخیر شایستگى ژنتیکى براى صفات تولیدى بدون تغییرات قابل توجه در عمر تولیدى 

واقعى حیوان، افزایش یافته است (دواریز و مارکوندز، 2020).
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عمر تولیدى گاوهاى شیرى عمدتاً با سالمت و رفاه حیوان مرتبط مى باشد، هر چند عوامل دیگرى نیز نظیر بهبود 
ژنتیکى تلیسه ها نیز در این موضوع مؤثر است. بهبود سالمت، شکل و بارورى حذف در گله را کاهش داده و قدرت 

تصمیم گیرى بیشترى را در مورد گاوهاى سالم ارائه مى دهد.
تصمیم گیرى در مورد عمر تولیدى حیوان بیشتر هنر است تا علم. تصمیم گیرى براى حذف صحیح یک حیوان 
کارى مشکل بوده که با ابزارهاى حمایتى رتبه بندى گاو و تلیسه امکان پذیر است، اگر چه تصمیم گیرى براى تلقیح 

نیز مى تواند به بهینه کردن طول عمر تولیدى گاو شیرى کمک کند.



برآورد وزن بدن از طریق سیستم ھای سه بعدی کامپیوتری و ھوش مصنوعی
محققین دانشگاه وخنینگن هلند در بررسى خود موفق به طراحى و ساخت سیستم هاى 3 بعدى کامپیوترى شده اند 
که قادر است با استفاده از تکنولوژى هوش مصنوعى وزن حیوان را  بدون نیاز به تعامل مستقیم با حیوان تخمین بزند. 
به نظر مى رسد چنین دوربین هاى 3 بعدى براى تولید کنندگان جذاب به نظر برسند زیرا بدون نیاز به مهار حیوان و 
حداقل تنش، با تعیین چندین شاخص، وزن را برآورد نمایند. در سیستم هاى پروارى پایش روند وزن گیرى حیوان 
مى تواند استراتژى هاى مدیریتى را با بازده باالترى انجام دهد لذا نظارت بر تنظیم دقیق تر جیره ها امکان پذیر شده و 

بهره ورى را در گله به طور چشمگیرى افزایش مى دهد.

 Song, X., Bokkers, E. A. M., van der Tol, P. P. J., Koerkamp, P. G., and van Mourik, S. 2018  Automated

  body weight prediction of dairy cows using 3-dimensional vision. Journal of Dairy Science, 101:4448-4459.



تنش گرمایى در اواخر آبستنى در گاوهاى شیرى عملکرد حیوان و گوساله آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد. با ورود 
گاوهاى خشک به تنش گرمایى عملکرد جفت مختل شده و کاهش ترشح هورمون هاى جفتى منجر به کاهش رشد 
جنین و تولد گوساله هاى ضعیف و سبک وزن خواهد شد. گوساله هاى متولد شده از گاوهایى که در زمان خشکى در 
معرض سیستم هاى خنک کننده نبوده اند تا سن یک سالگى وزن پایین تر خود را نسبت به گوساله هایى که مادرانشان 
در معرض سیستم هاى خنک کننده بوده اند حفظ مى کنند. اما توانایى باالتر در جذب گلوکز در طول چالش هاى 
متابولیکى را بعد از تولد نشان مى دهند. ایمنى گوساله ها (ایمنى غیر فعال و عملکرد ایمنى سلول هاى واسطه) با تنش 
گرمایى دوران جنینى تحت تأثیر قرار مى گیرد و در نتیجه عملکرد گوساله ها را در برابر بیمارى ها پس از تولد 
حساس مى سازد. گوساله هاى متولد شده از گاوهاى خشک تحت تنش گرمایى شانس باالترى را براى حذف 

از گله دارند (12/2 % در برابر 22/7 % ).



آغوز عالوه بر انتقال آنتى بادى به گوساله ها، دیگر مواد مغذى مهم  وترکیبات زیست فعال نظیر چربى، پروتئین، عوامل 
رشد ویتامین ها و مواد معدنى را نیز انتقال مى دهد. اخیراً میکرو RNA ها (MicroRNAs) به این لیست اضافه شده اند. 
میکرو RNA ها مولکول هایى کوتاه و غیر کد کننده اى هستند که 21 تا 25 نوکلئوتید دارند که مى توانند بیان ژن ها را تنظیم 
نمایند.  چنین استنباط مى شود که آنها به عنوان تنظیم کننده هاى کلیدى فرآیندهاى  زیستى و توسعه اى عمل مى کنند. 
کلستروم حاوى مقادیر بیشترى از miRNAs نسبت به شیر مى باشد که miRNAs ایمنى و نمو در آن برجسته است. 

الگوى بیان آنها تحت تأثیر تغذیه و محیط مادر است.
به نظر مى سد محتواى چربى در جیره غذایى مادران تأثیر قابل توجهى بر بیان miRNAs در شیر و گوساله دارد.  از طرفى 
نیز وضعیت ایمنولوژیکى غده پستانى نیز بر بیان miRNAs تأثیر مى گذارد. اعتقاد بر این است که این مولکول هاى 

زیست فعال در آغوز به عنوان مولکول هاى سیگنال دهنده از مادر به گوساله منتقل مى شوند. 
آنها در وزیکول هاى خارج سلولى احاطه شده اند که این موضوع آنها را در شرایط سخت دستگاه گوارش مقاوم مى کند. 
بنابراین آنها مى توانند  از روده کوچک به گردش خون راه یابند. گزارش شده که miRNAs براى حفظ، تکثیر و فعالیت 

سلول هاى روده مهم هستند. همچنین در توسعه سیستم ایمنى نیز مؤثر هستند.

و RNA  ھا در آغوز میکر
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همه گیرى جهانى کرونا ویروس 2019 (COVID-19) على رغم اقدامات شدید بهداشت عمومى و شخصى در سراسر 
جهان در حال پیش روى است.  مکمل هاى غذایى و ضد ویروسى به عنوان منابع مفید در برابر ویروس 
سارس SARSCoV -2 (ویروسى که منجر به وجود آمدن کروناویروس 2019 شده است) پیشنهاد شده اند، اما اثرات 

تعدادى از آنها به اثبات رسیده است. 
الکتوفرین یک گلیکو پروتئین طبیعى و غیر سمى است که در شیر موجود مى باشد و اثرات آزمایشگاهى ضد ویروسى 
در برابر طیف وسیعى از ویروس ها از جمله SARSCoV -2 {نوعى کرونا ویروس که ارتباط نزدیکى باSARSCoV -2 دارد 
(ویروسى که منجر به وجود آمدن کروناویروس 2019 شده است)} به اثبات رسیده است. عالوه بر این الکتوفرین داراى 
اثرات ضد التهابى و همچنین اثرات منحصر به فردى روى سیستم ایمنى است که مى تواند با عالئم پاتوفیزیولوژى 

بیمارى COVID-19 مرتبط باشد.
الکتوفرین یک گالیکو پروتئین باند کننده آهن است که در سلول هاى اپیتلیال غدد پستانى ساخته مى شود. 
الکتوفرین نقش کلیدى در مکانیسم هاى دفاعى غدد پستانى دام هاى شیرده ایفا مى کند. بطوریکه با جذب آهن مانع 
از رشد باکترى ها شده و یا با اتصال به سطح سلول هاى باکتریایى یا ذرات ویروسى سبب غیر فعال شدن آنها  مى شوند. 
عالوه بر کاهش ورود ویروس الکتوفرین میتواند تکثیر ویروس را در سلول سرکوب کند (این فرآیند در بیمارى ایدز و 

هپاتیت به اثبات رسیده است).   



کنترل و مدیریت مگس، چالشى پردردسر براى گله هاى شیرى مى باشد، این موضوع زمانى اهمیت مى یابد که هوا 
گرمتر و رطوبت افزایش یافته و مواد آلى زیادى در دسترس این حشره باشد. مگس ها نه تنها یک آفت هستند بلکه 
منجر به کاهش بازده تولید نیز مى شوند. افزایش جمعیت مگس ها در دامدارى باعث صرف انرژى بیشتر دام ها و 
کاهش زمان استراحت، کاهش خوردن غذا و نهایتاً کاهش تولید مى شوند. سایر مواردى که به طور مستقیم با 
مشکالت مگس در مزارع شیرى مرتبط است شامل افزایش هزینه هاى دارویى ودامپزشکى و همچنین افزایش شیوع 
بیمارى است. عالوه بر این، شیوع ورم پستان توسط جمعیت مگس ها گسترش مى یابد. پژوهش ها نشان داده اند که 
ورم پستان هاى ایجادشده به وسیله استافیلوکوکوس اورئوس در میان تلیسه ها در گله هایى که برنامه کنترل مگس 
انجام شده در مقایسه با آنهایى که هیچ برنامه اى براى کنترل آن نداشتند حدود 50 درصد کمتر است. مگس ها 
همچنین مى توانند سبب کاهش بهره ورى کارگران و نیز انتقال  و گسترش بیمارى در انسان شوند. نکته اى که الزم 
به ذکر است این است که هیچوقت امکان به صفر رساندن جمعیت مگس ها در گاودارى وجود ندارد و هدف کاهش 

جمعیت مگس ها مخصوصاً در فصول  گرم به ویژه در تابستان مى باشد.

ورش گاو شیری ع پر مدیریت و کنترل مگس در مزار
گرد آورى و ترجمه: 

دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه



مشخصات ظاهرى

مکان ترجیحى

چرخه ى زندگى

منطقه ى استراحت 
و تغذیه روى بدن گاو

وعده هاى غذایى در روز

تعداد خطرآفرین
(مگس/راس)

منــابــع

کوچکتر از مگس خانگى

مدفوع تازه گاو

20 – 10 روز

پشت و طرفین دام-سر گوساله

30 – 20 بار به ازاى هر
مگس در روز

200 - 250

Cortinas and Jones, (2006)

  Foil and Hogsette, (1994)

تیره تر از مگس خانگى

مدفوع تازه گاو

3 هفته

چشم، دهان و پوزه

2 تا 3 باردر روز و هربار
2 تا 5 دقیقه

12 - 14

 Van Geem and Broce, (1985)

Cortinas and Jones, (2006)

کوچکتر از مگس خانگى

مواد عالى فاسد

24 – 14 روز

جلوى پاها، پهلوها، پشت و شکم

فقط در طول روز و در
حین خوراك دهى

5

Cortinas and Jones, (2006)

Taylor et al., (2007)

مگس شاخ                            مگس صورت                           مگس اصطبل

شناسایى نوع مگس یا مگس هایى که با آن در مزارع  سروکار دارید و همچنین اطالع از چرخه زندگى مگس ها، براى 
تهیه یک برنامه مدیریت مؤثر کنترل مگس، بسیار حیاتى مى باشد. عمده مگس هاى  موجود در مزارع شامل مگس 
خانگى، مگس اصطبل، مگس شاخ و مگس صورت مى باشند. مگس هاى دیگرى نیز در گاودارى ها یافت مى شوند که 
بسته به موقعیت جغرافیایى ممکن است اهمیت پیدا کنند.  برخى از این مگس ها صرفاً آزار فیزیکى و بهداشتى دارند و 
برخى دیگر خونخوارند و نیش مى زنند و تعدادى آسیب جدى ترى ایجاد مى کنند. این مگس ها شرایط مرطوب را براى 
تولید مثل ترجیح مى دهند و رطوبت بهینه براى رشد تخم و الرو مگس 60 تا 70 درصد و مناسب ترین دما 28 تا 30 

درجه سانتى گراد مى باشد.
در جدول 1 مشخصات مرتبط با مگس هاى رایج در مزارع بطور خالصه آورده شده است.

عمده خساراتی که مگس ھا می توانند ایجاد کنند شامل :

ایجاد تنش و نهایتاً کاهش مصرف خوراك و کاهش تولید شیر
ایجاد مزاحمت و سلب آسایش گاو و ایستادن بیش از حد دام و ایجاد مشکالت سم در گاو

انتقال بیمارى هایى مانند ورم پستان، اسهال گوساله و غیره
خسارت هاى زیست محیطى  به دلیل استفاده از سموم شیمیایى براى مقابله با مگس ها

کاهش کیفیت شیر



پریچ و همکاران (1986) نشان دادند که تلیسه هایى که به طور متوسط در معرض90خرمگس (Horse flies) در روز قرار 
دارند، کاهش 0/1 کیلوگرم افزایش وزن در روز دارند. به طور مشابه آلتونزى و کلیک (2012) نیز کاهش افزایش وزن روزانه 
را به میزان 0/1 کیلوگرم  در گروه گاوهاى در چالش با مگس مشاهده کردند. گرى و همکاران (2007) نیز گزارش دادند که 
مگس هاى اصطبل مى توانند میزان تولید شیر گاوها را تا 1/49کیلوگرم در روز کاهش دهند.  در مطالعه اى دیگر گزارش 
شد که مگس هاى اصطبل، منجر به کاهش 139 کیلوگرم شیر هر گاو در یک دوره ى شیردهى و کاهش وزن گوساله هاى 

قبل از شیرگیرى به میزان 9 کیلوگرم مى شود (تیلور و همکاران، 2012).
استراتژى ها براى کنترل و مقابله با مگس ها را مى توان به صورت زیر عملى نمود:

کودبردارى مهمترین و اصلى ترین راه مقابله با مگس ها مى باشد. در واقع با کودبرداى محل تکثیر و تخم گذارى 
بسیارى از مگس ها  حذف مى شود. مدیریت فاضالب در گاودارى ها در تابستان باید بطور مداوم انجام گردد.

از عوامل دیگر تکثیر مگس، علوفه هاى کپک زده مى باشند که الزم است جمع آورى گردند.
تمیز کردن روزانه بستر گوساله ها نیز از تجمع مگس ها در گوساله دانى پیشگیرى مى کند.

تهویه و گردش هوا به کاهش تراکم مگس کمک شایان توجهى مى کند.
کاشت گیاهانى مانند اسطخودوس، رزمارى و خرزهره در دامدارى که با متصاعد کردن اسانس خود، باعث دور شدن 

حشرات مى شوند نیز در کاهش مگس ها تأثیرگذار مى باشد.
استفاده از افزودنى هاى ضد مگس در کنسانتره توصیه مى شود. پس از مصرف این افزودنى توسط دام از راه مدفوع 
خارج شده و در کود سبب از بین رفتن الرو مگس مى شود که این روش موقتى بوده و به نظر مى رسد در مناطقى 

که رطوبت باال دارند کاربردى نباشد.
استفاده از سموم شیمیایى اغلب رایج مى باشد که البته به دلیل خطرات احتمالى،این روش منسوخ شده است.

ز یان ھای اقتصادی مگس ھا 
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پیشنهاد شما چیست...؟!
نشریه دانش دامپرورى با هدف برقرارى تعامل بیشتر با گروه هاى مختلف مخاطبین برگزار مى کند : 

پیشنهاد شما چیست...؟!

در شرایطى که تأمین نهاده هاى دامى با مشکل روبرو است یا اقالم خوراکى با افزایش بى سابقه قیمت در بازار سیاه به گاودار فروخته مى شوند. 
حذف یک یا چندین خوراك در جیره خصوصاً اقالم پروتئینى (مثل پروتئین هاى عبورى) و غیره (در اینجا افزودنى هاى خوراکى منظور نمى باشند) 
مى تواند آثار اقتصادى جبران ناپذیرى به گاودار تحمیل کند. با این حال برخى بر این باورند که با حذف چنین اقالم گرانى از جیره، قیمت تمام شده 
جیره کاهش خواهد یافت در صورتیکه عالوه بر کاهش کمیت و کیفیت تولید شیر، سایر مشکالت نظیر مشکالت تولید مثلى و کاهش عمر تولیدى 
حیوان گریبان گیر گله خواهد شد.  از طرفى برخى نیز بر این باورند که بدون حذف اقالم خوراکى در جیره ها مى توان تولید را در همان سطح قبلى 
نگه داشته و یا حتى در مواردى افزایش داد (با افزایش بازده تولید از طریق راهکارهاى مدیریتى وتغذیه اى) به طوریکه آثار اقتصادى زیان بار با 

فروش بیشتر شیر جبران خواهد شد همچنین سالمت گله نیز در چنین شرایطى تضمین خواهد شد.

عالقه مندان مى توانند پاسخ هاى خود را به همراه اطالعات تماس از طریق سامانه پیامکى نشریه به شماره 200005080 یا آدرس الکترونیکى   �
mag@sepahandaneh.ir براى ما ارسال کنند.
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کاهش تنش هاى اکسیداتیو در مراحل مختلف شیردهى
تقویت سیستم ایمنى

بهبود عملکرد تولید مثلى
حفظ سالمت و کاهش حذف هاى اجبارى از گله


