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5

مقدمه

دورۀ خشکی در پرورش گاوهای شیری مقطعی است که در 
آن حیوان شیر تولید نمی کند ولی آبستن است و پس از تولد 
گوساله، همزمان با آغاز دورۀ شیردهی این دوره به پایان خواهد 
رسید. علت توجه ویژه به این دوره دستیابی به اهدافی شامل ترمیم 
غده پستانی برای تولید شیر در دورۀ شیردهی بعدی، سازگاری 
دستگاه گوارش به مصرف جیره های پس از زایش، حفظ شرایط 
بدنی مناسب و به حداقل رساندن بیماری های متابولیک می باشد. 
است.  معمول طول دورۀ خشکی 60 روز )70-50 روز(  به طور 
دورۀ خشکی کوتاه تر فرصت کافی برای ترمیم غده پستان فراهم 
نمرۀ  افزایش  بـه  منجر  طوالنی تـر  دورۀ خشکـی  و  نمی سازد 

وضعیت بدنی1 خواهد شد.

5
1- Body Condition Score (BCS)
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دورۀ خشکی به دو مرحله تقسیم می شود: الف( اوایل دورۀ 
خشکی1، که این مرحله از زمان شروع خشکي تا حدود سه هفته 
قبل از زایمان می باشد. تغذیه در این دوره با جیره های کم انرژی 
و همراه با نسبت باالی علوفه به میزان 2/5-1/8 درصد وزن بدن 
انجام می گردد. به طور کلی علی رغم اهمیت این دوره، تغذیه و 
مدیریت جایگاه در این دوره کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در این دوره ترکیب علوفۀ سیلو شدۀ ذرت و یونجه با گندمیان 
ممکن  همچنین  می گردد.  پیشنهاد  متوسط  یا  پائین  کیفیت  با 
کنسانتره  کیلوگرم  سه  تا  یک  از  بدنی  به وضعیت  بسته  است 
نیز استفاده شود. ب( دورۀ نزدیک به زایمان2، که شامل سه هفتۀ 
به  گاوهاي شیري  در  انتقال  دورۀ  می باشد.  پایانی دورۀ خشکی 
فاصله زماني بین سه هفته قبل از زایش )انتظار زایمان( تا سه 
هفته پس از زایش )تازه زا( اطالق می گردد)شکل 1-1(. اصطالح 
انتقال به ایجاد تغییرات فیزیولوژیک، متابولیک و تغذیه ای در طول 
این مدت تأکید می نماید. نحوه  ایجاد این تغییرات و چگونگی 
مدیریت آنها حائز اهمیت زیادی است، چون با عملکرد شیردهی، 
بیماری های بالینی و تحت بالینی پس از زایش و نیز عملکرد 
تأثیر  را تحت  بالقوه می توانند سودآوری گله  که  دام  تولیدمثلی 

قرار دهند، در ارتباط می باشد.

1- Far-off
2- Close up
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اهمیت دورۀ انتقال 
تأمین احتیاجـات غذایي گـاو در دورۀ انتقال تـا حـد قابـل 
مالحظه ای مي تواند سالمتي، تولید و در کل ماندگاري گاو را 
تحت تأثیر قرار دهد. انتقال نامناسب از دورۀ خشکی به شیردهی، 
و  شیردهی  تداوم  کاهش  شیر،  تولید  اوج  افت  سبب  مي تواند 
کاهش عملکرد  تولید شیر و همچنین  کاهش کل  آن  دنبال  به 
تولیدمثلی و زیان اقتصادی گردد. در زمان اوج تولید شیر، کاهش 
هر کیلوگرم شیر تولیدی سبب کاهش 200 کیلوگرم شیر در طول 
دورۀ شیردهی خواهد شد که در گاوهای پرتولید مقدار کاهش 
تولید از این هم بیشتر است. انتقال ضعیف معموالً سبب کاهش 
تولید شیر به میزان 9-4/5 کیلوگرم در اوج تولید خواهد شد 
که بیانگر کاهش 900 تا 1800 کیلوگرم شیر در طول شیردهـی 
مـی باشد)Block، 2010(. عالوه بـر تولیـد، ماندگاری دام نیز 
انتقال قرار می گیرد؛ مثاًل 30 درصد  تأثیر مدیریت دورۀ  تحت 
کل حذف گاوهای گله در 60 روز پس از زایش اتفاق می افتد و 
وقوع بسیاری از مشکالت مرتبط با سالمتی در طول دورۀ انتقال 
شیردهـی  دورۀ  طول  در  تولیدمثلـی  عملکرد  کـاهش   سبب 

خواهد شد.
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مدیریت تغذیه اي در دورۀ خشک مي تواند وضعیت متابولیکي 
گاو را در شیردهي بعدي تحت تأثیر قرار دهد، چرا که بیشتر 
شیردهي  دورۀ  ابتداي  در  خود  بدني  ذخایر  از  شیري  گاوهاي 
استفاده مي کنند. افزایش درجه بسیج1 ذخایر بدني در طول این 
دوره با افزایش سطح اسیدهای چرب غیراستریفۀ2 پالسما و نیز 
افزایش وقوع کبد چرب و کتوز همراه است. موفقیت در مدیریت 
حداقل  بروز  باال،  شیر  تولید  به  دستیابی  معنی  به  انتقال  دورۀ 
ناهنجاری های متابولیکی، کاهش حداقل عملکرد سیستم ایمنی 
دام، افت کنترل شده نمره وضعیت بدنی در اوایل زایش، و حفظ 
یا بهبود باروری می باشد. بنابراین ضروری است با اتخاذ راهبردهای 
مدیریتی مناسب ضمن کاهش مشکالت مرتبط با سالمتی دام و 
نیز بهبود تولید و سودمندی در دورۀ شیردهی فرارو، عبور موفق 

گاو را از این مرحله انتقالی3 تسهیل نمود.

فراخوانی، معادل کلمه موبیلیزاسیون  یا  بسیج  Mobilize: در متون علمی   -1
)Mobilization( استفاده می گردد.

2- None esterified fatty acids (NEFA)
3- Transition phase
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شکل 1-1. دورۀ انتقال در گاوهای شیری



فصل دوم



زیست شناسی گاو در دورۀ انتقال

الف. ماده خشک مصرفی
خشک  ماده  مصرف  کاهش  با  زایش  از  قبل  بیماری های  اکثر 
موازات  به  مصرفی  خشک  ماده  می باشند.  ارتباط  در  دورۀ  این  در 
کاهش  انرژی  به  نیاز  افزایش  با  همراه  زایش  زمان  به  شدن  نزدیک 
در  بدن  وزن  درصد  دو  از  مي تواند  مصرفی  خشک  ماده  می یابد. 
 10 تا  در هفت  بدن  وزن  درصد   1/4 به  دورۀ خشکی  اول  هفته های 
روز قبل از زایش کاهش یابد. در طول سه هفته بعد از زایش، ماده 
 خشک مصرفی با نرخ 1/5 تا 2/5 کیلوگرم در هفته افزایش می یابد 
نموده اند،  زایش  بار  چند  که  گاوهایی  در  افزایش  این  2-1(؛  )شکل 
با  بیشتری صورت می گیرد؛  با سرعت  اول  گاوهای شکم  به  نسبت 
این وجود از نظر کاهش مصرف ماده خشک بین گاوها در دورۀ قبل 
از زایش و افزایش پس از زایش تفاوت های انفرادی زیادی وجود دارد 

.)2010 ،Block(
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این است که همبستگی  ماده خشک مصرفی  بررسی  نکته مهم در   
از زایش و ماده خشک  قبل  بین ماده خشک مصرفی  مثبت معنی داری 
از  پیشگیری  شیر،  تولید  سامانه  ایمنی،  فعالیت  زایش،  از  پس  مصرفی 
کتوز و شروع چرخه های تخمدانی گزارش شده است و این همبستگی 
می یابد؛  افزایش  می شود،  نزدیک  خود  زایش  زمان  به  گاو  که  هنگامی  به 
بلکه  نیست،  مرتبط  خوراک  مصرف  با  تنها  مذکور  ارتباط  وجود  این  با 
می باشد؛  مرتبط  نیز  زایش  از  قبل  مرحله  در  خوراک  افت  میزان  با 
وقوع  با  مرتبط  تغذیه ای  عامل  مهم ترین  تحقیقات  از  برخی  نتایج  طبق 
بیماری های متابولیکی در گاوهای دورۀ انتقال مقدار مطلق مصرف خوراک 
می باشد زایش  زمان  در  مصرفی  خشک  ماده  تغییر  میزان  بلکه   نیست؛ 

راهبردهای  دنبال  به  محققین  رابطه،  به این  باتوجه   .)2005  ،Drackley(
تغذیه ای جهت افزایش ماده خشک مصرفی اختیاری در دورۀ قبل از زایش 
می باشند. کاهش ماده خشک مصرفی در دورۀ قبل از زایش به طور سنتی 
به افزایش رشد جنین و اشغال فضای شکمی و جابجا شدن شکمبه نسبت 
داده می شود. با این حال شکی وجود ندارد که عوامل هورمونی و سایر عوامل 
فیزیولوژیکی بیشترین و مهم ترین اثرات را بر این پدیده دارند. در طول هفته 
پایانی آبستنی در مقایسه با ابتدای دورۀ خشکی ممکن است ماده خشک 
مصرفی10 تا 30 درصد کاهش یابد. این کاهش ماده خشک مصرفی همراه 
با فرایندهای تنظیم کننده هومئورتیک1 طبیعی، سبب افزایش بسیج چربی از 
بافت چربی و در نتیجه افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه خون می گردد 

سازگاری های  مستلزم  که  فرایندهایی   :)Homeorhetic( هومئورتیک   - 1
به  از دورۀ خشکی  انتقال  تغییر وضعیت می باشند، همانند  طوالنی مدت جهت 
شیردهی، و مستلزم تغییرات هماهنگ در متابولیسم می باشد که به حیوان اجازه 

می دهد به چالش های مرتبط با وضعیت جدید سازگار گردد.
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که در نهایت منجر به تمایل جهت تجمع تری گلیسرید در کبد در 
دورۀ قبل از زایش خواهد شد. بسیج بیش از حد چربی، دام را مستعد 
نمود خواهد  کبدچرب  و  رحمی  عفونت های  کتوز،  مثل   بیماری هایی 
)Lean و Peter، 2010(. عالوه بر عوامل ذکر شده وجود سلسله مراتب 
بین دام ها، قابلیت هضم جیره، دسترسی به خوراک و آب تمیز و سالم 
و همچنین خوشخوراکی خوراک بر مصرف ماده خشک مؤثرمی باشد. 
شکل مصرف جیره )جداگانه یا کاماًل مخلوط1( نیز از عوامل مؤثر بر 
مصرف خوراک می باشد. حداقل مقدار مصرف ماده خشک در دوره 
قبل از زایش، در تلیسه ها و گاوهای چند شکم زای هلشتاین بایستی به 
ترتیب 10/5 و 12 کیلوگرم باشد. ماده خشک مصرفی در دورۀ پس از 
زایش )دو تا 21 روز پس از زایش( به طور میانگین باید بیش از 17 
کیلوگرم باشد. مقدار ماده خشک مصرفی در گاوهای شکم اول باید بیش 
 از 16 کیلوگرم و در گاوهای با شکم باالتر بیش از 19/5 کیلوگرم باشد

.)2011،Gene Boomerو Overton(

1- Total mixed ration (TMR)

شکل 2-1. روند تغییر خوراک مصرفی و اسیدهای چرب غیراستریفه پیرامون 
)2004 ،Smith( زایش
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تعیین نمره وضعیت بدنی ابزار مفیدی برای پایش تغییرات انرژی 
بدنی  نمره وضعیت  انتقال است.  متابولیکی در گاوهای دورۀ  و خطر 
را  مصرفی  ماده خشک  که  است  مهمی  عوامل  از  یکی   )3 )ضمیمه 
زایش  زمان  در  باید  گاوها  می دهد؛  قرار  تأثیر  تحت  انتقال  دورۀ  در 
 اسکور بدنی حدود 3/5 )بین 3/75-3/25( داشته باشند1. گاوهای الغر 
)نمره وضعیت بدنی سه و یا کمتر( انرژی الزم جهت حمایت از سطوح 
ماده خشک  بیشتر  ندارند؛ کاهش  اوایل زایش  را در  تولید شیر  باالی 
مصرفی در گاوهای چاق )نمره وضعیت بدنی بیشتر از چهار( در دورۀ 
انتقال به مستعد بودن آنها نسبت به بیماری های متابولیکی، مقاومت به 

انسولین، متریت، کتوز و جابجایی شیردان نسبت داده می شود. 
همچنین معموالً این دسته از گاوها در اوایل زایش، کاهشی شدید 
و سریع در وزن از خود نشان می دهند که منجر به کاهش باروری نیز 
می گردد)Schroeder، 2001(. گاوهای چاق بیشتر در معرض ابتال به 
تب شیر قرار دارند. چاقی بیش از حد در زمان زایش موجب کاهش 
و  زایی  سخت  بروز  احتمال  افزایش  آن  پی  در  و  رحمی  انقباضات 
در  زایش  از  پس  شیری  گاوهای  تمام  می گردد.  رحمی  عفونت های 
معرض کاهش وزن قرار دارند. کاهش وزن طبیعی در طول 30 روز پس 
از زایش باید کمتر از 0/75 نمره وضعیت بدنی )تقریبًا 40 کیلوگرم( 
باشد. چنانچه نمره وضعیت بدنی پس از زایش کمتر از 2/75 باشد 
طوالنی  تخمک  شدن  آزاد  دورۀ  گیرد،  انجام  زیادی  وزن  کاهش  یا  و 

حمایت  زایش  زمان  در   3 حدود  بدنی  وضعیت  نمره  از  جدید  تحقیقات   -1
می کنند )Bedere و همکاران، 2018(.
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و   Overton(بود ناقص خواهد  دام  تولیدمثلی  عملکرد  و  می گردد1 
Rapnicki، 2015(. گاوهایی که در 30 تا 60 روز اول پس از زایش یک 

واحد یا بیش از آن نمره بدنی از دست می دهند، 1/4 برابر سایر دام ها 
گاوهای  تنظیم وزن  دارند. الزمه  قرار  کتوز  به  ابتال  معرض  در  بیشتر 
چاق در دورۀ خشکی و رسیدن به درجۀ وضعیت بدنی مناسب قبل 
از زایش، دانستن تاریخ دقیق زایمان است. راهکار عملی در مواجهه 
با دام های چاق کاهش سطح انرژی جیره مصرفی آنها در اواخر دورۀ 
شیردهی می باشد. در صورت کاهش وزن در سه هفته پایانی آبستنی 
در این دسته از گاوها، با افزایش بسیج چربی های بدن احتمال بروز 

.)2001 ،Schroeder(کبد چرب افزایش می یابد

ب. عملکرد شکمبه
با  خشک  ماده  کیلوگرم   22 شامل  متوازنی  جیره  مصرف  اگرچه 
 100 روز  در  پرتولید،  شیری  گاوهای  در  کنسانتره  درصد   50 از  بیش 
دورۀ شیردهی بدون اشکال است ولی مصرف همان جیره در گاو تازه زا 
در  اصلی  تفاوت  گردد.  اسیدوز شدید شکمبه ای  بروز  مي تواند سبب 
عملکرد شکمبه در این دو مرحله شیردهی، مي تواند پاسخ های متفاوت 
به یک جیره مشابه را توضیح دهد: در طول دورۀ خشکی گاوها معموالً 
و  است  شده  تشکیل  علوفه  از  بیشتر  که  می کنند  مصرف  جیره ای 
مصرف  شیردهی  دورۀ  طول  در  که  جیره هایی  به  نسبت  آن  دنبال  به 
تفاوت  این  دارد.  کمتری  انرژی  سطح  و  می باشد  تر  الیافی  می گردند، 

1- Anovulatory period



16

جزئی، عملکرد شکمبه را از دو جهت تحت تأثیر قرار می دهد: اول در 
طول دورۀ خشکی توده میکروبی به جیره ای سازگار شده است که از نظر 
کربوهیدرات های غیرالیافی1 در سطح پائینی قرار دارد و بنابراین سبب 
باکتری های  کاهش  و  سلولز  تجزیه کننده  باکتری های  جمعیت  افزایش 

 .)2010 ،Block(تجزیه کننده نشاسته می گردد
از آنجا که باکتری های تجزیه کننده نشاسته اسیدالکتیک تولید می کنند، 
کاهش آنها با کاهش باکتری های مصرف کننده اسید الکتیک همراه خواهد 
دوره  ابتـدای  در  یابـد،  تغییر  زایش  زمـان  در  ناگهان  بود. چنانچه جیره 
شیردهی ظرفیت میکروب هـای شکمبه بـرای متابولیزه کـردن الکتات کـه 
اسیـد اصلـی در بروز اسیدوز حـاد شکمبه ای است، پائین می باشد. بـا 
افزایش سطح کـربوهیدرات هـای غیرالیافـی جیره، باکتری های تولیدکننده 
الکتات )ماننـد استرپتوکوکوس بوویس2 و گونه هـای الکتوباسیلوس3( بـه 
سـرعت افزایش می یابند، ولی باکتری های مصرف کننده الکتات )مگاسفرا 
کمتری  سرعت  با  ویونال6(  گونه های  و  رومینانتوم5  سلنوموناس  السدنی4، 
سازگار می گردند)سه تا چهار هفته(. بنابراین خطر تجمع الکتـات )کـاهش 
pH و اسیـدوز( در شکمبه به هنگام تغییرات ناگهانی از جیره پرفیبر به 

کم فیبر، باال است. از این رو توصیه کلی ورود گاو به جایگاه انتظار زایش 
 .)2010 ،Peter و Lean(از سه هفته پیش از زایش می باشد

1- None Fiber Carbohydrates
2- Streptococcus bovis
3- Lactobacillus spp
4- Megasphera elsdenii
5- Selenomonas ruminatum
6- Vionella spp
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کردن  وارد  تغذیه ای  و  اجتماعی  برهمکنش های  دیدگاه  از 
نتایج  زایش  انتظار  به جایگاه  زایش  از  قبل  پنج هفته  تلیسه ها 
مثبت بیشتری در پی خواهد داشت. گاوهایی که دوقلو آبستن 
هستند نیز به دلیل نیاز به انرژی بیشتر و احتمال زایمان زودتر، 
بایستی پنج هفته قبل از موعد مقرر زایمان وارد جایگاه انتظار 

 .)2011 ،Gene Boomerو Overton(زایش شوند
رویداد دیگر شکمبه در ارتباط با مصرف جیره های با الیاف 
کاهش  با  تعادل  در  شکمبه  پرزهای  طول  تدریجی  کاهش  باال 
میزان اسیدهای چرب فرار می باشد. برعکس، پس از زایش جهت 
افزایش سطح جذب، طول پرزهای شکمبه افزایش می یابد)شکل 
اپیتلیوم شکمبه  کمتر  است سطح جذب  پیشنهاد شده   .)2-2
سبب کاهش سرعت جذب اسیدهای چرب فرار و اسید الکتیک 
pH شکمبه ای  از دیواره شکمبه می گردد. شایان ذکر است که 
کمتر از شش جهت هضم فیبر مناسب نمی باشد. نتایج تحقیقات 
انرژی  با تراکم  نشان می دهد سازگاری دام به مصرف جیره های 
بهبود  سبب  است  ممکن  زایش  از  قبل  در  غله  منبع  از  باالتر 

.)2010 ،Peter و Lean( تولید شیر پس از زایش گردد
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شکل 2-2. اثر مصرف جیره های متراکم بر پرزهای شکمبه
ب( پرزهای شکمبه پس از سازگاری

     الف( پرزهای شکمبه قبل از سازگاری 



مشکالت مرتبط با سالمتی در دورۀ انتقال

تقریبًا 75 درصد بیماری ها در گاوهای شیری در ماه اول پس 
از زایش رخ می دهند. مهم ترین مشکالت مرتبط با سالمتی در 

دورۀ انتقال پیرامون سه محور اساسی متمرکز شده اند:
1- ناهنجاری های مرتبط با متابولیسم انرژی )کبد چرب، کتوز، اسیدوز 

بالینی و تحت بالینی شکمبه(
شیر،  )تب  مـوادمعدنی  متابـولیسم  بـا  مرتبط  ناهنجاری هـای   -2

کاهش تحت بالینی کلسیم خون، ادم پستان(
3- مشکالت مربوط به سیستم ایمنی )جفت ماندگی، متریت، ورم پستان(
و  هستند  وابسته  هم  به  انتقال  دورۀ  در  موجود  ناهنجاری های 
ایجاد یک مشکل در یک محور هستند، می توانند  دلیل  شرایطی که 
همین  بر  و  شوند  نیز  دیگر  محور  یک  در  ناهنجاری  یک  به  منجر 
تب  از  پیشگیری  صرفًا  بر  تمرکز  از  انتقال  دورۀ  در  گاو  تغذیه  مبنا 
است  شده  ختم  انتقال  دورۀ  در  جامع  تغذیه ای  نگرش  یک  به  شیر 
انرژی،  متابولیسم  متابولیسم کلسیم و استخوان،  که عملکرد شکمبه، 
متابولیسم پروتئین و کارایی سیستم ایمنی را بهینه می نماید. به طور 
مثال تب شیر یا کاهش تحت بالینی کلسیم خون مي تواند منجر به 
خطر  افزایش  باعث  و  شده  عضالنی  انقباض  قدرت  رفتن  دست  از 

فصل سوم
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جفت ماندگی و یا جابجایی شیردان گردد. گاوهای پیر بیشتر در خطر 
ابتال به جفت ماندگی، تب شیر و ورم پستان قرار دارند. گاوهای مبتال 
به جفت ماندگی بیشتر در خطر ابتال به ورم پستان پیشرفته و کتوز قرار 
دارند. گاوهای مبتال به کتوز 12 مرتبه بیشتر مستعد ابتال به جابجایی 
شیردان هستند. به طور عمومی پیشگیری از یک مشکل مي تواند سبب 
کاهش گسترش وقوع سایر ناهنجاری ها گردد. اگر به سه هدف محوری 
ذکر شده و نیز شیردهی موفق دست یابیم اهداف ذکر شده در رابطه 
مشکالت مرتبط با سالمتی در جدول)3-1( به شرح ذیل دست یافتنی 

خواهد بود.

ناهنجاری های متابولیکی مرتبط با تغذیه انرژی
نیاز  مورد  فرایندی  شیردهی  دورۀ  آغاز  در  چربی ها  بسیج 
نیازهای  برآورده سازی  جهت  گاو  به  تا  می باشد  طبیعی  و 
با اینحال وقتی مقدار یا سرعت  مرتبط با شیردهی کمک کند. 
به  متابولیکی  مشکالت  وقوع  یابد،  شدت  چربی ها  فراخوانی 
که  کتوز  به  مبتال  گاو  یافتن  می یابد.  افزایش  معنی داری  طور 
دارای مشکالتی در رابطه با کبد چرب و جابجایی شیردان است، 
دور از انتظار نیست. همچنین اسیدوز شکمبه ای مشکلی رایج 
در آغاز دورۀ شیردهی می باشد که به علت سریع التخمیر بودن 
جیره های مصرفی و سازگاری ناکافی شکمبه )سرعت عبور کم 

مواد( می باشد.
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)2010 ،Peter و Lean( :منبع

جدول 3-1. دامنه مطلوب و بحرانی در مشکالت مربوط به سالمتی گاوهای شیری

کمک بخواهید اگرهدفمشکل مرتبط با سالمتی

بیشتر از 3٪1٪ تب شیر

بیشتر از 2٪کمتر از 1٪کتوز بالینی

بیشتر از 2٪کمتر از 1٪جابجایی شیردان)چپ یا راست(

ورم پستان بالینی

کمتر از 5 مورد به 

ازای100 رأس گاو در 30 

روز اول پس از زایش

بیشتر از 5 مورد به 

ازای100 رأس گاو در 30 

روز اول پس از زایش

لنگش)نمره دهی 1 تا 5(
کمتر از 2٪ با اسکور 

باالتر از 2

بیشتر از 4٪ با اسکور 

باالتر از 2

1 مورد0کمبود منیزیم خون )کزاز علفی(

بیشتر از 6٪کمتر از 4٪جفت ماندگی < 24 ساعت پس از زایش 

بیشتر از 3٪کمتر از 2٪سخت زایی

1٪0اسیدوز بالینی

کتوز و سندرم کبد چرب
می یابد  تجمع  بافت چربی  در  تری گلیسرید  به شکل  که  چربی 
به صورت اسید چرب غیراستریفه و اسکلت گلیسرول بسیج می گردد. 

اسید چرب غیراستریفه آزاد شده سه سرنوشت خواهد داشت:
1- جهت سنتز چربی شیر و توسط غده پستان مصرف خواهد شد.

2- به عنوان منبع انرژی توسط بافت های محیطی مصرف خواهد شد.
3- مجدداً توسط کبد و به شکل تری گلیسرید استریفه خواهد شد و به 
صورت ترکیب در ساختمان لیپوپروتئین های با وزن مولکولی خیلی کم1 

از کبد خارج می گردد)شکل 1-3(.

1- Very Low Density Lipoprotein (VLDL)
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متابولیت هایی  غیراستریفه  چرب  اسید  کامل   اکسیداسیون 
)استیل کوآنزیم آ( تولید می کند که می توانند به عنوان منبع تولید انرژی 
مورد استفاده گردند. با این حال اگر مقدار این متابولیت ها زیاد باشد، 
بوتیریک  بتا هیدروکسی  اسید و  استواستیک  تولید کتون ها )استون، 
اسید( انجام می گیرد. چنانچه غلظت کتون ها در خون افزایش یابد، 
گاوها مبتال به کتوز خواهند شد. شناخته شده ترین اجسام کتونی در 

این رابطه استون، استواستات و بتاهیدروکسی بوتیرات است. 
غلظت  اندازه گیری  با  که  پالسما  کتون های  طبیعی  غلظت 
بتاهیدروکسی بوتیرات پالسمای خون به عنوان شاخص برآورد شده 
 .)2010  ،Block( است  دسی لیتر  در  میلی گرم   10 از  کمتر  است، 
بتاهیدروکسی بوتیرات  اتفاق می افتد که غلظت  بالینی زمانی  کتوز 
بین  باشد. غلظت های  میلی گرم در دسی لیتر  از 35  بیشتر  پالسما 
این دو مقدار به عنوان کتوز تحت بالینی تعریف می گردد. زمانی که 
غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات پالسما به 14/6 میلی گرم در دسی لیتر 
که  زمانی  و  می یابد  افزایش  متابولیکی  ناهنجاری های  وقوع  برسد، 
مقدار آن بیش از 21 میلی گرم در دسی لیتر باشد، تولید شیر تحت 
تأثیر قرار می گیرد. تجمع چربی در کبد با تخریب کبد و کاهش 
 عملکرد کبد )کاهش سرعت تولید گلوکز و سنتز اوره( همراه است

 .)2010 ،Block(
در  بالینی  تحت  کتوز  به  مبتال  گاوهای  رفتارشناسی  نظر  از 
سر  کمتری  دفعات  می کنند،  مصرف  کمتری  خوراک  انتقال  دورۀ 
آخور می روند و هر دفعه زمان کم تری برای مصرف خوراک صرف 
هفته  در  کتوز  به  مبتال  گاوهای  در  ایستادن  زمان  مجموع  می کنند. 
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هر  شدن  کم  ازای  به  است.  بیشتر  زایش  روز  در  و  زایش  از  قبل 
بروز  خطر  زایش  از  قبل  هفته  در  خوراک  مصرف  زمان  دقیقه   10
افزایش می یابد و کاهش مصرف یک  برابر  دو  بالینی حدود  کتوز 
کیلوگرم ماده خشک در همان زمان خطر بروز کتوز را بیش از دو 
برابر افزایش می دهد. طبق گزارشات در موارد بالینی کتوز، مصرف 
خوراک حدود پنج کیلوگرم و در موارد تحت بالینی مصرف خوراک 
روزانه سه کیلوگرم در دورۀ قبل از زایش کاهش می یابد. نتایج برخی 
تحقیقات جدید نشان می دهد گاوهای مبتال به کتوز تحت بالینی 
در طول دو هفته قبل از زایش آب کمتری مصرف می کنند. گاوهایی 
اوج  زمان  در  مبتال هستند  بالینی  کتوز تحت  به  زایش  از  که پس 
 مصرف خوراک نیز قدرت رقابتی کمتری نسبت به سایر گاوها دارند

)Itle  و همکاران، 2015(. همچنین زمان نشخوار در گاوهای چند بار 
زایش کرده مبتال به کتوز تحت بالینی کمتر می باشد.

شکل3-1. متابولیسم اسیدهای چرب غیراستریفه در گاوهای شیری 
)1999 ،Drackley بر اساس(
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کبدچرب با افسردگی، کاهش اشتها، افت سیستم ایمنی در مقابله 
با عفونت ها و ضعف عمومی همراه است. به دلیل ایجاد عفونت ممکن 
و  کتون  سطح  اگرچه  باشد.  همراه  بدن  دمای  افزایش  با  کتوز  است 
اسیدهای چرب شیر باال می باشد، ولی کبد چرب معموالً یک بیماری 
ثانویه است. این گاوها معموالً با کبد چرب و چربی داخلی تلف می شوند

 

به کبد چرب  ابتال  به  دامپزشکان زمانی نسبت  )شکل 3-2(. معموالً 
مطمئن می شوند که دام نسبت به درمان کتوز پاسخ ندهد. گاوهای چاق 
 مستعد کبد چرب هستند ولی ممکن است گاوهای الغر هم درگیر شوند

.)2005 ،Aalseth و Hutjens(

شکل 3-2. کبدچرب در گاو شیری
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گاوها،  در  کبدچرب  و  کتوز  وقوع  از  پیشگیری  منظور  به 
اجتناب از کاهش زیاد وزن در قبل از زایش و پس از آن در دورۀ 
انرژی ضروری  منفی  توازن  میزان  نمودن  از طریق حداقل  انتقال 
چربی،  بسیج  وزن،  کاهش  پرتولید،  شیری  گاوهای  در  می باشد. 
پالسما  غیراستریفه  چرب  اسیدهای  افزایش  انرژی،  منفی  توازن 
الزم  این حال  با  می باشد.  ناپذیر  اجتناب  کبد  در  چربی  تجمع  و 
است که این موارد حداقل گردند و باید بیشترین تالش ممکن برای 
جیره،  انرژی  تراکم  افزایش  مصرفی،  ماده خشک  نمودن  حداکثر 
بدنی  نمره وضعیت  فعالیت شکمبه، و حفظ  نمودن  قربانی  بدون 

نزدیک به سطوح توصیه شده در این مرحله بحرانی انجام گیرد.

اسیدوز شکمبه

هنگامی که اسید تولید شده ناشی از فعالیت تخمیر مواد آلی 
آنها  یا خنثی کردن  از ظرفیت حیوان جهت جذب  در شکمبه 
تجاوز نماید، pH شکمبه کاهش می یابد و در شرایطی منجر به 
اسیدوز خواهد شد. اسیدوز حتی در سطوح تحت بالینی سبب 
کاهش باکتری های تجزیه کننده سلولز در شکمبه و کاهش قابلیت 
هضم کلی خوراک می گردد. عالوه بر این، اسیدوز سبب کاهش 
خوراک  کردن  مخلوط  در  شکمبه  عملکرد  و  شکمبه  حرکات 
می شود که در نهایت سبب کاهش اسیدهای چرب فرار1 مجاور 
چرب  اسیدهای  ادامه جذب  در  و  شد  خواهد  شکمبه  دیواره 

1- Volatile Fatty Acids(VFAs)
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کاهش می یابد. همراه با کاهش حرکات شکمبه و مخلوط شدن 
خوراک، نشخوار نیز کاهش می یابد و کاهش آن سبب کاهش 
جریان بزاق به شکمبه می گردد. جهت درک بهتر اهمیت ترشح 
بزاق، قابل ذکر است که ترشح بافرها در بزاق معادل بیش از سه 
کیلوگرم بی کربنات سدیم )جوش شیرین( و یک کیلوگرم دی 

.)2010 ،Block(سدیم فسفات است
چنانچه کربوهیدرات های غیرالیافی1 )یعنی بخش غله( جیره 
نیز  فرار  چرب  اسیدهای  تولید  یابد،  افزایش  ناگهانی  طور  به 
متناسب با آن در شکمبه افزایش می یابد؛ اگر اسید تولید شده 
متناسب با افزایش تولید سریعًا جذب نگردد، در شکمبه تجمع 
مشکالت  شکمبه  در  یافته  تجمع  اسید  میزان  به  بسته  می یابد. 

مختلفی در اثر اسیدوز شکمبه  ایجاد می گردد )شکل 3-3(.
اسیدوز تحت بالینی زمانی اتفاق می افتد که pH شکمبه ای 
در طول یک دورۀ زمانی کمتر از 5/8 باشد. چنانچه  این دورۀ 
اپیتلیوم  سلول های  توانایی  باشد،  ساعت  سه  از  بیشتر  زمانی 
و  می یابد  کاهش  فرار  چرب  اسیدهای  جذب  جهت  شکمبه 
فیبر  هضم  کاهش  موجب  میکروبی  جمعیت  تغییرات  سپس 
اگرچه ممکن است  بالینی شکمبه2  می گردد. در اسیدوز تحت 
دام کاماًل سالم به نظر برسد، ولی ماده خشک مصرفی و تولید شیر 

1- None fiber Carbohydrates (NFC)
2- Sub-Acute Ruminal Acidosis (SARA)

اسید  به  قوی(  اسید  )یک  اسید الکتیک  تبدیل  با  مصرف کننده الکتات  *یاکتری های 
خاصیت  دارای  ترکیبات  مانند  می توانند  شکمبه،  در  ضعیف(  اسید  )یک  پروپیونیک 

بافری عمل نمایند.
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کاهش می یابد. همچنین چربی شیر تولیدی ممکن است کاهش یابد. 
گونه های خاصی از باکتری ها و قارچ های موجود در شکمبه به شدت 
به اسیدوز حساس هستند و اندوتوکسین و هیستامین آزاد می کنند که 
با عبور این مواد از دیوارۀ شکمبه و ورود آنها به داخل جریان خون، 
می توانند در اندام های حرکتی سبب ایجاد المیناتیس و لنگش شوند. به 
موازات افزایش تجمع اسید، مصرف خوراک، تولید و سالمت حیوان 

.)2016 ،Dann( بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد

شکل3-3. ترتیب وقایع اسیدوز در شکمبه گاوهای شیری

انتقال هم مانند گاوهای تازه زا،  به نظر می رسد در گاوهای دورۀ 
اسیدوز تحت بالینی شکمبه رایج باشد. معموالً عالئم اسیدوز تحت 
بالینی متفاوت و گیج کننده هستند، اما می توانند شامل کاهش یا نوسان 
مصرف خوراک، کاهش نشخوار، مدفوع ناهمگون از شل تا سفت، افزایش 
نرخ حذف ناشی از بیماری های مبهم، کاهش چربی شیر، کاهش تولید 
شیر و لنگش باشند. مدیریت تغذیه گاوهای تازه زا نیز در بروز اسیدوز 
تحت بالینی مؤثر می باشد. مصرف سریع و نامنظم خوراک زیاد سبب 
 .)2016 ،Dann( کاهش تولید بزاق و ظرفیت بافری شکمبه می گردد
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بر اساس مطالب عنوان شده می توان محتاطانه پیشنهاد نمود در دوره 
انتقال سطح کربوهیدرات های غیرالیافی در دورۀ قبل از زایش افزایش 
یابد تا دیواره شکمبه به جذب اسیدهای چرب فرار سازگار گردد؛ تا 
حد ممکن دفعات خوراکدهی پس از زایش افزایش یابد و خوراک به 
صورت کاماًل مخلوط شده در اختیار حیوان قرار گیرد تا تجمع اسید 
کافی مقدار  به  مؤثر  فیبر  شد  مطمئن  باید  گردد،  کمتر  شکمبه   در 

)1 تا 1/5 درصد ماده خشک مصرفی( عرضه و مصرف شده است و 
از ترکیبات دارای خاصیت بافری به میزان کافی در جیره های پس از 

زایش استفاده شده است.

جابجایی شیردان
سایر  بروز  و  موعد  از  پیش  حذف  خطر  ناهنجاری  این 
می گردد.  تولید  کاهش  باعث  و  می دهد  افزایش  را  ناهنجاری ها 
دارد  وجود  همبستگی  فصل  و  نژاد  شیردان،  جابجایی  بین 
 .)1992 همکاران،  و   Constable 1987؛   ،Markusfeld(
بر  کلسیم  اثر  خاطر  به  احتماالً  خون  کلسیم  سطح  کاهش 
می دهد.  افزایش  را  شیردان  جابجایی  بروز  عضالت،  انقباض 
عوامل تغذیه ای هم بر وقوع جابجایی شیردان مؤثرند؛ این عوامل 
قابل کنترل می باشند و شامل نمره وضعیت بدنی باال در زمان 
کاهش  غیراستریفه خون،  اسیدهای چرب  افزایش سطح  زایش، 
مصرف خوراک در دورۀ انتقال و کاهش نسبت علوفه به کنسانتره 
می باشند. شایان ذکر است که افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه 
سرم در هفته قبل از زایش و افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه 
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و بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در هفته پس از زایش با جابجایی 
دارد)Chapinal و همکاران، 2011(.  مثبتی  شیردان همبستگی 
تقلیل کاهش مصرف خوراک  تغذیه ای جهت  طراحی مدیریت 
قبل از زایش و افزایش سریع آن پس از زایش سبب کاهش خطر 

بروز جابجایی شیردان می گردد. 
کاهش هر یک از بیماری های مرتبط با تولید در دورۀ پس 
از زایش )تب شیر، کتوز، متریت و جفت ماندگی( سبب کاهش 
انرژی  تراکم  افزایش  می گردد.  شیردان  جابجایی  به  ابتال  خطر 
جیره های قبل از زایش با استفاده از غالت از دو جهت1 خطر 
تأثیر قرار می دهد؛ به این دلیل  بروز جابجایی شیردان را تحت 
دیواره  نکنند،  پیدا  افزایش  غیرالیافی  کربوهیدرات های  اگر  که 
آماده  زایش  از  پس  کنسانتره  ناگهانی  افزایش  برای  شکمبه 
بر  عالوه  می یابد.  افزایش  شیردان  جابجایی  خطر  و  نمی گردد 
توازن  باشد،  داشته  کمی  انرژی  زایمان  از  قبل  جیره  اگر  این 
منفی انرژی افزایش خواهد یافت و منجر به بروز عوامل خطر 

جابجایی شیردان می گردد.

1- Equivocally
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ناهنجاری های مرتبط با متابولیسم مواد معدنی
هیپوکلسیمی بالینی و تحت بالینی )تب شیر(

تب شیر: دروازه1 بیماری ها
تب شیر یا فلج زایمان ظهور بالینی کاهش سطح کلسیم خون 
آغاز  می نمایند.  تجربه  را  آن  زایش  از  پس  دام ها  اکثر  و  می باشد 
شیردهی سبب خروج شدید و سریع کلسیم مورد نیاز از خون به 
شیر می گردد. اگر کلسیم خون متناسب با سرعت تخلیه، توسط 
کلسیم حاصل از استخوان و یا از طریق جذب از روده جایگزین 
از  پیدا خواهد کرد و برخی  نگردد، سطح کلسیم خون گاو افت 
گاوها ممکن است عالئم بالینی تب شیر را بروز دهند. معموالً در 
پیدا  بروز  زایمان  از  در 24 ساعت پس  موارد تب شیر  90 درصد 
می کند و با استفاده از تزریق درون رگی کلسیم گلوکونات )یک گرم 
به ازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن با سرعت کم طی 10 تا 20 دقیقه( 
بهبود می یابد)Hutjens و Aalseth ، 2005(، )شکل 3-4(. زمانی 
هیپوکلسمی اطالق می گردد که غلظت کلسیم خون کمتر از دو 
آن  از طریق  که  است  دروازه ای  باشد. تب شیر  لیتر  در  میلی مول 
و  شیردان  جابجایی  جفت ماندگی،  کتوز،  شامل  بیماری ها  سایر 
پروالپس رحم نیز می توانند دام را مبتال سازند)شکل 3-5(. تب شیر 
به طور  تولیدمثلی و  ناهنجاری های  برای  همچنین عامل خطری2 
غیرمستقیم حذف دام در گله می باشد. این ناهنجاری ها از طریق 

1- Gateway
2- Risk factor
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کاهش قدرت انقباض عضالت صاف و اثر منفی هیپوکلسمی بر 
عملکرد سیستم ایمنی اتفاق می افتد. تب شیر سبب کاهش تولید 
شیر به میزان 14 درصد و موارد تحت بالینی کاهش کلسیم خون، 
سبب کاهش تولید شیر به مقدار هفت درصد می گردد. پنج درصد 
بازنخواهند  گله  به  دیگر  هستند  مبتال  شیر  تب  به  که  گاوهایی 

 .)2010 ،Peter و Lean(گشت

شکل3-4. گاو مبتال به تب شیر و تزریق درون رگی کلسیم
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افت سیستم ایمنی بدن پیرامون زمان زایش در گاو، به خوبی 
تشخیص داده شده است، به طوری که در گاوهای مبتال به تب 
عاملی  بدن  ایمنی  سیستم  کاهش  می باشد.  بسیار شدیدتر  شیر 
متریت و کاهش عملکرد  پستان،  به ورم  دام  ابتالی  در جهت 
تولیدمثلی خواهد بود. خطر ابتال در گاوهای مسن تر به دلیل 
کاهش قدرت استفاده از کلسیم استخوان و کاهش جذب کلسیم 
شیر  تب  از  که  گاوهایی  ضمنًا  است.  باالتر  کوچک،  روده  از 
رهایی می یابند، خطر ابتال به کتوز، ورم پستان )بویژه ورم پستان 
کلی فرمی(، سقط، جابجایی شیردان، جفت ماندگی و تب شیر در 
شیردهی بعدی در آنها افزایش می یابد. عالوه براین هزینه درمان 
بالینی، کاهش  باید در محاسبات وارد گردد. همانند موارد  نیز 
تحت بالینی کلسیم خون نیز مي تواند سبب کاهش ماده خشک 

مصرفی پس از زایش، سقط، کتوز و جفت ماندگی گردد.

شکل 3-5. هیپوکلسیمی: دروازۀ بیماری ها
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تب شیر تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل نژاد، نمره وضعیت 
به طوری که گاوهای  تغذیه می باشد  البته  و  بدنی، آب و هوا 
شیر  تب  به  برابر   5 تا   2/5 هلشتاین  به  نسبت  جرسی  نژاد 
استعداد  الغر  خیلی  یا  چاق  خیلی  گاوهای  و  هستند  حساس 
بیشتری در ابتال به تب شیر دارند. همچنین تب شیر بیشتر در 
آب و هوای مرطوب و اغلب در شب به دلیل مصرف خوراک 
دمای  تفاوت  بیشتر رخ می دهد. همچنین هرچه  تنش  و  کمتر 
حداقل و حداکثر روزانه بیشتر باشد بروز تب شیر نیز افزایش 
دارد  زیادی  احتمال  شیر  تب  به  مبتال  گاوهای  یافت.  خواهد 
که در زایش های بعدی به تب شیر دچار گردند. وقوع کاهش 
بالینی( تحت تأثیر عوامل مختلفی  کلسیم خون)بالینی و تحت 
تفاوت  فسفر،  منیزیم،  جیره،  کلسیم  سطح  به  و  می گیرد  قرار 
کاتیون-آنیون جیره و طول دورۀ استفاده از جیره قبل از زایش 
از  پیشگیری  بهترین روش  متوازن  جیره  دارد. مصرف  بستگی 
تب شیر می باشد، ولی این امر به راحتی قابل دستیابی نمی باشد. 
تحریک  با  منفی،  مقادیر  به  کاتیون-آنیون جیره  تفاوت  کاهش 
سریع  افت  از  گوارش  دستگاه  و  استخوان  از  کلسیم  برداشت 
 کلسیم خون جلوگیری می نماید. توضیح و نحوه محاسبه تفاوت 
مقادیر  آمده است.  آنیون جیره در بخش ضمیمه )1(  کاتیون- 
توصیه شده مواد معدنی به هنگام افزودن نمک های آنیونی نیز 

در جدول 3-2 نشان داده شده است.
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     جدول 3-2. غلظت مواد معدنی، DCAD و pH ادرار  
در جیره گاوهای قبل و بعد از زایش 

ماده معدنی
دوره

پس از زایشانتظار زایمان

1/20/8-1کلسیم )درصد(

0/40/4-0/35فسفر )درصد(

1/7-1/21/5٪پتاسیم )درصد(

0/4-0/40/35-0/35منیزیم )درصد(

0/40/2-0/3گوگرد )درصد(

0/4-0/10/3٪سدیم )درصد(

0/3-0/80/25-0/5کلر )درصد(

DCAD-100- -150+300 - +400 )میلی اکی واالن در کیلوگرم(

pH5/8-6/88-8/5 ادرار

pH ادرار و رابطه آن با تفاوت کاتیون-آنیون جیره

اثر میزان اسیدی شدن جیره مي تواند از طریق اندازه گیری 
به  ادرار   pH اندازه گیری  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  ادرار   pH

تا   24 می گیرد.  انجام  دام  رأس   15 تا   10 از  هفتگی  صورت 
بر  آنیونی  نمک های  مصرف  اثر  تا  می کشد  طول  ساعت   48
روز  دو  است حداقل  بنابراین الزم  گردد.  ادرار مشخص   pH

شود.  اندازه گیری  ادرار   pH آنیونی  نمک های  مصرف  از  پس 
است  بهینه   6/9 تا   6 بین  ادرار   pH هلشتاین  گاوهای   در 

 .)2010 ،Peter و Lean(
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متابولیسم  بر  مثبتی  اثر  اینکه  بدون  این،  از  بیش  اسیدی شدن 
پاسخ  کاهش  و  خوراک  مصرف  کاهش  سبب  باشد  داشته  کلسیم 

 .)2010 ،Peter و Lean(انسولین به گلوکز خواهد شد

شکل 3-6. نحوه نمونه گیری ادرار از گاو
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تفاوت کاتیون-آنیون  بین  برخی گزارشات نشان می دهند رابطه 
جیره و pH ادرار منحنی است و تا زمانی که تفاوت کاتیون-آنیون جیره 
به 200 میلی اکی واالن در کیلوگرم ماده خشک جیره نرسد، اثر کمی بر 
pH ادرار دارد )شکل 3-7(. در تأیید این مطلب نیز رابطه بین تفاوت 

 کاتیون-آنیون جیره و بروز تب شیر در نمودار شکل 3-8 آمده است 
.)2010 ،Peter و Lean(

شکل 3-7. رابطه بین تفاوت کاتیون-آنیون جیره  و pH ادرار 
)2010 ،Peter و Lean(

شکل 3-8. رابطه بین تفاوت کاتیون-آنیون جیره  و خطر بروز تب شیر 
)2010 ،Peter و Lean(
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از  استفاده  ادرار،   pH بررسی  در  که  است  ذکر  به  الزم 
باشد.  کننده  گمراه  است  ممکن  گاوها  ادرار   pH میانگین 
قرار  انتخاب  مورد  را  جیره  گاوها  که  شرایطی  در  چون 
داشته  باال  ادرار   pH است  ممکن  دام ها  برخی  می دهند 
است پایین  بسیار  بقیه  ادرار   pH که  حالی  در  و   باشند 

جیره  حد  از  بیش  شدن  اسیدی   .)2010  ،Peter و   Lean(
)pH ادرار کمتر از 5/8( ممکن است سبب کاهش ماده خشک 
حالی  در  گردد؛  ایمنی  سیستم  در  اختالل  بنابراین  و  مصرفی 
به  منجر  از 7/2( مي تواند  باالتر   pH( ناکافی  اسیدی شدن  که 
درمان  به  پاسخ  عدم  و  زایش  از  پس  دام ها  شدید  زمین گیری 
 گردد. هر دو حالت منجر به افزایش جفت ماندگی خواهد شد

.)2011،Gene Boomerو Overton(

تفاوت کاتیون-آنیون جیره پس از زایش
همراه با افزایش تولید، جذب اسید از شکمبه گاو افزایش می یابد. 
ظرفیت بافری ناکافی خون سبب می گردد گاو کاماًل ظرفیت تولیدی 
خود را نشان ندهد و ماده خشک مصرفی و تولید منطبق با آن کاهش 
نمود گاوهایی که مصرف خوراک  نتیجه گیری  بنابراین می توان  یابد. 
و تولید شیر بیشتری دارند، به ظرفیت بافری بیشتری در خون خود 
تفاوت  با  جیره هایی  از  استفاده  زایش  از  پس  دورۀ  در  دارند.   نیاز 
بافری خون و کاهش  رفتن ظرفیت  باال  دلیل  به  باال،  کاتیون-آنیون  
افزایش  مغذی  مواد  از  استفاده  بازده  اسید،  بارگیری  از  تنش حاصل 
می یابد. تفاوت کاتیون-آنیون جیره پس از زایش باید بسیار مثبت باشد 
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 که مي تواند از طریق مصرف پتاسیم و بافرهای سدیمی حاصل گردد
.)2010 ،Block(

ادم پستان
ادم پستان در گاوهای شیری پرتولید به ویژه در تلیسه ها معمول 
است. ادم پستان در گاو شامل تورم پستان و بافت های اطراف آن 
به دلیل تجمع بیش از حد مایع میان بافتی در فضاهای خارج رگی 
پستان و بافت های اطراف می باشد که دقیقًا قبل و در طول زایش اتفاق 
می افتد. ادم به مقدار کم در زمان آبستنی و زایش تا حدی طبیعی 
است، ولی تورم بیش از حد مي تواند عملکرد پستان را مختل ساخته 
و در نهایت سبب صدمه به آن شود. در دورۀ قبل از زایش به دلیل 
کاهش پروتئین های خون در اثر انتقال ایمنوگلوبولین ها به آغوز، فشار 
 اسمزی خون کاهش یافته و این امر مي تواند منجر به ایجاد ادم گردد 

 .)1996 ،Ishler و Heinrichs(

شکل3-9. ادم پستان



39

اولین  در  سن  شامل  پستان   ادم  بروز  به  دام  مستعدکننده  عوامل 
دورۀ  طول  هستند(،  بیشتری  خطر  معرض  در  تر  مسن  زایش)تلیسه های 
آبستنی، ژنتیک، مدیریت تغذیه ، چاقی و کمی حرکت در دورۀ قبل از زایش 
می باشد. دلیل اصلی ادم پستان ناشناخته است؛ ولی افزایش مصرف سدیم و 
پتاسیم در ایجاد آن مؤثر هستند. سوء تغذیه و کمبود پروتئین نیز در بروز ادم 
پستان نقش دارند. تغذیه بیش از حد غالت در دوره قبل از زایش، کمخونی 
و جریان خون ضعیف از پستان، تغییرات فشار خون و نقص جریان لنف از 

.)1996 ،Ishler و Heinrichs(پستان ممکن است موثر باشند
مصرف پتاسیم و سدیم باال در طول دورۀ خشکی در تجمع مایع میان 
بافتی مؤثر است، بنابراین بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند. مصرف 
علوفه با میزان پتاسیم بیش از سه درصد در در دورۀ خشکی با بروز ادم 
در ارتباط است؛ باید از علوفه با سطح پتاسیم پائین مانند گندمیان و علوفه 
سیلو شده ذرت)در مقادیر محدود( استفاده نمود. همچنین نمک مصرفی 
ابتدای خشکی درحد 28 گرم در روز محدود گردد ولی  باید در دوره 
نمک و جوش شیرین در جیره دوره آماده زایش نباید مصرف شود و از 
سه هفته قبل از زایش باید از تغذیه آزاد بافرها و نمک جلوگیری شود. 
به دلیل سطح باالی سدیم آب های مصرفی در بسیاری از دامداری ها و 
همچنین شوری آنها، آب مصرفی نیز باید از نظر سدیم مورد بررسی قرار 
گیرد)Hutjens و Aalseth، 2005(.  مصرف غله زیاد در دورۀ قبل از 
زایش نیز با افزایش بروز ادم پستان همراه بوده است. تغذیه نمک های 
آنیونی ممکن است در کاهش شدت بروز ادم موثر باشد. تغذیه جیره ای 
باشد،  نمک  از  مناسبی  مقدار  حاوی  که  زایش  از  قبل  دوره  در  متوازن 

.)2005 ،Aalseth و Hutjens( مشکلی ایجاد نخواهد کرد
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نیاز به درمان ندارد و ممکن است  ادم معموالً دردناک نیست و 
اندام  اطراف  و  آن، بخش های شکمی  اطراف  و  پستان  بر کل  عالوه 
تناسلی را درگیر نماید. ادم پستان چنانچه با دوشش شیر تداخل نماید 
و یا در تلیسه ها چنانچه بافت های نگهدارنده پستان را درگیر نماید، 
نیاز به درمان دارد )Ruegg، 2014(. پیشگیری از ادم پستان از طریق 
این  کنترل  در  نیز  درمان  ولی  است  مسیر  آسان ترین  صحیح،  تغذیه 
با تحریک  از کمپرس گرم  استفاده  وضعیت موفق می باشد. ماساژ و 
جریان خون سبب کاهش ادم می شوند. مواد مدر در کاهش ادم پستان 
درمان  در  کورتیکوستروئیدها  از  استفاده  نیز  و  می باشند  مؤثر  بسیار 
ادم پستان ممکن است مؤثر  باشند. در مواردی که ادم شدید است، 
دوشش شیر سه تا هفت روز قبل از زایش همراه با ماساژ پستان توصیه 

.)2005 ،Aalseth و Hutjens(می گردد

مشکالت مربوط به سیستم ایمنی 
جفت ماندگی

ساعت   24 از  پس  جنینی  غشاهای  خروج  عدم  جفت ماندگی 
دفع  و  رحم  بازگشت  سالم  گاوهای  در  می باشد.  گوساله  تولد  از 
پروتئینی  الیاف  سایر  و  کالژن  گسترده  تخریب  با  جنینی  غشاهای 
سبب  فرایند  این  در  کاستی  گونه  هر  می باشد؛  همراه  )پروتئولیز( 
ساعت   1 از  پس  طبیعی جفت  حالت  در  شد.  جفت ماندگی خواهد 
ساعت   12 از  بعد  که  صورتی  در  می شود.  دفع  رحم  از  کمتر  یا 
رفت.  خواهد  پیش  جفت ماندگی  سمت  به  دام  نشود،  دفع  جفت 
ایجاد  سبب  رحم  در  عفونت  ایجاد  با  دام  بدن  در  جفت  ماندن 
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ایجاد  سبب  رحم  در  موضعی  عفونت  می گردد.  مختلفی  مشکالت 
بیماری نظیر تبو کاهش وزن در حیوان می گردد)شکل 9-3(.   عالئم 
می گردد.  دام  مرگ  سبب  که  است  حدی  به  عفونت  مواقع  برخی 
زمانی که رحم عفونی و ملتهب می شود، مدت زمان پاک شدن رحم 
ماه   6 تا   2 مدت  به  آبستنی  تعویق  سبب  و  شده  تر  طوالنی  حیوان 
می گردد. نرخ وقوع جفت ماندگی در گله های گاو شیری بین 4 تا 16 
درصد می باشد ولی این رقم ممکن است در گله های دارای مشکل، 
با تداخل در  نیز  بسیار فراتر از این اعداد باشد. عوامل خطرساز زیر 
 فرایند طبیعی جدا شدن جفت از رحم، سبب جفت ماندگی می گردند

)Chapinal و همکاران، 2011(:
1- زایمان غیرطبیعی: مانند دوقلوزایی، سخت زایی، سزارین، سقط 
جنین و زایمان پیش از موعد؛ مهم ترین دلیل جفت ماندگی در تلیسه ها، 

سخت زایی می باشد.
2- عفونت جفت قبل و یا بعد از زایمان

3- کاهش انقباضات رحمی به دلیل خستگی عضالت رحم، تب 
شیر، کمبود ویتامین E و سلنیوم

دام  کردن  مقید  هوا،  شدید  گرمای  جوی،  بد  شرایط  تنش:   -4
تحریک  سبب  می شوند  آزاد  تنش  زمان  در  که  )گلوکوکورتیکوئیدها 
تولید پروژسترون از بافت جفت می گردند و ممکن است سبب توقف 

فعالیت پروتئولیتیکی گردند(
کالژناز  فعالیت  از  پروژسترون  )افزایش  پروژسترون  توازن  عدم   -5
از  القای زایش  را کند می سازد( و  بازگشت رحم  جلوگیری می کند و 

طریق تزریق پروستوگلندین
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غیراستریفه  چرب  اسیدهای  افزایش  بدن،  ایمنی  سیستم  افت   -6
کاهش عملکرد  باعث  زایش  از  قبل  در  ماده خشک مصرفی  کاهش  و 
نوتروفیل به عنوان اولین خط دفاعی در مقابل عوامل عفونت زا می گردد.

بین  باالیي  ویتامین ها: همبستگي  و  موادمعدني  کمبود   -7
جفت ماندگي و هیپوکلسیمي وجود دارد. کمبود انرژي و پروتئین 

در طول آبستني در میزان جفت ماندگي تأثیر دارد.

شکل 3-10. جفت و دفع آن در گاو
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جفت ماندگی در گاوهایی که در زایش های قبلی سابقه داشته اند، 
گاوهایی که فاصله گوساله زایی بیشتری دارند و در گاوهایی که پیش از 

.)2005 ، Aalseth و Hutjens( موعد زایمان نموده اند، بیشتر است
ارائه جیره غذایي مناسب در طول دورۀ خشکي، زایشگاه  تهیه و 
تمیز و بزرگ، تزریق ویتامین های E ،A، D3 چهار هفته قبل از زایمان 
سیالژ  تأمین  زایمان،  از  قبل  هفته  دو  سلنیوم  و   E ویتامین  تزریق  و 
با کیفیت مناسب )قارچ ها و مایکوتوکسین ها سبب تضعیف سیستم 
انتظار زایمان نظیر  ایمني مي شود(، کاهش تنش های وارده به گاوهاي 
ید،  و  سلنیوم  کافی  مقدار  تأمین  جیره،  تغییر  و  جایگاه  جابجایي 
تأمین مقادیر کافی کلسیم و فسفر و استفاده از اسپرم هایي که سخت 
زایي کمتري داشته باشند، در کاهش موارد جفت ماندگی مؤثر  است. 
 بهترین روش این است که اجازه داده شود الیه های جنینی بطور طبیعی 
درمان  یک  شوند.  خارج  دارویی(  تجویز  اعمال  بدون  یا  و  اعمال  )با 
پس  ساعت   24 از  روز  چند  مدت  به  پروستوگلندین  تزریق  معمولی 
از زایش همراه با کلسیم است، سایر درمان ها شامل استفاده از تزریق 
عضالنی آنتی بیوتیک ها به ویژه زمانی که حیوان تب دارد و بیمار به 
نظر می رسد، می باشد. اگر الیه های جنینی به علت انقباضات ضعیف 
کمی  با  است  ممکن  زایمان  از  بعد  نشوند  آزاد  و  بوده  آویزان  رحمی 
 کشش خارجی و بدون صدمه زدن به رحم و یا آویزان نمودن وزنه ای
)یک دستکش پر از آب( خارج گردند. درمان آنتی بیوتیکی در داخل 
رحم نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد که البته در دوزهای باال 
اثری منفی بر برگشت رحم و تعداد روزهای باز داشته و موجب تأخیر 

)2005 ، Aalseth و Hutjens(در تخمک گذاری می گردد
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متریت

به التهاب رحم در طول 21 تا 28 روز پس از زایش متریت 
گفته می شود. متریت ممکن است بین 10 تا 65 درصد گله را 
درگیر نماید. گاوهای مبتال به متریت در هفته قبل از زایش سر 
نزدیک  برای  رقابت  که  زمانی  و  دارند  کمتری  جابجایی  آخور 
اثر  می روند.  آخور  سر  کمتر  باشد،  داشته  آخور وجود  به  شدن 
درجه  با  گاوهای  مورد  در  آخور  به  شدن  نزدیک  برای  رقابت 
اجتماعی پائین تر در دورۀ قبل از زایش شدیدتر است. بنابراین 
این دسته از دام ها نسبت به بیماری های پس از زایش حساس تر 
می باشند. کاهش مصرف یک کیلوگرم ماده خشک در هفته قبل 
از زایش خطر بروز متریت را حدود سه برابر افزایش می دهد و 
به ازای کم شدن هر 10 دقیقه زمان مصرف خوراک در هفته قبل 
می یابد افزایش  برابر   1/5 از  بیش  متریت  بروز  خطر  زایش   از 

)Chapinal و همکاران، 2011(.



تغذیه  در دورۀ انتقال

هدف اولیه در مدیریت تغذیه در دورۀ انتقال، حداقل نمودن کاهش 
کاتابولیسم  می باشد.  زایش  از  قبل  در  خوراک  مصرف  اجتناب ناپذیر 
بیش از حد بدن در دورۀ انتقال برای سالمتی، تولیدمثل و تولید شیر 
مضر است. بنابراین ضروری است توجه زیادی به تنظیم و فرموالسیون 
جیره در دورۀ انتقال )هم قبل از زایش و هم پس از زایش( نمود. لذا 
زایش،  از  قبل  ماده خشک  مصرف  کاهش  از  پیشگیری  است  واضح 
تراکم  اینکه  از  اطمینان  و  زایش،  از  ماده خشک پس  افزایش مصرف 
انرژی در هر دو مرحله تا حد ممکن باال است، مهم ترین نقاط کنترلی 
در دورۀ انتقال هستند. عوامل تغذیه ای شامل محتوای دیواره سلولی1 و 
قابلیت هضم آن، و مقدار کربوهیدرات های غیرالیافی و قابلیت تخمیر 
آن در جیره قبل و پس از زایش می باشد، استفاده از بافرهای شکمبه ای 

نیز در جیره مي تواند سبب بهبود سالمت گاو گردد.

1- NDF

فصل چهارم
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احتیاجات و توازن منفی انرژی

انرژی  زایش  از  پس  و  قبل  دورۀ  طول  در  انتقال  دورۀ  گاوهای 
این  که وجود  دارند  نیاز  می کنند،  آنچه مصرف  به  نسبت  بیشتری 
حالت سبب توازن منفی انرژی و به دنبال آن کاهش وزن بدن جهت 
تأمین انرژی الزم در گاوهای سالم می گردد. نیاز انرژی گاوهای آبستن 
 در پایان دورۀ آبستنی به 1/3 تا 1/5 برابر نیازهای نگهداری می رسد 
)Block، 2010(. رشد بافت های جنینی از یک منحنی نمایی تبعیت 
توازن منفی  آبستنی شدت می گیرد.  پایانی  می کند و در یک سوم 
بیماری های  گسترش  سبب  مي تواند  انتقال  دورۀ  در  انرژی  شدید 
متابولیکی، طوالنی شدن فاصله بین زایش و اولین تخمک گذاری 
و کاهش باروری گردد. بنابراین توازن انرژی در طول دورۀ انتقال اثر 

مهمی بر عملکرد و ماندگاری گاو دارد. 

منابع انرژی جیره
دورۀ  اواخر  در  گاوها  خشکی،  دورۀ  اوایل  گاوهای  با  مقایسه  در 
خشکی )دورۀانتظار زایمان( به دلیل افزایش نیاز آبستنی، به جیره های 
انرژی  افزایش تراکم  نیاز دارند.  پائین تر  الیاف  باالتر و  انرژی  با تراکم 
زایش  از  پس  انرژی  تعادل  بهبود  باعث  زایش  از  قبل  جیره های  در 
پرزهای  توسعه  افزایش  طریق  از  است  ممکن  اثر  این  گردید؛  خواهد 
بیافتد.  اتفاق  فرار  اسیدهای چرب  تولید  افزایش  به  پاسخ  شکمبه در 
می باشند.  چربی ها  و  کربوهیدرات ها  جیره  در  انرژی  اصلی  منابع 
و  )الیاف(  خنثی1  شویندۀ  در  نامحلول  الیاف  شامل  کربوهیدرات ها 

1- Neutral Detergent Fiber (NDF)
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کربوهیدرات های غیرالیافی می باشند. نسبت الیاف نامحلول در شویندۀ 
خنثی به کربوهیدرات های غیرالیافی1 در دورۀ انتقال فاکتور کلیدی در 
حداکثرکردن ماده خشک مصرفی می باشد )Block، 2010(. همانطور 
که شرح داده شد مقدار زیاد کربوهیدرات های غیرالیافی گاو را مستعد 
اسیدوز می سازد و سبب کاهش خوراک مصرفی می گردد. مقدار خیلی 
کم کربوهیدرات های غیرالیافی در دورۀ قبل از زایش نیز گاو را پس از 
زایش مستعد اسیدوز خواهد ساخت. همچنین الیاف خیلی زیاد، ماده 
خشک مصرفی را محدود می سازد. گاو در مراحل پایانی آبستنی باید 
الیاف برحسب ماده خشک دریافت  جیره ای حاوی حداقل 35 درصد 
 28-32 الیاف  سطح  انتقال  دورۀ  در  زایمان  از  پس  مرحله  در  نماید. 
به  مي تواند  الیاف  انتقال سطح  دورۀ  از  پس  می گردد.  پیشنهاد  درصد 
 26 درصد کاهش یابد که 75 درصد از آن از علوفه با کیفیت می باشد 

 .)2010 ،Block(
گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل از زایش )انتظار زایمان( روزانه  نیاز 
توصیه می گردد  دارند.  انرژی خالص شیردهی  مگاکالری  تا 18  به 16 
چنانچه گاوها و تلیسه ها با هم در یک جایگاه نگهداری  می شوند، سطح 
انرژی جیره 1/45 مگاکالری انرژی خالص شیردهی در هر کیلوگرم و 
در صورتی که گاوها و تلیسه ها به صورت جداگانه نگهداری می شوند، 
در  شیردهی  انرژی خالص  مگاکالری  تا 1/40   1/8 انرژی جیره  سطح 
هر کیلوگرم تنظیم گردد)Overton، 2001(. پس از زایش، به موازات 
افزایش تولید شیر احتیاجات انرژی و پروتئین در حیوان افزایش می یابد.

1- None fiber carbohydrates (NFC)



48

قبل  دورۀ  بین  انرژی  نظر سطح  از  که  جیره ای  با  باید  تازه زا  گاوهای 
در  انرژی  غلظت  اگر  تغذیه شوند.  است،  تولید شیر  اوج  و  زایش  از 
ازای  به  شیردهی  خالص  انرژی  مگاکالری   1/8 تا   1/76 پرتولید  گروه 
هر کیلوگرم از وزن بدن باشد، تراکم انرژی در گروه گاوهای تازه زا باید 
1/71 تا 1/76 مگاکالری انرژی خالص شیردهی به ازای هر کیلوگرم از 

وزن بدن باشد. 

کربوهیدرات غیرالیافی
انتقال ضروری است که سطح کربوهیدرات های غیرالیافی  در دورۀ 
تخمیر  گیرد.  انجام  تدریج  به  باید  کار  این  ولی  یابد،  افزایش  جیره 
و  می کنند  تولید  بیشتری  اسیدپروپیونیک  غیرالیافی،  کربوهیدرات های 
مصرف  شدن  حداقل  و  گلوکز  سازهای  پیش  عرضه  سبب  نتیجه  در 
جیره  در  غیرالیافی  کربوهیدرات  افزایش  می گردند.  گلیکوژن  ذخایر 
سبب افزایش توده میکروبی موجود در شکمبه و در نتیجه افزایش تولید 
پروتئین میکروبی خواهد شد؛ در این حالت اسیدهای آمینه کمتری در 
گلوکونئوژنز جهت تأمین انرژی مورد نیاز گاو مصرف می شوند. همانطور 
که در بخش های قبلی ذکر گردید افزایش مصرف کربوهیدرات غیرالیافی 
سبب افزایش توسعه پرزهای شکمبه و بهبود سازگاری با جیره پس از 
کربوهیدرات  توسط  انسولین  ترشح  تحریک  همچنین  می گردد.  زایش 
غیرالیافی ممکن است سبب کاهش اسیدهای چرب غیراستریفه خون 
خشک  ماده  است  شده  گزارش   .)2010  ،Block(گردد زایش  از  پس 
مصرفی بعد از زایش ارتباط مثبتی با سطح کربوهیدرات های غیرالیافی 

جیره در دورۀ قبل از زایش دارد.
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سطح قابل توصیه کربوهیدرات های غیرالیافی در دورۀ انتقال،  قبل 
جیره  یک  در  می باشد.  جیره  خشک  ماده  درصد   32 تا   30 زایش  از 
غالت  از  کیلوگرم   4/5 تا   3/6 از  استفاده  معادل  مقدار  این  معمولی 
می باشد. الزم است جهت بهبود قابلیت هضم، کربوهیدرات غیرالیافی 
گردد.  تأمین  جیره  در  متفاوت(  تخمیر  سرعت  )با  مختلف  منابع  از 
می باشد جیره  ماده خشک  درصد   38 تا   35 آن  مقدار  زایش  از   پس 

.)2011 ،Gene Boomerو Overton(
انتقال،  دورۀ  در  خوراک  مصرف  کاهش  نمودن  حداقل  منظور  به 
بایستی قبل از زایش سطح نشاسته جیره، پیوسته کمتر از 22 درصد 
)18-14درصد( نگه داشته شود. هرچه سطح نشاسته کمتر باشد، مشکل 
تأمین پروتئین قابل متابولیسم به علت کاهش تخمیر میکروبی شکمبه 
 بیشتر می گردد. گاوها پس از زایش نباید جیره حاوی سطوح باالی نشاسته 
)بیشتر از 25 درصد( که معموالً پس از اوایل زایش مصرف می گردد را 
مصرف کنند، چون نرخ عبور از شکمبه پائین است و شانس بیشتری برای 
ابتال به اسیدوز وجود دارد، نشاسته باید زیر 25 درصد و کربوهیدرات های 
گردند حفظ  درصد   35-38 دامنه  در  حداکثر  باید  نیز   غیرالیافی 

.)2011 ،Gene Boomerو Overton(

چربی ها
پس  جیره های  در  انرژی  منبع  عنوان  به  چربی  از  استفاده  اگرچه 
چربی  از  استفاده  ولی  می باشد،  عادی  گاوشیری  در صنعت  زایش  از 
سال های  طی  اگرچه  نبوده،  معمول  کاری  زایش  از  قبل  دورۀ  در 
زایش  از  قبل  ضروری  چرب  اسیدهای  تامین  اهمیت  بدلیل  اخیر 
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چرب  اسیدهای  حاوی  شده  محافظت  چربی  مکمل های  مصرف  به 
ضروری طی این دوره توجه بیشتری شده است. دلیل استفاده از چربی 
است  ممکن  جیره  چربي  که  است  این  زایش  از  قبل  جیره های  در 
کتوز  از  جلوگیري  و  غیراستریفه  چرب  اسیدهای  غلظت  کاهش  به 
به  جیره  بلند  زنجیر  اسیدهاي چرب  که  به این صورت  نماید؛  کمک 
نمي شوند.  کبد  ابتدا وارد  بنابراین  و  لنفاوی جذب شده  درون دستگاه 
و  می شوند  جذب  خون  داخل  به  لیپوپروتئین  صورت  به  چربی ها 
اساس  این  بر  شوند.  مصرف  بافت ها  توسط  می توانند  مستقیمًا 
 استفاده از چربی در جیره بسیج چربی از بافت را کاهش خواهد داد 

)افتخاری و همکاران، 1394(. 
تغییرات  و  انرژی  تعادل  وضعیت  دلیل  به  انتقال  دورۀ  در  گاو 
هورمونی )انسولین کم و کورتیزول زیاد( در حالت تجزیه بافت چربی 
و آزادسازی اسیدهای چرب غیراستریفه قرار دارد. بنابراین تغذیه چربی 
وضعیت بافت چربی را از کاتابولیک )تجزیه چربی( به آنابولیک )ساخت 
چربی( تغییر نخواهد داد. پایه نظری تغذیه چربی در دورۀ قبل از زایش 
منبع  تأمین  و  زایش  از  قبل  در  انرژی  کمبود  کاهش  انتقال،  دورۀ  در 
منبع  )مثاًل  می باشد  بافت ها  به  لیپوپروتئین ها  عرضه  برای  جایگزینی 
روده ای نسبت به منابع منشأ گرفته از کبد(. این روش بر کاهش لیپولیز 
بافت چربی و تقلیل بار اسیدهای چرب غیراستریفه در کبد متمرکز 
می باشد. فرضیه این تئوری کاهش لیپولیز بافت چربی و نه توقف و یا 
عکس کردن آن می باشد. همانطور که قباًل ذکر گردید در تمام گاوها 
دقیقًا قبل از زایش افزایش سطح اسیدهای چرب غیراستریفه در خون 
اتفاق می افتد که تا اوایل زایش به طول می انجامد. عالوه بر این در 
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تمام گاوها تجمع تری گلیسرید )چربی( در کبد اتفاق می افتد. الگوی 
کاهش  و  لیپولیز  افزایش  به  را  حیوان  شیر،  تولید  با  مرتبط  هورمونی 
لیپوژنز بافت چربی مجبور می نماید که تقریبًا مستقل از مصرف انرژی 
جیره اتفاق می افتد. اگرچه لیپولیز نمي تواند متوقف شود ولی با عرضه 
میزان  حداقل  به  مي تواند  جیره  طریق  از  مغذی  مواد  مناسب  الگوی 
ضروری مورد نیاز کاهش یابد)Block، 2010(. موارد زیر ممکن است 

در نتیجه تغذیه چربی در دورۀ قبل از زایش مؤثر باشند:

الف: مقدار تغذیه چربی
تغذیه بیش از حد چربی مي تواند سبب افزایش اسیدهای چرب 
غیراستریفه گردد، زیرا لیپوپروتئین های تولید شده در روده توسط بافت ها 
را  لیپوپروتئینی  بافت  یک  که  زمانی  نمی شوند.  کامل مصرف  طور  به 
هیدرولیز می نماید، اسیدهای چرب غیراستریفه حاصل به صورت جزئی 
به عنوان انرژی مصرف می گردد و مابقی آن وارد جریان خون شده که 
مي تواند در کبد ذخیره گردد. در حقیقت آنچه که به جریان خون وارد 
به  لیپوپروتئین ها  حد  از  بیش  عرضه  از  ناشی  است  ممکن  می شود، 
ندارند،  توانایی ذخیرۀ چربی  بافت ها  بیشتر  که  آنجا  از  باشد.  بافت ها 
چربی مازاد فقط مي تواند در مکان های ذخیره چربی یا در کبد ذخیره 
گردد. به دلیل این که در این دوره حیوان از نظر متابولیسمی در وضعیت 
کاتابولیسم قرار دارد، بعید است بتواند به طور محسوسی چربی در بافت 
چربی ذخیره نماید. لذا بر اساس این نتیجه، احتماالً چربی مازاد در کبد 
تجمع خواهد یافت. توصیه کاربردی استفاده از چربی در دورۀ انتقال در 
قبل از زایش، مصرف روزانه حداکثر 230-150 گرم چربی به ازای هر 
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گاو )Hutjens و Aalseth ، 2005( و در دورۀ پس از زایش 350 گرم 
چربی به ازای هر گاو به منظور استفاده از مزایای اسیدهای چرب غیر 

اشباع در متابولیسم انرژی و  بهبود سیستم ایمنی می باشد.

ب: الگوی اسیدهای چرب چربی موجود در جیره
خود  به  زیادی  توجه  چربی  مختلف  منابع  هضم  قابلیت  اخیراً 
اسید  و  استئاریک  اسید  از  غنی  که  چربی  منابع  است.  نموده  جلب 
پالمیتیک هستند )همانند چربی های هیدروژنه( قابلیت هضم کمتری 
نسبت به اسیدهای چرب 18 کربنه غیراشباع مانند اسید اولئیک، اسید 
بدین  چربی  هضم  قابلیت  کاهش  دارند.  لینولنیک  اسید  و  لینوئیک 
درجه  اساس  بر  مختلف  چربی های  انرژی زایی  ارزش  که  است  معنی 
هیدروژناسیون و توانایی آنها جهت بیوهیدروژناسیون در شکمبه )مثاًل 
چربی های آزاد در مقابل نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیربلند( 
متفاوت می باشد. به طور مشهودی هرچه قابلیت هضم اسیدهای چرب 
کمتر باشد، شانس کمتری جهت بهبود تعادل انرژی یا کاهش لیپولیز 
وجود دارد. عالوه بر این اگرچه تحقیقات در مراحل ابتدایی خود قرار 
دارد ولی اسیدهای چرب غیراشباع نسبت به اسیدهای چرب اشباع از 
ساخته  همچنین سرعت  و  کبد  و  اسیدهای چرب خون  الگوی  نظر 
هستند  مناسب تر  لیپوپروتئین(  تولید  برای  )الزم   B آپوپروتئین   شدن 
)Block، 2010(. این اصل منوط به محافظت اسیدهای چرب غیراشباع 
شده  کلسیمی  چربی  مکمل های  است.  شکمبه  بیوهیدروژناسیون  از 
حاوی اسیدهای چرب غیراشباع )PUFA( منابع مناسبی برای تامین 
این اسیدهای چرب با حداقل بیوهیدروژناسیون شکمبه ای و رسیدن به 
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روده جهت جذب هستند. تغذیه چربی در دورۀ پس از زایش از نظر 
توازن انرژی و همچنین عملکرد تولیدی و تولیدمثلی توجه زیادی به 
خود جلب نموده است. اگرچه نتایج مطالعات نشان داده اند که تغذیه 
چربی در این دورۀ سبب کاهش مصرف خوراک می گردد ولی تحقیقات 
تکمیلی نشان داده اند که کاهش مصرف خوراک به هنگام تغذیه چربی 
در سطوحی باالتر از میزان توصیه شده اتفاق می افتد )حداکثر 5٪ ماده 
خشک در جیره گاوهای تازه زا(. نتایج برخی از تحقیقات جدید نشان 
می دهند عرضه اسیدهای چرب غیراشباع و اسیدهای چرب ضروری به 
روده )از طریق مصرف نمک های کلسیمی( سبب بهبود سیستم ایمنی 

.)2010 ،Block(و عملکرد تولیدمثلی می گردد

ج: شکل چربی
تغذیه مکمل های چربی محافظت شده نسبت به اسیدهای چرب 
اشباع یا چربی های فعال در شکمبه در اولویت می باشند. چربی های 
که  پریل  چربی های  و  کلسیمی  صابون های  شامل  شده  محافظت 
انرژی  است  ممکن  نیستند،  شکمبه  میکروارگانیزم های  دسترس  در 
هر  سازند.  فراهم  دارد  مصرفی  خوراک  بر  کمی  اثر  که  شکلی  به  را 
انرژی  منفی  تعادل  بر  آن  اثر  باشد،  کمتر  چربی  هضم  قابلیت  چه 
برنامه تغذیه ای شامل مصرف اسیدهای چرب   کمتر خواهد بود. یک 
امگا 6 در حوالی زایش و جیره ای غنی از اسیدهای چرب امگا 3 در 
دورۀ تلقیح1 مي تواند راهکار مطلوبی برای بهبود باروری در گله های گاو 

شیری باشد.

1- Breeding period
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پروتئین و اسیدهای آمینه
تغذیه پروتئین ها در سطوحی کمتر از نیاز در دورۀ خشکی ممکن 
عملکرد  شیر،  تولید  و  دام شده  پروتئینی  ذخایر  تخلیه  است سبب 
تحت  بعدی  شیردهی  دورۀ  طول  در  را  گاو  سالمتی  و  تولیدمثلی 
تأثیر قرار دهد. مشخص شده است که رحم گاو در انتهای آبستنی 
از طریق جفت  آمینه موجود در جریان خون را  72 درصد اسیدهای 
آمینه  و پروتئین  بنابراین زمانی که میزان اسیدهای  برداشت می کند، 
کافی نباشند، گاو ذخایر محدود پروتئینی موجود در بافت های محیطی 
و عضالنی خود را مصرف می کند )Block، 2010(. توصیه شده است 
که درصد پروتئین خام در جیره های قبل از زایش بین 14-12 درصد 
از  باالیی  سطوح  به  اول  شکم  گاوهای  اما  باشد،  جیره  ماده خشک 
پروتئین، در حد 15-14 درصد ماده خشک جیره احتیاج دارند. زمانی 
نیاز به 12 درصد پروتئین در ماده خشک جیره معتبر خواهد بود که 
کاهش محسوسی در مصرف ماده خشک اتفاق نیافتد. چنانچه گاوها 
جیره  پروتئین  میزان  شوند  نگهداری  مشترک  جایگاه  در  تلیسه ها  و 
باید به 15 درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه جیره های تغذیه شده 
در دورۀ انتقال انرژی سهل التخمیر کمی دارند )18-16درصد نشاسته(، 
سنتز پروتئین میکروبی محدود شده و الزم است جهت تأمین پروتئین 
منبع  کیلوگرم  دو  تا  یک  حاوی  جیره ها  نیاز،  مورد  متابولیسم  قابل 

پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه باشند. 
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در  تجزیه  غیرقابل  پروتئین  افزایش  به  نیازی  مطالعات  بیشتر  در 
شکمبه1 به بیش از مقادیر توصیه شده در NRC وجود نداشته است، 
نمود.  اجتناب  غیرپروتئینی2  نیتروژن  منابع  مصرف  از  باید  این حال  با 
همچنین الزم است به نوع منابع تأمین کننده پروتئین جیره توجه نمود؛ به 
طور مثال استفاده از پودر خون یا پودر ماهی ممکن است سبب کاهش 
مصرف خوراک در گاوهای خشک گردد. اخیراً استفاده از اسیدهای آمینه 
محافظت شده توجه زیادی را به خود جلب نموده است؛ در مورد مصرف 
توازن  عدم  سبب  متیونین  زیاد  مصرف  آمینه،  اسیدهای  حد  از  بیش 
بر  زیادی  اثرات  به طوری که مي تواند  به الیزین شده،  متیونین  نسبت 
کاهش مصرف خوراک داشته باشد. استفاده از متیونین ممکن است اثر 
صرفه جویی3 بر مصرف کولین داشته باشد. در گاوهای شیری پرتولید، 
ممکن است کولین نقش محدودکننده تولید داشته باشد. کارکرد کولین 
و  می باشد  نزدیک  هم  به  بسیار  حیوان  بدن  متابولسیم  در  متیونین  و 
بخش زیادی از متیونین برای ساخت کولین مورد استفاده قرار می گیرد. 
متیونین وظیفه مهمی در تشکیل لیپوپروتئین های با وزن مولکولی کم 
دارد که در خروج چربی ذخیره شده در کبد نقش دارد. کولین، متیونین 
و همچنین بتائین در متابولیسم حیوان به عنوان دهنده گروه متیل عمل 
می کنند. این امر سبب کاهش تجمع چربی در کبد و کاهش کتون های 
موجود در گردش خون می گردد. جیره هایی که کربوهیدرات قابل تخمیر 
با  همراه  زیاد  عبوری  متابولیسم  قابل  پروتئین  به  دارند  کمی  )نشاسته( 

.)2010 ،Peter و Lean( الگوی اسیدآمینه خوب نیاز دارند
1- Undegradable Intake Protein(UIP)
2- None Protein Nitrogen (NPN)
3- Sparing effect
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ماده خشک مصرفی  بودن  دلیل کم  به  ابتدای شیردهی،  در 
پروتئین خام  بین 19-18 درصد  توصیه می گردد جیره مصرفی 
و 40-35 درصد پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه داشته باشد. 
تولید  محدودکننده  آمینه  اسیدهای  مهم ترین  متیونین  و  لیزین 
به  مزبور  آمینه  اسیدهای  افزودن  بنابراین  هستند.  شیر  پروتئین 
شکل محافظت شده در جیره مفید خواهد بود. مجموعه ای از 
افزودن اسیدهای آمینه عبوری به جیره  اطالعات نشان می دهند 
جهت تأمین احتیاجات دام در دورۀ پس از زایش، سبب افزایش 
تولید شیر به میزان 0/5 کیلوگرم و پروتئین شیر به مقدار 68 گرم 
در هر روز خواهد شد؛ زمانی که شروع استفاده از اسیدهای آمینه 
عبوری قبل از زایش باشد، تولید شیر روزانه بیش از 1/7 کیلوگرم و 
پروتئین شیر 79 گرم افزایش خواهد یافت )Block، 2010(. اگرچه 
پروتئین خام جیره در سطح مناسبی تأمین می گردد، ولی ممکن 
است قابلیت هضم آن پائین باشد، واقعیت این است که گاوها به 
 پروتئینی نیاز دارند که به منظور جذب در روده در دسترس باشد

)پروتئین قابل متابولیسم(. براین اساس گاوها به 1200-1100 گرم 
گاوهای  مورد  در  و  دارند  نیاز  متابولیسم  قابل  پروتئین  روز  در 
 شکم اول و شکم دوم حتی ممکن است فراتر از این ارقام باشد

گلوگاه های  از  یکی  متابولیسم  قابل  پروتئین  گرم(.   1200-1400(
پروتئین  نیاز  از  کمتر  تغذیه  است.  موفق  انتقال  دورۀ  در  مهم1 
اوج  کاهش  و  شیر  تولید  ابتدای  در  تولید  کاهش سطح  سبب 

.)2010 ،Block(تولید شیر خواهد شد

1- Bottleneck
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تغذیه مواد معدنی پرنیاز
در دورۀ انتقال در زمینه تغذیه مواد معدنی بیشتر مطالعات روی 
پیشگیری از تب شیر و ناهنجاری های مرتبط با آن متمرکز شده اند 
و تمرکز اصلی در این مورد بر استفاده از نمک های آنیونی و تعادل 
آنیون و کاتیون جیره می باشد. اگر چه در گذشته در مورد تب شیر 
بیشتر تمرکز بر میزان مصرف کلسیم جیره بود ولی به مرور زمان 
مشخص شد تب شیر توسط عناصری از قبیل منیزیم، فسفر و 
عناصر مؤثر در تفاوت کاتیون و آنیون جیره )پتاسیم، سدیم، کلر و 

.)2010 ،Peter و Lean( تحت تأثیر قرار می گیرد )گوگرد
منیزیم در سنتز ویتامین D نقش دارد و در جیره دورۀ انتقال 
پیشنهاد می گردد. در مورد  حداکثر 0/4 درصد ماده خشک جیره 
حداکثر  شیر  تب  به  ابتال  از  اجتناب  جهت  گاوها  نیز  کلسیم 
می توانند 50 درصد از کلسیم خون خود را از دست دهند. مقدار 
باشد معمول  از  کمتر  باید  زایش  از  قبل  انتقال  دورۀ  در   کلسیم 

به 1-0/8 درصد  از زایش  امکان( و پس  )0/6 درصد در صورت 
افزایش یابد. افزایش غلظت فسفر نیز سبب افزایش خطر ابتال به 
تب شیر خواهد شد. شواهد حاکی از آن است که سطوح باالی 
فسفر در جیره قبل از زایش اثر منفی بر هموستاز کلسیم دارد و 
رابطه مستقیمی بین سطح پتاسیم جیره و میزان تولید شیر پس 
از زایش وجود دارد؛ از آنجا که 13 درصد پتاسیم موجود در بدن 
دام برای تولید شیر استفاده می شود، بنابراین ممکن است دام های 
پر شیری که مقدار زیادی از پتاسیم خون خود را همراه با تولید 
 شیر از دست می دهند، به پتاسیم مازاد در جیره نیاز داشته باشند
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)Lean و Peter، 2010(. قبل از زایش افزایش غلظت منیزیم با 
کاهش خطر تب شیر همراه بوده است و افزایش غلظت پتاسیم 
از شکمبه می گردد؛  منیزیم  در جذب  تداخل  دوره سبب  این  در 
بنابراین انتظار می رود افزایش منیزیم همراه با کاهش پتاسیم نتایج 

 .)2010 ،Peter و Lean( مثبتی در پی داشته باشد
پس از زایش به منظور افزایش مصرف خوراک و تولید شیر 
باید تفاوت کاتیون-آنیون جیره مثبت شود و سدیم و پتاسیم دو 
ماده معدنی مهم، جهت نیل به این هدف می باشند. با استفاده از 
منابع خوراکی نظیر کربنات پتاسیم می توان ضمن تأمین پتاسیم 
موردنیاز، مصرف خوراک و سالمت شکمبه را ارتقاء داد و تفاوت 
کاتیون-آنیون جیره را افزایش داد. به هنگام افزایش تغذیه پتاسیم 
باید مواظب بود تا منیزیم نیز به میزان کافی مصرف شود. ضمنًا 
بود؛  پتاسیم  کلرید  یعنی  پتاسیم  تأمین  منابع  دیگر  مواظب  باید 
متضاد  به صورت  پتاسیم  کاتیون  با  کلرید،  قوی  آنیون  یون  چون 

عمل می نماید.

مکمل های قابل استفاده در دورۀ انتقال
به  شکمبه ای  شکمبه ای:تعدیل کننده های  تعدیل کننده های 

طور مستقیم بر میکروب های شکمبه اثر نموده و سبب تغییر 
اسیدهای  نسبت  و  میکروبی  مختلف  بین جمعیت های  تعادل 
چرب فرار می گردند؛ در حقیقت آنها به سازگاری شکمبه کمک 
می کنند. مثال بارز در این مورد موننسین است. اثر اولیه موننسین 
باکتری های  افزایش  شامل  پروپیونات،  اولیه  افزایش  سدیم، 
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تولیدکننده  باکتری های  با  مقایسه  در  پروپیونات  تولیدکننده 
فرمات، استات، الکتات و بوتیرات می باشد. همزمان کاهش تولید 
متان و کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه نیز به هنگام استفاده از 
موننسین اتفاق می افتد. استفاده از سدیم موننسین در دورۀ انتقال 
شیر  تولید  افزایش  و  انتقال  دورۀ  در  انرژی  تعادل  بهبود  سبب 

.)2010 ،Peter و Lean(خواهد شد
موننسین با بهبود بازده خوراک در گاوهای شیری و کاهش 
کتوز و جابجایی شیردان در گاوهای دورۀ انتقال از طریق تغییر 
در جمعیت میکروبی و تخمیر شکمبه عمل می نماید. استفاده 
شده1  کنترل  آزادسازی  قابلیت  با  کپسول هایی  در  موننسین  از 
بالینی  کتوز تحت  اوایل دورۀ شیردهی وقوع  انتقال و  طی دورۀ 
در گاوهای شیری را 50 درصد کاهش داد. استفاده از موننسین 
در کپسول های با قابلیت آزادسازی کنترل شده در دورۀ پس از 
زایش عالوه بر کاهش 50 درصد در غلظت اسید بتاهیدروکسی 
بوتیریک پالسما، کاهش غلظت گلوکز را نیز در پی داشته است. 
میزان مصرف موننسین 400-300 میلی گرم به ازای هر گاو در روز 

.)2011،Gene Boomerو Overton(می باشد
استفاده  ولی  دارد  زیادی  اهمیت  اسیدوز  خطر  کنترل  اگرچه  بافرها: 

از بی کربنات سدیم در دورۀ قبل از زایش غیر قابل توجیه می باشد، 
چون سبب افزایش تفاوت کاتیون-آنیون جیره مصرفی خواهد شد. به 
همین دلیل پیشنهاد می گردد از اکسید منیزیم استفاده شود که عالوه 
تأمین می کند.  نیز  نیاز را  منیزیم مورد  از  بافرینگ شکمبه بخشی  بر 

1- Controlled release capsule
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توصیه می گردد از بی کربنات سدیم در دورۀ پس از زایش استفاده 
 شود. مقدار مصرف آن در جیره 110 تا 225 گرم توصیه شده است

.)1998 ،Hutjens(

استفاده مستقیم از پیش سازهای مولد گلوکز
پروپیلن گلیکول: پروپیلن گلیکول یکی از پیش سازهای گلوکز 
می باشد که سال ها به صورت دهانی در درمان کتوز مورد استفاده قرار 
گلیکول  پروپیلن  از  استفاده  که  داده اند  نشان  مطالعات  است.  گرفته 
به صورت دهانی منجر به کاهش غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه 
خون و همچنین کاهش غلظت بتاهیدروکسی بوتیریک اسید می شود. 
غلظت  بر  تأثیری  مخلوط  کاماًل  جیره  تهیه  ضمن  آن  از  استفاده  اما 
اسیدهای چرب غیراستریفه خون و بتاهیدروکسی بوتیریک اسید نداشته 
از چهار در معرض  بدنی بیش  نمره وضعیت  با  است. گاوهای چاق 
میزان یه  گلیکول  پروپیلن  خوراندن  و  دارند  قرار  کتوز  به  ابتال   خطر 
توصیه  آن  از  بعد  ساعت   24 و  زایش  زمان  در  گرم   240-300
انسولین  آزادسازی  سبب  گلیـکول  پروپیلن  خورانـدن  مـی شود. 
دارد نقش  چربـی ها  بسیـج  از  ممانعت  در  که  شـد   خواهـد 

.)2011،Gene Boomerو Overton(
پروپیونات  از  متشکل  که  پروپیونات  مکمل  پروپیونات:  مکمل 

کمپلکس شده با کلسیم یا عناصر کمیاب می باشد، می توان به منظور 
داد.  قرار  استفاده  مورد  کبدی  گلوکونئوژنز  برای  تأمین سوبسترای الزم 
پروپیونات کلسیم سبب افزایش گلوکز و کلسیم خون می گردد. تغذیه 
تا زمان  یا  از زایش و  تا سه هفته پس  از زایش  قبل  از سه هفته  آن 
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افزایش مجدد اشتها به میزان 225-120 گرم در روز پیشنهاد می گردد. 
جیره  اجزای  سایر  با  باید  و  نیست  خوشخوراک  کلسیم   پروپیونات 

مخلوط گردد.
کولین محافظت شده: کولین به عنوان یک دهنده متیل برای حداقل 

نمودن ابتال به کبد چرب و همچنین بهبود بسیج چربی به میزان 15 
گرم در روز از دو هفته قبل از زایش تا هشت هفته پس از زایش در 
گاوهایی که به کتوز یا کاهش وزن مبتال هستند و یا تولید شیر باالیی 
دارند توصیه می گردد. کولین یک شبه ویتامین بوده و به عنوان بخشی 
از فسفولپیدهای موجود در غشای تمامی سلول های بدن )فسفاتیدیل 
به عنوان پیش ساز  از نوروترانسمیتر استیل کولین و  کولین(، قسمتی 
مستقیم بتائین در متابولیسم متیل عمل می نماید. کولین به ویژه زمانی 
که گاوها بیش از میزان طبیعی چاق باشند، جهت بهبود توانایی کبد 
با وزن مولکولی خیلی کم  لیپوپروتئین  برای صدور چربی به صورت 
چرب  اسیدهای  و  اسید  بوتیریک  بتاهیدروکسی  کاهش  بنابراین  و 
غیراستریفه و همچنین افزایش تولید شیر و موفقیت در اولین سرویس 

مورد استفاده قرار می گیرد.
نیاسین: نیاسین کوآنزیم واکنش هایی است که در تولید انرژی نقش 

دارند و باعث کاهش کتوز و تحریک میکروب های شکمبه می گردد. در 
شکل محافظت نشده به مقدار شش گرم قبل از زایش و 12 گرم پس 
از زایش و در شکل محافظت شده به میزان سه گرم پیشنهاد می شود. 
مصرف آن در گاوهای چاق یا گله های با ابتالی باال به کتوز از 21 روز 

قبل از زایش تا چهار تا شش هفته پس از زایش توصیه می شود.
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متیونین و لیزین: متیونین و لیزین دو اسیدآمینه ای هستند که پیوسته 

به عنوان اسیدهای آمینه محدود کنندۀ سنتز شیر و پروتئین شیر شناخته 
شده اند. این دو اسیدآمینه در بتا اکسیداسیون میتوکندریایی اسیدهای 
چرب )بیوسنتز کارنیتین( در کبد و صدور تری گلیسریدها به صورت-
آپولیپوپروتئین ها(  کم)بیوسنتز  مولکولی خیلی  وزن  با  لیپوپروتئین های 
نقش دارند. بیش از 30 سال است که نقش متیونین در کتوز گاوی نیز 
مورد توجه قرار گرفته است. در برخی آزمایشات افزایش تأمین متیونین 
به صورت متیونین محافظت شده در شکمبه و یا ترکیب مشابه1 آن 
اوایل  تا  زایش  از  قبل  از  اسید(  تیوبوتانوئیک  متیل  )2 هیدروکسی 4 
شیردهی منجر به افزایش تولید شیر در اوایل شیردهی شده است. به 
نظر نمی-رسد که این اثرات مثبت تولیدی مستقیمًا با اثرات لیزین و 
متیونین بر متابولیسم گلوکز یا متابولیسم لپیدهای کبدی مرتبط باشد. 
لپیدهای  گلوکز  متابولیسم  بر  متیونین  و  لیزین  ویژه  نقش  رو  این  از 

کبدی ناشناخته مانده است.
مخمر یا محیط کشت مخمر: مخمرها یا محیط های کشت مخمر 

و  شکمبه  محیط  پایداری  و  فیبر  هضم کننده  باکتری های  تحریک  با 
می کنند،  اعمال  را  اثر خود  در شکمبه  موجود  اسید الکتیک  مصرف 
بسته به غلظت محیط کشت مخمر، بین 110 تا 120 گرم از سه هفته 
و  تنش  زایش و در طول دوره های  از  تا سه هفته پس  زایش  از  قبل 
کاهش مصرف خوراک قابل استفاده می باشد؛ در حالی که مخمر زنده 

برحسب غلظت آن )cfu( از 0.5 تا 10 گرم در روز مصرف می شود. 

1- Analogue
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سلنیوم آلی: سلنیوم از طریق افزایش سطح سلنیوم خون سبب بهبود 

عملکرد سیستم ایمنی، کاهش سلول های بدنی و کاهش جفت ماندگی 
می گردد. مقدار مصرف سلنیوم روزانه بین سه تا چهار گرم به ازای هر 

دام توصیه می گردد.
مکمل کروم: کروم بخش فعال عامل تحمل گلوکز می باشد و ممکن 

خاص  بافت هایی  در  انسولین  به  حساسیت  افزایش  طریق  از  است 
زایمان(  گرمایی،  تنش  )نظیر  تنش  مواقع  در  کروم  تغذیه  نماید.  عمل 
زایش  از  قبل  دورۀ  در  کروم  تغذیه  باشد.  مزایایی  دارای  است  ممکن 
ممکن است سبب کاهش مقاومت به انسولین و در ادامه سبب کاهش 
اسیدهای چرب غیراستریفه پالسما، تری گلیسریدهای کبدی و بهبود 
تحمل گلوکز گردد و در نهایت سبب بهبود تولید در دورۀ پس از زایش 
گردد. اثرات متابولیکی و تولیدی مثبتی به هنگام تغذیه مکمل کروم 
در دورۀ قبل از زایش مشاهده شده است. میزان مصرف مکمل کروم 
به ازای هر کیلوگرم  انتقال 0/08 میلی گرم  در گاوهای شیری در دوره 
می گردد  پیشنهاد  میلی گرم(   10 روزانه  )تقریبًا  بدن  متابولیکی  وزن  از 

 

)افتخاری و همکاران، 1395(.
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خطرات بالقوه تغذیه پیشرفته گاوهای شیری طی دورۀ انتقال
برخی از شواهد نشان می دهند تغذیه ویژه گاو در دورۀ انتقال 
ممکن  حاالت  این  می دهد،  افزایش  را  پستان  ورم  بروز  خطر 
تولید  افزایش  مثبت  رابطه  و  شیر  تولید  افزایش  دلیل  به  است 
شیر و بروز ورم پستان باشد. عالوه بر این شواهدی وجود دارد 
شیر  نشت  افزایش  سبب  انتقال  دورۀ  در  ویژه  جیرۀ  تغذیه  که 
افزایش بروز ورم پستان  از غده پستان در دورۀ قبل از زایش و 
می گردد. همچنین گزارشاتی مبنی بر کاهش کیفیت آغوز، وزن 
انتقال  دورۀ  در  گاو  ویژه  تغذیه  دلیل  به  سقط  و  گوساله  تولد 
وجود دارد، ولی این نگرانی ها در مقایسه با سودمندی های حاصل 
تمام  و  دارند  کمی  اهمیت  انتقال  دورۀ  گاوهای  ویژه  تغذیه  از 
گاوهای انتقالی باید به منظور کاهش ورم پستان محیطی و قرار 
 گرفتن در معرض پاتوژن ها در محل تمیز و خشک زایمان کنند

.)2010 ،Peter و Lean(



مدیریت گاو تازه زا

به طور سنتی تغذیه گاو در طول دورۀ پس از زایش در قالب دورۀ 
انتقال کمتر مورد توجه واقع شده است. در حالی که اهمیت تغذیه و 
مدیریت گاو در دورۀ پس از زایش دقیقًا معادل اهمیت آن در دورۀ 
قبل از زایش می باشد. در طول این دوره در تمام فرایندهای متابولیکی 
که منجر به توسعه پستان، افزایش اشتها و بهبود سیستم ایمنی و ادامه 
رعایت  می افتد.  اتفاق  افزایشی1  تنظیم  می گردند،  تولیدمثلی  فعالیت 
اصول تغذیه پس از زایش همانند قبل از زایش الزم می باشد. توجه به 
حداقل نمودن زمان و شدت دورۀ تعادل منفی انرژی و پروتئین در این 

دوره بسیار حائز اهمیت می باشد.

1- Up regulation

فصل پنجم
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تغذیه گاو تازه زا
به طور معمول جیره گاو تازه زا علوفه کمتر و کربوهیدرات 
ولی  دارد  زایمان  از  قبل  جیره  به  نسبت  بیشتری  سهل التخمیر 
میزان کربوهیدرات سهل التخمیر آن کمتر از جیره دام های پرتولید 
و  قارچ  از  عاری  و  باکیفیت، خوش خوراک  باید  علوفه  است. 
مایکوتوکسین باشد. اندازه ذرات علوفه باید در حد پنج تا 7/5 
 سانتی متر باشد به طوری که طول علوفه از عرض پوزه دام کمتر باشد

.)2011،Gene Boomerو Overton(
اصالحاتی که معموالً در جیره دام تازه زا نسبت به جیره دام های 
پرتولید انجام می گیرد شامل: افزایش محتوای الیاف در حالی که میزان 
یا  گندم  کاه  کمتر  یا  کیلوگرم  یک  مصرف  می یابد،  کاهش  نشاسته 
علوفه با الیاف مؤثر فیزیکی، افزایش میزان پروتئین غیر قابل تجزیه در 
شکمبه جهت بهبود عرضه پروتئین قابل متابولیسم، و استفاده هدفمند 
شکمبه ای،  خنثی  چربی  نظیر  افزودنی هایی  یا  مغذی  مواد  سایر  از 
موننسین  و  شده  محافظت  کولین  تخمیری،  کشت  محیط  یا  مخمر 

.)2016 ،Dann(می باشد
زمانی که پس از زایش، گاوها از رسیدن به اوج تولید باز می مانند 
بایستی کل ماده خشک مصرفی و سطح پروتئین جیره مورد بررسی 
قرار گیرد. گاوهای تازه زا به منظور رسیدن به پیک تولید شیر نیاز دارند 
تا ضمن افزایش سریع ماده خشک مصرفی به سطوح کافی پروتئین با 
کیفیت باال )اسیدهای آمینه ویژه( دسترسی داشته باشند. به طور عمومی 
تلیسه ها باید در اوج تولید شیر تقریبًا 80-75 درصد تولید متناظر در 
گاوهای بالغ را داشته باشند. براساس داده های ماهانه، گاوهای بالغ در 
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75-50 روز پس از زایش به اوج تولید شیر می رسند اما تلیسه ها دیرتر 
)120-90 روز پس از زایش( به اوج تولید خواهند رسید. 

باید  باشد  ناموفق  شیر  تولید  تداوم  حفظ  در  دام  که  هنگامی 
مورد  خوراک  انرژی  کل  و  مصرفی  خشک  ماده  بدنی،  وضعیت 
انرژی  مصرف  کل  با  معموالً  شیر  تولید  تداوم  گیرد.  قرار  بررسی 
به  نسبت  اول  شکم  گاوهای  در  شیر  تولید  تداوم  است.  ارتباط  در 
گاوهای بالغ بیشتر است )تداوم 96-94 درصد معادل چهار تا شش 
 90-93 با  مقایسه  در  اول  شکم  گاوهای  در  ماهانه  کاهش  درصد 
بالغ(،  گاوهای  در  ماهانه  کاهش  درصد   10 تا  هفت  معادل   درصد 

.)2011،Gene Boomerو Overton(

منبع کربوهیدرات سهل التخمیر
 در گاوهای تازه زا الزم است ضمن حفظ سالمتی، جهت حمایت 
از تولید شیر سریعًا میزان مصرف ماده خشک افزایش یابد. از آنجا که 
وضعیت سوخت و ساز انرژی در کبد )مثل اکسیداسیون سوخت هایی 
از قبیل اسیدهای چرب، پروپیونات، الکتات و اسیدهای آمینه( مهم ترین 
می باشد،  شیری  گاوهای  در  خشک  ماده  مصرف  کنترل کننده  عامل 
بنابراین محدود نمودن نشاسته و تخمیر آن ممکن است با کاهش مقدار 
و سرعت آزاد شدن پروپیونات در گاو تازه زا سبب افزایش ماده خشک 
مصرفی شود؛ دلیل دیگر این عمل که با اهمیت تر نیز می باشد کاهش خطر 
 اسیدوز تحت بالینی به هنگام انتقال از یک جیره با نشاسته و انرژی کم 
پیشرفت  با  و  مرور  به  است.  تازه زا  جیره  به  زایمان(  انتظار  )جیره 
شیردهی و کاهش سطح اسیدهای چرب غیراستریفه و بتاهیدروکسی 
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بوتیریک اسید خون، باید از کربوهیدرات های با قابلیت تخمیر باالتر 
استفاده نمود، چون در این زمان استفاده از جیره های با سطح تخمیر 
کمتر مي تواند سبب محدودیت مصرف ماده خشک به دلیل پرشدگی 

 .)2016 ،Dann(دستگاه گوارش گردد
متابولیک  ناهنجاری های  به  انتقال  دورۀ  طول  در  تازه زا  گاوهای 
جهت  دوره  این  در  معموالً  که  راهبردهایی  از  یکی  هستند.  حساس 
از  پس  انرژی  منفی  توازن  با  مرتبط  متابولیک  ناهنجاری های  کاهش 
زایش )نظیر کتوز و کبد چرب( مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی 
از کربوهیدرات های با سهولت تخمیر بیشتر در جیره گاو تازه زا نسبت 
به دورۀ خشکی است. با این حال تغییر زیاد در ترکیب جیره و ماده 
خشک مصرفی در طول دورۀ انتقال حساسیت گاوها به اسیدوز تحت 

بالینی را افزایش می دهد. 
توصیه می شود با استفاده از امکانات و فعالیت های مدیریتی مقدار 
مصرف خوراک در هر وعده کاهش و تعداد وعده های غذایی در این 
دوره افزایش یابد. ضروری است با کاهش اندازه قطعات علوفه، اختالط 
کافی جیره، افزایش دفعات خوراکدهی و به هم زدن مرتب خوراک 
در آخور  قدرت جداسازی اجزای جیره توسط این گروه از گاوها را 
کاهش داد. ضمنًا آخورها باید روزانه تمیز شوند تا خطر کاهش خوراک 
 مصرفی ناشی از خوراک های آلوده به قارچ و یا حرارت دیده حداقل شود

.)2011،Gene Boomerو Overton(



69

راهنمایی های تغذیه ای
جیره گاو تازه زا بایستی دارای علوفه باکیفیت و فاقد آلودگی هایی 
مثل کپک باشد و سطوح متوسطی از الیاف )معموالً 23-21 درصد 
NDF  علوفه ای( را جهت حفظ توده شکمبه و کاهش خطر جابجایی 

الیاف مؤثر   شیردان داشته باشد. جیره ها باید حاوی مقادیر کافی از 
باشند و اندازه  قطعات این جیره ها به حدی باشد که سبب تحریک 
کاهش  سبب  ضمن  در  و  گردد  شکمبه ای  توده  تشکیل  و  جویدن 
توانایی این گاوها جهت انتخاب در اجزای خوراک گردد.جیره ها باید 
حاوی منابع نشاسته ای با سرعت کم تجزیه باشند، مانند دانه ذرت 
خشک به جای استفاده از گندم، جو یا ذرت با رطوبت باال که بیش از 
شش ماه انبار شده است. به دلیل اثرات منفی تغذیه بیش از حد چربی 
بر خوراک مصرفی، تغذیه مکمل های چربی به گاوهای تازه زا باید 
به میزان کم و حداکثر یک تا دو درصد ماده خشک جیره انجام گیرد 
به نحوی که غلظت چربی خام جیره کمتر از 5 درصد ماده خشک 
جیره باشد. چربی مصرفی باید از نظر شکمبه ای خنثی ولی قابلیت 
هضم باالیی داشته باشد. برخی از مکمل های چربی، اسیدهای چرب 
ویژه ای جهت تغییر متابولیسم تأمین می نمایند و ممکن است استفاده 
از آنها در این مقطع سودمند باشد. گاوهای تازه زا بیشترین پتانسیل 
را برای استفاده از افزودنی ها دارند، برخی از افزودنی های خوراکی 
همانند کولین محافظت شده و موننسین در این مقطع بیشترین سود و 
بازدهی را خواهند داشت. گاوهای تازه زا باید در شبانه روز 22 ساعت 
به خوراک دسترسی داشته باشند؛ و میزان پس آخور جمع آوری شده 
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باید بیش از سایر گروه های گاو شیری باشد. این دسته از گاوها باید 
با حداقل پنج درصد پس آخور تغذیه شوند؛ ولی باید مطمئن بود که 
با کاهش اندازه قطعات علوفه به کمتر از 7/5 سانتی متر و در صورت 
از  انتخاب قرار نمی گیرد.  به راحتی مورد  افزودن آب به جیره  نیاز 
آنجا که به هنگام مراجعه گاوها از سالن شیردهی هنوز اسفنکتر نوک 
پستان به طور کامل بسته نشده است الزم است خوراک تازه در آخور 
بیافتد.  تعویق  به  بستر  روی  دام ها  از خوابیدن  تا  باشد  ریخته شده 
در  مصرفی  ماده خشک  افزایش  عملیاتی  راهکارهای  کلی  طور  به 

گاوهای تازه زا به شرح ذیل می باشند:
 مدیریت گاوها در دورۀ پیش از زایش به منظور پیش گیری از 

ناهنجاری هایی نظیر تب شیر، جفت ماندگی، کتوز و کبد چرب 
 دسترسی به آب تمیز و تازه، جهت تشویق مصرف خوراک

 به منظور کاهش قدرت انتخاب دام ها الزم است ماده خشک 
جیره ها در حد 55-45 درصد باشد. در صورت نیاز باید با افزودن 

آب به این سطح از ماده خشک رسید.
 استفاده از علوفه با کیفیت جهت تحریک مصرف و نشخوار و 

توجه به خوش خوراکی اقالم خوراکی و قابلیت هضم آنها
 افزایش دفعات خوراک دهی و ارائه خوراک تازه و جمع آوری 

پس مانده وعده قبل
 استفاده از افزودنی هایی مثل پروبیوتیک ها )مخمرها(، بافرها، نیاسین 

 مصرف تقریباً یک کیلو از یونجه به صورت سرک
 کاهش تنش گرمایی و اجتماعی از طریق کاهش تراکم گاوها 

در بهاربند
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 وجود فضای آخور مناسب )تراکم حدود 85 درصد و فراهم 
کردن فضای آخور 75 سانتی متر( 

 جداسازی تلیسه و دام بالغ در صورت امکان
در  باال  تجزیه  غیرقابل  پروتئین  با  پروتئینی  منابع  از  استفاده   

شکمبه مثل دانه سویا و گلوتن 
 جلوگیری از چاق شدن گاوها قبل از زایمان 

شکل5-1. اندازه قطعات مناسب )باال(  و نامناسب )پایین( 
در تغذیه گاوهای شیری
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تفاوت کاتیون-آنیون در جیره دام تازه زا
اگرچه تفاوت کاتیون-آنیون بیشتر در دوره انتظار زایمان مورد 
توجه قرار گرفته است ولی مشخص شده است باید به تفاوت 
افزایش  نیز توجه داشت.  از زایش  کاتیون-آنیون جیره های پس 
مکمل های  از  استفاده  با  شیرده  دام  جیره  کاتیون-آنیون  تفاوت 
سدیم یا پتاسیم ممکن است به دام جهت خنثی نمودن مقادیر 
باالی اسید حاصل از تخمیر شکمبه ای و متابولیسم کمک نماید. 
تفاوت کاتیون-آنیون جیره ممکن است با کاهش آنیون ها و یا 
از  یابد؛ استفاده  افزایش  آنیون  اقالم خوراکی دارای سطوح باالی 
بیکربنات سدیم یا کربنات پتاسیم نیز مي تواند منجر به افزایش 
تفاوت کاتیون- آنیون جیره های پس از زایش گردد. در جیره های 
پس از زایش تفاوت کاتیون-آنیون بین 25 تا 30 میلی اکی واالن 
ماده  حداکثر  به  رسیدن  جهت  جیره  خشک  ماده  گرم   100 در 
خشک مصرفی و تولید شیر موثر و کافی است. مقادیر کمتر 
از 20+ میلی اکی واالن در 100 گرم ماده خشک جیره یا بیشتر از 
40+ میلی اکی واالن در 100 گرم ماده خشک جیره در جیره های 
پس از زایش توصیه نمی گردد. استفاده از هر دو عنصر سدیم 
اثر  نظر  از  کاتیون-آنیون جیره  تفاوت  افزایش  پتاسیم جهت  و 
بر میزان شیردهی به یک اندازه مؤثر هستند. بنابراین استفاده از 
منبع کاتیونی با حداقل قیمت برحسب میلی اکی واالن توصیه 
می گردد. در طول تنش گرمایی تفاوت کاتیون- آنیون جیره در 
حدود حداکثر سطح توصیه شده )40+ میلی اکی واالن در 100 گرم 

.)2005 ،Beede(پیشنهاد می گردد )ماده خشک جیره
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جایگاه دام تازه زا
به  تازه زا  برای گاوهای  نگهداری جداگانه  از جایگاه  استفاده 
ویژه در گله های بزرگ گاو شیری به منظور پایش، کاهش تنش 
و ارائه جیره ویژه به گاو تازه زا در حال افزایش است. مدت زمان 
بهینه ماندن گاو تازه زا در جایگاه گاوهای تازه زا مشخص نشده 
است و بسته به هر گله و حتی گاو در ارتباط با سرعت افزایش 
مصرف خوراک و تولید شیر متفاوت است. نتیجه یک بررسی 
نشان می دهد که معموالً گاوهای تازه زا از 10 تا 42 روز )بیشتر در 

دامنه 21-14 روز( در جایگاه گاو تازه زا نگهداری می شوند1. 
می توانند  موفقیت گذرانده اند  با  را  انتقال  دورۀ  که  گاوهایی 
پس 14 روز از جایگاه دام تازه زا خارج شوند. مدت زمان ماندن 
جیره  تغذیه  توانایی  تغذیه ای،  راهبرد  به  تازه زا  جایگاه  در  دام 
مخصوص گاو تازه زا و فشار زایش بستگی دارد. ماندن طوالنی 
مدت دام در این جایگاه به دلیل پرشدن دستگاه گوارش و عدم 
تأمین تقاضای شیردهی از غذای مصرفی سبب بروز عالئم اولیه  

بیماری هایی از قبیل کتوز خواهد گردید.
گاو  کمتری  تعداد  تازه زا  دام  جایگاه  در  که  این  دلیل  به 
انجام می گیرد و  نگهداری می شود، کنش های اجتماعی کمتری 
بنابراین منجر به کاهش تنش اجتماعی شده و افزایش آسایش 
را در پی خواهد داشت. فضای آخور  به ازای هر رأس گاو تازه زا 
باید حداقل 75 سانتی متر در نظر گرفته شود. کمبود فضای آخور 

1- در ایران دام  تازه زا از زمان ترخیص از زایشگاه تا حداکثر 30 روز شیردهی 
در بهاربند مجزا نگهداری می شود؛ ولی معمول آن 21 روز پس از زایش است. 
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سبب افزایش دفعات جابجایی دام ها و افزایش سرعت مصرف 
ناگهانی  با مصرف  مرتبط  افزایش مشکالت سالمتی  و  خوراک 

کنسانتره خواهد شد.
بر اساس مشاهدات و تحقیقات انجام شده در گاوهای تازه زا 
آسایش  نمودن  حداکثر  اجتماعی،  تنش های  کاهش  منظور  به 
مصرف  کاهش  جهت  تغذیه  مناسب  فضای  ایجاد  جایگاه،  در 
را  ماده خشک  مصرف  که  جیره ای  عرضه  و  کنسانتره  ناگهانی 
تحریک نماید و از مشکالت مرتبط با سالمتی بکاهد، باید این 
نگهداری شوند.  دام ها در گروه های کوچک و جداگانه  از  دسته 
گاوهای  جداگانه  نگهداری  امکان  که  بزرگ  گله های  در  ضمنًا 
شکم اول از سایر دام های تازه زا وجود دارد نگهداری جداگانه آنها 

در این مرحله توصیه می گردد.
باز )غیر فری استال( برای گاوهای تازه زا  استفاده از جایگاه 
نسبت به جایگاه فری استال ترجیح داده می شود. در جایگاه باز 
گاو امکان استراحت بهتر و راحت تر گاوهای تازه زا و درنتیجه 
کاهش مشکالتی مانند جابجایی شیردان وجود دارد. بخصوص 
به  و  می کنند  تجربه  را  خود  زایش  اولین  که  تلیسه هایی  برای 
جایگاه انفرادی عادت ندارند، استفاده از جایگاه باز مي تواند در 

کاهش تنش پس از زایش تاثیر قابل توجهی داشته باشد.



موارد مدیریتی در دورۀ انتقال

مراقبت های دورۀ انتقال
به  دستیابی  معنی  به  انتقال  دورۀ  گاوهای  مدیریت  در  موفقیت 
ناهنجاری های  بودن  حداقل  شیردهی،  اوایل  در  شیر  باالی  تولید 
متابولیکی، کاهش افت سیستم ایمنی بدن، کنترل افت اسکور بدنی در 
ابتدای زایش و کنترل یا کاهش روزهای زایش تا اولین تخمک ریزی 
استفاده  مخلوط  کاماًل  جیره  از  انتقال  دورۀ  در  است  الزم  می باشد. 
میسر  بد خوراک  و  مواد خوش خوراک  امکان جداسازی  تا  گردد 
بررسی  جهت  گردد.  اجتناب  غذایی  جیره  شدید  تغییر  از  و  نباشد 
وضعیت گاوها در دورۀ انتقال به سنجش برخی از نتایج مانند ماده 
خشک مصرفی، pH ادرار، تراکم گله و راحتی گاو  تاکید می گردد.

در دورۀ قبل از زایش می توان در صورت نیاز از تزریق ویتامین 
E و سلنیوم استفاده نمود. ضمنًا به منظور جلوگیری از کاهش مصرف 
ندارند،  مناسبی  تخمیر  که  علوفه های سیلو شده  از مصرف  خوراک، 
بایستی اجتناب نمود. علوفه سیلوشده باید عاری از تخمیر کلستریدیایی 
یا اسید بوتیریک باشد. به منظور تغذیه گاوها در دورۀ انتقال نباید از 
علوفه سیلوشده موجود در باال و کناره های سیلو استفاده نمود. علوفه 
سیلوشده نباید بیش از 40 تا 50 درصد نیازهای بخش علوفه ای گاوهای 

فصل ششم
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قبل از زایش را تشکیل دهد. الزم است به منظور جلوگیری از کاهش 
خوراک مصرفی، با تمیز کردن روزانه آخور از کپک زدگی و گرم شدن 
از زایش( جلوگیری شود. انتقال )قبل و پس   خوراک گاوهای دوره 

.)2011،Gene Boomerو Overton(
در دورۀ پس از زایش باید به طور دقیق تک تک گاوها را زیر 
نظر داشت و مصرف خوراک )اینکه چگونه گاوها خوراک را مصرف 
می کنند و یا اینکه به خوراک حمله می کنند(، نشخوار و فعالیت جویدن 
را به دقت مورد بررسی قرار داد. در ضمن باید رحم را از نظر بو و 

ویژگی ها زیر نظر داشت.

گروه بندی و موارد مرتبط با آسایش در ارتباط با مدیریت 
گاو در دورۀ انتقال

دو عامل مهم که در موفقیت مدیریت دورۀ انتقال در گاوهای شیری 
تعداد جابجایی ها و  تعویض جایگاه و  نمودن  موثرند شامل محدود 

کنترل تراکم گله در گروه های انتظار زایمان، زایشگاه و تازه زا است.

گروه بندی و جابجایی ها
هدف از گروه بندی کاهش عوامل تنش زای اجتماعی، محیطی و 
متابولیکی از طریق کاهش تغییر جایگاه و اثرات هر جابجایی جهت 
مصرف  کاهش  از  ممانعت  منظور  به  است.  خوراک  مصرف  بهبود 
جابجایی  از  ویژه  به  و  غیرالزم  جابجایی های  انجام  از  باید  خوراک 
گاوها از 10 روز قبل از زایش)توصیه بر 14 روز قبل از زایش است: 
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زایمان  انتظار  دسته  در  روز  گاوها حداقل 14  که  است  این  آل  ایده 
بمانند( اجتناب نمود و جابجایی دام ها در گروه های 10 راسی یا بیشتر 
جابجایی  نمود  توجه  باید  ضمن  در  گیرد.  انجام  بار  یک  هفته ای  و 
گردد تنش  کاهش  سبب  است  ممکن  عصر،  اوایل  یا  بعدازظهر   در 

.)2011،Gene Boomerو Overton(
گاوها، جهت  زایمان  زمان  در  اجتناب  قابل  غیر  تفاوت  دلیل  به 
انتظار  گروه  در  روز   10 کم  دست  گاوها  درصد   90 حداقل  اینکه 
زایمان باقی بمانند، میانگین روزهای اقامت گاوها در  بهاربند انتظار 
اوایل  از جایگاه  گاوها  انتقال  هنگام  می باشد.  روز  تا 24   23 زایمان 
هفتگی  برنامه  یک  اساس  بر  زایمان،  انتظار  جایگاه  به  دورۀ خشکی 
شوند.  لیست  باید  مانده  آنها  زایش  به  روز   27 تا   21 که  گاوهایی 
دوقلو  که  گاوهایی  امکان  صورت  در  گردید  ذکر  قباًل  که  همانطور 
هستند  خشک  گرمایی  تنش  حین  که  گاوهایی  یا  و  هستند  آبستن 
بایستی  زودتر،  زایمان  احتمال  و  کمتر  آبستنی  دورۀ  داشتن  دلیل  به 
از دام ها این دسته  انتظار زایمان شوند. در مورد   زودتر وارد جایگاه 
شامل  باید  گزارش  حرارتی(  تنش  معرض  در  یا  آبستن  )دوقلو 
است مانده  آنها  زایش  به  روز   34 تا   28 که  باشد   دام هایی 

.)2011،Gene Boomerو Overton(
در صورتی که از زایشگاه استفاده می شود)شکل 6-1( باید تالش 
گردد فقط در زمانی که عالئم زایش آشکار شده است )بیقراری، این 
پا و آن پا کردن( دام به زایشگاه منتقل شود )شکل 6-2(. مدت زمان 
باید کمتر از 12 تا 24 ساعت باشد. متأسفانه  ماندن دام در زایشگاه 
مدیریت زمان در این مورد مشکل است، پیش بینی زمان زایش غیرقابل 
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اطمینان می باشد و ممکن است گاوها به جای یک یا دو روز یک هفته 
انتظار  جایگاه  باید  کار  این  انجام  برای  بمانند.  زایشگاه  در  بیشتر  یا 
زمانی  و  گیرد  قرار  دقیق  پایش  مورد  ساعت  دو  یا  یک  هر  زایمان 
که پای گوساله قابل مشاهده بود دام به زایشگاه منتقل شود. در این 
حالت حدود 10 درصد از دام ها در خارج از زایشگاه، زایمان انجام 
می دهند که الزم است سریعًا در مورد آنها اقدامات الزم انجام گیرد 

 

)Cook و Nordlund، 2004(، )شکل 3-6(.

شکل 6-1. ساختمان زایشگاه در گاوداری
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شکل6-2. ترشحات رحمی در گاوی که نزدیک به زایمان است

بیشتر  یا  روز  سه  ماندن  می دهند  نشان  مزرعه ای  مطالعات 
اسیدهای  بیشتر  افزایش  به دو روز( سبب  در زایشگاه )نسبت 
و  کتوز  خطر  برابری  دو  افزایش  و  خون  غیراستریفه  چرب 
گاو  که  هنگامی  و  زایش  از  جابجایی شیردان خواهد شد.پس 
پس  جایگاه  به  بود،  تعادل  با  همراه  و حرکت  به ایستادن  قادر 
از زایش منتقل می شود و گوساله به جایگاه گوساله های نوزاد 
منتقل خواهد شد. باید از تغذیه گوساله از پستان مادر یا پستان 

سایر گاوها جلوگیری نمود.



80

شکل6-3. زایمان بیرون از زایشگاه

بستر  چند  از  استفاده  دیگر  گسترش  حال  در  سیستم  یک 
تخت خواب1 بزرگ می باشد، در این سیستم گاوها به زایشگاه منتقل 
نمی شوند و در عوض در همان جایگاهی که در دورۀ انتقال بوده اند 
زایش انجام می دهند)شکل 6-4.(، مزیت این حالت تغییرات کمتر 
جایگاه و نیاز حرکتی کمتر می باشد. ولی فضای مورد نیاز دام به عنوان 
فضای استراحت)9/3 مترمربع به ازای هر دام( باید مورد توجه قرار 
گیرد. در این حالت جابجایی گاوهای دورۀ انتقال به صورت سیستم 
ورود همزمان و خروج همزمان2 می باشد، یعنی دسته ای از گاوها به 
صورت همزمان از دو تا سه هفته قبل وارد جایگاه دام انتظار زایش 
می شوند و تا زمان زایش در آن می مانند)زایش ممکن است در همین 
جایگاه  یا در زایشگاه صورت گیرد؛ در صورتی که زایش در زایشگاه 
انجام گیرد، باید فاصله کمی بین جایگاه انتظار زایمان و زایشگاه باشد(. 

1- bedded pack
2- All in, all out system
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در این حالت سلسله مراتب در همان روزهای اول ایجاد می گردد و 
در ادامه تنش وارده به دام حداقل خواهد بود. همراه با زایش و خروج 
دام ها از جایگاه انتظار زایمان، زمانی که فقط تعداد کمی از آنها در 
جایگاه انتظار زایمان باقی ماند با گروه گاوهای جدید وارد شده به 
جایگاه ترکیب می شوند1. حتی در برخی مواقع پیشنهاد می شود در 
 صورت امکان از ابتدای دورۀ خشکی گروه های ثابتی تشکیل شوند

.)2004 ،Nordlund و Cook(
در صورت امکان گاوها و تلیسه ها باید در جایگاه های جداگانه ای 
نگهداری  جداگانه  صورت  به  تلیسه ها  که  زمانی  شوند.  نگهداری 
شوند، زمان استراحت و تغذیه در آنها بیشتر خواهد بود و همچنین 
کاهش ماده خشک مصرفی تلیسه نسبت به گاو با شیب کمتری انجام 
می گیرد. مشکل عمده در کاهش خوراک مصرفی در تلیسه ها بیشتر به 
آسایش، جایگاه و آخور برمی گردد. ضمنًا انتخاب این حالت ممکن 

است مزایایی در شیردوشی جداگانه آنها داشته باشد.

1- در برخی از منابع توصیه می گردد تا آخرین زایش دام جدیدی وارد جایگاه 
بستر ریزی  نشود و پس از خالی شدن جایگاه و تمیز کردن آن جایگاه مجدداً 

شده و گروه جدید وارد جایگاه می شوند.
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شکل 6-4. یک جایگاه تخت خواب با طراحی و تهویه مناسب با بستر کاه، با حائل 
بستر، دسترسی مناسب به بخش بسترریزی شده، و کف بتونی در جلوی آخور
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تراکم دام: دسترسی به خوراک برای تمام گاوها به طور همزمان 
و نیز امکان استراحت تمام گاوها به طور همزمان باید مورد توجه 
دارند و  احتیاج  بیشتری  به فضای  اول  قرار گیرد. گاوهای شکم 
الزم است که بر اساس فضای آخور کمتر از 100 درصد  ظرفیت 
جایگاه، دام در جایگاه باشد. همانطور که قباًل هم ذکر گردید هر 
به 75 سانتی متر فضای آخور الزم  انتقال  از گاوهای دورۀ  رأس 
دارند. در جایگاه هایی که در محل آخور در فواصل 60 سانتی متر 
گردن گیر1 وجود دارد)فضای آخور 60 سانتی متر است( باید تراکم 
جایگاه در حد 85-80 درصد تعداد گردن گیر باشد. ساده ترین راه 
برای ایجاد تراکم مناسب تقسیم نمودن طول آخور بر تعداد دام 
است، باید در زمان انتقال دام به جایگاه انتقال، 70 تا 75 سانتی متر 
فضای قابل استفاده آخور به ازای هر دام وجود داشته باشد. در 
زمان  اجباراً  دام  نباشد،  کافی  اندازه  به  آخور  فضای  که  صورتی 
بیشتری سرپا خواهد بود. باید از به وجود آمدن شرایطی که سبب 
ایستادن دام به مدت طوالنی می گردد اجتناب نمود. البته قابل ذکر 
است که فضای آخور مورد نیاز هر دام باید محدود و مجزا باشد 
باالتری  این صورت دام های قلدر که در مرتبه اجتماعی  در غیر 
جلوی  نحوی  به  است  ممکن  دارند  قرار  گله  مراتب  سلسله  در 
را محدود  به خوراک  دام ها  گیرند که دسترسی سایر  قرار  آخور 

کنند)شکل 5-6(.

1- Lock-up
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شکل 6-5. استفاده از فضای آخور در زمانی که از گردنگیر استفاده می شود 
)باال( نسبت به زمانی که آخور محدود نشده است )پایین(.

)به نحوه ایستادن دام و استفاده از فضا توجه کنید(
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ضمنًا تراکم زیاد سبب رقابت در سر آخور وحساسیت بیشتر دام 
به بیماری می گردد. رقابت بیشتر سبب کاهش زمان تغذیه و همچنین 
افزایش حرکات تهاجمی می گردد. حیواناتی که از نظر مرتبه اجتماعی 
در سطح پائین تری قرار دارند، به ویژه در گله های با تراکم زیاد بیشتر 
جابجا می شوند. تنش در دورۀ انتقال اثرات منفی بر سیستم ایمنی دام 
دارد. رقابت اجتماعی بر سر آخور سبب کاهش خوراک مصرفی خواهد 
جایگاه  در  گله  تراکم  کنترل  که  است  توجه این  قابل  مهم  نکته  شد. 
نرخ  که چون  بدین معنی  نیست،  انجام  قابل  به سادگی  زایمان  انتظار 
از سال  ایامی  در  نیست، مسلمًا  یکسان  ماه های سال  تمام  در  زایش 
زایمان  انتظار  بهاربند  در  گله  تراکم  بیشترین  و  زایش  تراکم  بیشترین 
وجود خواهد داشت؛ این ایام معموالً منطبق بر روزهای گرم سال است 
که گرمای محیط نیز مدیریت جایگاه را دشوارتر می سازد. در سیستم 
فری استال باید توجه نمود که جایگاه گاوهای دورۀ انتقال حتی االمکان 

دوردیفه باشد و به ازای هر دام یک استال وجود داشته باشد.
نگهداری تلیسه ها و گاوهای مسن با هم: تلیسه ها در ترکیب با گاوهای 

مسن متحمل استرس بیشتری می گردند، اسیدهای چرب غیراستریفه باالتری 
در خون خود دارند و مصرف ماده خشک در آنها به مخاطره می افتد. در 
دورۀ  در  باالتر  گاوهای شکم  و  تلیسه ها  می گردد  پیشنهاد  امکان  صورت 

انتقال و نیز در گروه دام های تازه زا در دو دسته جداگانه قرار گیرند. 
رفتار  بر  جابجایی ها  اثر  حداکثر  جایگاه ها:  بین  جابجایی  دفعات 

هنگام  به  است.  جابجایی  از  پس  اول  ساعت  یک  در  خوراک  مصرف 
اتفاق  اول  تا سه روز  فیزیکی در دو  تنازعات  بیشترین  جابجایی گاوها، 
می افتد ولی ممکن است حداکثر تا هفت روز به طول انجامد و گاوهای 
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با درجه اجتماعی پائین تر بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. در روز اول در 
جایگاه جدید گاوها کمتر خوراک می خورند، کمتر استراحت می کنند و در 
گاوهای شیری ممکن است حدود 3/5 کیلوگرم از تولید شیر کاسته شود. 
داشتن گروه های متعدد لزومًا یک ُحسن نیست. جابجایی، هم گاوهای 
جدیدالورود و هم گاوهایی که قباًل در جایگاه حضور دارند را تحت تأثیر 

قرار می دهد. جابجایی ها باید حداکثر هفته ای یک بار انجام گیرد.
راحتی دام: جایگاه باید تمیز، خشک و راحت باشد. گل و تنش حرارتی 

نیاز نگهداری را افزایش می دهد و سبب کاهش مصرف خوراک می شود. 
همچنین جایگاه خیس و مرطوب خطر ورم پستان و عفونت رحم را 
افزایش می دهد. بستر زایشگاه باید کافی، تمیز و خشک بوده و به دفعات 
تعویض شود. تعویض بستر به عواملی از قبیل تراکم، نوع بستر و شرایط 
آب و هوایی بستگی دارد. الزم است در صورت امکان فاصله بین جایگاه 

قبل و پس از زایش و شیردوشی حداقل باشد)شکل 6-6(.

شکل 6-6. بستر ناکافی در محل استراحت دام های انتظار زایمان 
که سبب ازدحام آنها شده است.
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در دورۀ انتقال، قبل از زایش در سیستم فری استال در صورتی که عرض 
استال ها کم باشد میزان استفاده از آنها کاهش می یابد. از آنجا که ممکن است 
تلیسه ها  مورد  در  استال  باید عرض  شوند  نگهداری  گاو جداگانه  و  تلیسه 
 ،)2004 ، Nordlundو Cook(1/21 متر و در مورد گاوها 1/37 متر باشد 
)شکل 6-7(. ولی در مجموع استفاده از جایگاه فری استال برای گاوهای آماده 
زایمان توصیه نمی شود. افزایش احتمال سخت زایی و پوزیشن های غیرطبیعی 
از  استفاده  معایب  از  مرده زایی  ریسک  افزایش  نیز  و  زایش  در حین  جنین 

جایگاه فری استال نسبت به جایگاه باز طی دوره آماده زایش است.

شکل 6-7. به حالت استراحت گاوهای بالغ در استال به عرض 1/21 متر 
)باال( و 1/37 متر )پایین( توجه کنید. استال عریض تر به دام اجازه می دهد در 

محدوده استال استراحت بهتری داشته باشد. 



88

لزوم مقابله با تنش گرمایی در گاوهای دورۀ انتقال قبل از زایش
اگرچه محافظت حیوان در برابر گرما در هوای گرم از طریق 
نصب مه پاش و یا استفاده از فن در جایگاه نگهداری دام های شیرده 
کاری معمول است ولی علی رغم اهمیت، این کار در گاوهای دورۀ 
تنش  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  زایش  از  قبل  در  انتقال 
گرمایی در این دوره سبب افزایش دمای بدن، افزایش سرعت تنفس، 
کاهش مصرف خوراک، کاهش زمان نشخوار و افزایش ایستادن دام 
به  ابتال  افزایش خطر  و  آبستنی  لنگش(، کاهش طول دورۀ  )خطر 

جفت ماندگی و متریت می گردد )Karimi و همکاران، 2015(.
نتایج تحقیقات نشان داده است که توسعه پستانی در گاوهای 
تکثیر  کاهش  نتیجۀ  در  و  نیست  کامل  گرمایی  تنش  معرض  در 
سلول های پستانی، بافت پستان در گاوهای خشک در معرض تنش 
از  دسته  این  در  شیر  تولید  و  دارد  کمتری  ترشحی  بافت  گرمایی 
دام ها کاهش می یابد. سرد کردن گاو در دورۀ انتقال از طریق تغییر 
تنش  می شود.  ایمنی  سیستم  بهبود  سبب  انسولین،  عالمت دهی1 
ایجاد می نماید  آبستنی در توسعه جفت تداخل  اواخر  گرمایی در 
و سبب کمبود اکسیژن در بافت های بدن جنین، سوء تغذیه و در 

نهایت سبب تأخیر در رشد جنین می گردد. 
دمای بحرانی برای شروع تنش گرمایی در گاو 26-25 درجه 

سانتی گراد است)Tao وهمکاران،2013(. 

1- signaling
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نکته مهم دیگر این است که مطالعه الگوی ساالنه تغییرات دما و 
تغییرات تولید شیر در گاوهای شیری نشان می دهد یک فاز تأخیری 
تقریبًا دو ماهه بین دورۀ تنش حرارتی و  اثر حرارت بر تولید شیر 
حرارتی  تنش  که  است  مطلب  این  بیانگر  حالت  این  دارد.  وجود 
عالوه بر اثر مستقیم بر تولید شیر در دورۀ شیردهی دام های شیرده، 
مرحله  در  که  است  دام هایی  شیر  تولید  بر  انتقالی  اثر  یک  دارای 
در طول  دام ها  اگر  که حتی  است  معنی  بدان  این  هستند،  خشک 
دورۀ شیردهی از وسایل سرمایشی بهره مند باشند، تنش گرمایی در 
طول دورۀ خشکی سبب کاهش تولید شیر در بعد از زایش خواهد 
شد. در واقع گاوهایی که در طول دورۀ خشکی در معرض تنش 
حرارتی قرار می گیرند در دورۀ شیردهی پیش رو شیر کمتری تولید 
می کنند و عملکرد ایمنی و متابولیکی آنها تحت تأثیر قرار می گیرد. 
علت کاهش تولید شیر ممکن است کاهش مصرف خوراک، کاهش 
کاهش جریان  و  هورمونی  تغییرات  نتیجه  در  پستان  بافت  توسعه 

خون به سمت پستان باشد.
بر  تنش حرارتی  منفی  اثرات  مورد  در  تحقیقات  نتایج  اگرچه 
تولیدمثل گاوهای شیرده متناقض است، ولی نتایج بررسی ها نشان 
افزایش  سبب  نیز  خشکی  دورۀ  طول  در  حرارتی  تنش  می دهد 
تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی، افزایش روزهای باز و افزایش روز 
تشخیص آبستنی می گردد و متناسب با افزایش دمای رکتوم باروری 

تا حد قابل مالحظه ای کاهش می یابد)Tao و همکاران،2013(.
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شکل 6-8. تنش گرمایی در گاو شیری

دوره  گاوهای  آخور  محل  در  باید  گرمایی  تنش  شرایط  در 
تا 26 درجه  در درجه حرارت 21  که  کرد  استفاده  مه پاش  از  انتقال 
درجه   31 تا   26 از  می کند.  کار  به  شروع  دقیقه   15 هر  سانتی گراد 
سانتی گراد هر 10 دقیقه و بیش از 31 درجه سانتی گراد هر 5 دقیقه 
می گردد  مصرف  آب  لیتر   1/25 دور  هر  در  می کند.  کار  به   شروع 

.)2011،Gene Boomerو Overton(
اثر تنش گرمایی بر گوساله دام های آبستن: عالوه بر اثرات منفی 

و مستقیم تنش گرمایی بر گاوهای شیری، تنش گرمایی در دورۀ 
در  گوساله  دارد.  اثر  نیز  گوساله ها  تولد  از  پس  حیات  بر  انتقال 
دمایی  تنظیم  دارد،  مادر  به  نسبت  باالتری  بدنی  دمای  مادر  شکم 
جنین در بدن مادر صورت نمی گیرد و دمای بدن گوساله در شکم 
حرارت  انتقال  و  گوساله  توسط  متابولیکی  حرارت  تولید  به  مادر 
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توسط مادر بستگی دارد. 85 درصد تبادل حرارت گوساله با مادر از 
طریق جریان خون جفت انجام می گیرد و مابقی از طریق غشاهای 
زمان  در  می گیرد.  رحم صورت  دیواره  و  آمنیوتیکی  مایع  جنینی، 
بدن  دمای  افزایش  سرعت  به  )نه  نیز  جنین  دمای  گرمایی  تنش 
و  جفت  وزن  کاهش  سبب  حرارتی  تنش  می یابد.  افزایش  مادر( 
به  خون  جریان  کاهش  آن  دالیل  از  یکی  می شود؛  پستان  توسعه 
سمت این بافت ها می باشد. عالوه بر تاثیر مستقیم تنش گرمایی 
بر کاهش رشد گوساله، و نیز کاهش توسعه جفت، یکی دیگر از 
اثرات آن کاهش طول دورۀ آبستنی می باشد. گوساله های متولد شده 
از مادرانی که در دورۀ خشکی تحت تنش حرارتی قرار دارند از نظر 
ایمنی نیز در سطح پائین تری قرار دارند و ایمنی اکتسابی ناقصی 

نیز دارند)Tao و همکاران،2013(.

تشخیص زودهنگام بیماری ها
بیماری ها مي تواند سبب کاهش  پیش بینی  یا  شناسایی زودهنگام 
اگرچه  گردد،  اقتصادی  از ضررهای  پیشگیری  و  بیماری  دورۀ  طول 
نتایج  ولی  می باشند  محدود  زمینه  این  در  علمی  اطالعات  منابع 
تحقیقات نشان داده است بررسی رفتار مصرف خوراک در شناخت 
عفونی  یا  متابولیک  بیماری های  به  آینده  در  که  حیواناتی  زودهنگام 
عنوان  به  نیز  نشخوار  زمان  از  بود.  خواهد  مؤثر  شد،  خواهند  مبتال 
عالمتی برای شناسایی زود هنگام گاوهای در معرض خطر بیماری نام 
برده می شود. نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد بین زمان نشخوار 
در قبل از زایش و هفته اول پس از زایش با بیمار شدن دام پس از 
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زایش رابطه منفی وجود دارد؛ به این معنی که هرچه زمان نشخوار در 
دورۀ قبل از زایش کمتر باشد احتمال ابتالی دام به بیماری های پس 
بررسی   .)2014 همکاران،  و   Calamari( می یابد  افزایش  زایش  از 
نیز  زایش  از  پس  اول  روز  در 10  بدن  دمای  گرفتن  و  روزانه  دقیق 
مبتال  گاوهای  کند.  کمک  بیماری ها  زودهنگام  تشخیص  به  می تواند 
اندازه گیری  دام،  مهار  دارند.  باالیی  درجه حرارت  معموالً  متریت  به 
کتون ها )بتاهیدروکسی بوتیریک اسید( در خون، شیر یا ادرار را جهت 
کتوز  به  مبتال  تحت بالینی  یا  بالینی  به صورت  که  دام هایی  شناسایی 

هستند را ممکن می سازد)Itle  و همکاران، 2015(.  
ثبت  امکان  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  اینکه  علی رغم 
الکترونیکی دمای بدن، زمان استراحت، دفعات تغذیه از آخور و دفعات 
نشخوار را میسر ساخته است و بر اساس این اطالعات شناسایی دام های 
دارای مشکل و نیازمند مواظبت بیشتر ممکن می گردد، اما این پیشرفت ها 

هرگز نمي تواند جایگزین پایش مستقیم دام ها توسط مدیران گردد. 

تست پروفایل متابولیکی1 
»تست پروفایل متابولیکی« مجموعه ای از آزمایشات تحلیلی ویژه است 
انفرادی گاوها جهت بررسی  با استفاده از داده های  که در ترکیب با هم 
سیمای کلی گله استفاده می شود. هدف از تست پروفایل متابولیکی آگاهی 
بیماری های  و  متابولیکی  مشکالت  شناخت  گله،  متابولیکی  وضعیت  از 
برتر هستند.  متابولیکی  نظر  از  که  می باشد  گاوهایی  تولیدی و شناسایی 

1- Metabolic profile test



93

به  که  واکاوی  آزمایشات  از  سری  یک  صورت  به  متابولیکی  پروفایل 
صورت همزمان، با هدف شناسایی و با استفاده از نمونه های خون اخذ 
نمونه  می گردد.  تعریف  می گیرد؛  انجام  دام ها  مختلف  دسته های  از  شده 
خون باید از ورید وداجی یا سیاهرگ دمی حداقل 12 راس دام گرفته شود 

و نمونه گیری از سیاهرگ پستانی نتایج را مختل می سازد.

 شکل6-9. خونگیری در گاو

بررسی توازن انرژی
اندازه گیری اسیدهای چرب غیراستریفه نقطه اتکای تعیین توازن 
انرژی می باشد. بسیاری از تحقیقات همبستگی خوبی بین توازن منفی 
انرژی و اسیدهای چرب غیراستریفه سرم خون نشان داده اند. غلظت 
بافت  تجزیه  از  بازتابی  مستقیم  طور  به  غیراستریفه  چرب  اسیدهای 

چربی در پاسخ به تعادل منفی انرژی است. 
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لیتر  در  میلی مـول(  )یـا  میلی اکـی واالن   0/4 از  بیش   مقادیـر 
بررسی  برای  را  لیتر  در  میلی مول   0/5 آستانه  حد  منابع  )برخی 
اسیدهای چرب غیراستریفه در دورۀ پیش از زایش در نظر گرفته اند( 
در گروه انتظار زایش و بیش از 0/6 در گروه تازه زا )در منابع جدید 
باالی 1 واحد(  با افزایش خطر وقوع چهار تا پنج برابری بسیاری از 
بیماری های قبل از زایش همراه می باشد. الزم است نسبت دام هایی 
آستانه  حد  از  باالتر  غیراستریفه  چرب  اسیدهای  سطح  نظر  از  که 
هستند، محاسبه گردد؛ اگر بیش از 25 درصد بود گله با کمبود انرژی 

و موبلیزاسیون بیش از حد در دورۀ پیش از زایش درگیر است.
اجسام  غلظت  انرژی،  وضعیت  ارزیابی  در  دیگر  مفید  فراسنجه 
کاربرد  بیشترین  بوتیرات  بتاهیدروکسی  اندازه گیری  و  است  کتونی 
آزمون  غیراستریفه،  چرب  اسیدهای  برخالف  دارد.  زمینه  این  در  را 
مورد  زایش  از  دورۀ پس  در  فقط  باید  اسید  بوتیریک  بتاهیدروکسی 
استفاده قرار گیرد و غلظت آن در دورۀ قبل از زایش پیش بینی کننده 
لیتر و بیشتر  بیماری نمی باشد. غلظت های کمتر از 2/6 میلی مول در 
بتاهیدروکسی  لیتر(  در  میکرومول   1400( لیتر  در  میلی مول   1/4 از 

بوتیرات، نشان دهنده ابتال به کتوز تحت بالینی است. 
غلظت های برابر یا باالتر از 2/6 میلی مول در لیتر )2600 میکرومول 
در لیتر(، تحت عنوان کتوز بالینی تعریف می شود که پاسخ حیوانات 
جیره ای  منابع  از  مي تواند  بوتیرات  بتاهیدروکسی  است.  متغیر  بسیار 

)سیالژ با تخمیر ضعیف( نیز تولید شود.
از  بتاهیدروکسی بوتیرات به طور معمول  از زایمان، غلظت  قبل 
750-575 میکرومول در لیتر تجاوز نمی نماید، مگر اینکه حیوان در 
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تعادل منفی انرژی باشد یا سیالژ کتوژنیک مصرف کرده باشد. پس از 
زایش غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات مي تواند تا حد قابل مالحظه ای 
میلی مول   1/4 یا  یک  از  باالتر  غلظت های  با  گاوهای  یابد.  افزایش 
برلیتر بتاهیدروکسی بوتیرات، 3/2 و 4/3  مرتبه بیشتر در معرض خطر 

بیماری های پس از زایش هستند)Van Saun و همکاران، 2000(.

وضعیت پروتئین
بررسی وضعیت  تنهایی جهت  به  متابولیتی  در حال حاضر هیچ 
متعددی  پارامترهای  نتیجه  در  ندارد.  مستقیم وجود  طور  به  پروتئین 
اوره ای سرم،  نیتروژن  از جمله  بدن،  پروتئین  ارزیابی وضعیت  برای 
کراتینین، پروتئین کل، آلبومین و کراتین کیناز پیشنهاد شده اند. غلظت 
نیتروژن اوره ای، توسط طیف گسترده ای از پارامترهای مرتبط، شامل 
اسیدآمینه  ترکیب  جیره،  پروتئین  شکمبه ای  تجزیه پذیری  و  مصرف 
جیره، نسبت مصرف پروتئین به نیاز، عملکرد کبد و کلیه، تجزیه بافت 
جیره  کربوهیدرات های  شکمبه ای  تجزیه پذیری  و  مقدار  و  عضالنی 
تحت تأثیر قرار می گیرد. کراتینین برای ارزیابی عملکرد کلیه و اثر آن 
بر مقدار نیتروژن اوره ای سرم مورد استفاده قرار می گیرد. کراتین کیناز 

زمانی که عضالت تجزیه و یا زخمی می گردد، آزاد می گردد.
آلبومین نیز دارای نیمه عمر نسبتًا کوتاه بوده و مشکالت کمبود 
پروتئین در طی دورۀ یک یا دو ماهه را مي تواند منعکس کند. آلبومین 
با بیماری های پس از زایمان در ارتباط است و برای پیش بینی خطر 
ابتال به بیماری، در گاوهای انتظار زایمان و تازه زا مورد استفاده قرار 
لیتر در گاوهای  در  از 32/5 گرم  آلبومین سرم کمتر  مقدار  می گیرد. 
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دورۀ انتظار زایمان، خطر ابتال به بیماری های پس از زایمان را تا سه 
تفسیر  نگرانی هایی که در مورد  تمام  از  بیشتر می کند. صرفنظر  برابر 
تغییرات گیج کننده آلبومین وجود دارد، به نظر می رسد آلبومین نشانگر 
اسیدهای  فراهمی  سادگی  به  و  باشد  بیماری ها  بروز  از خطر  خوبی 

آمینه را نشان می دهد. 
توصیه شده است که غلظت های کمتر از60 گرم در لیتر پروتئین 
کل در گاوهای تازه زا، نشان دهنده خطر ابتال به بیماری در گاوهای قبل 

از زایش است)Van Saun و همکاران، 2000(. 

عملکرد کبد
عملکرد کبد از طریق اندازه گیری برخی آنزیم ها شامل گاماگلوتامیل 
ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، سوربیتول دهیدروژنازو غلظت 
آمینو  آسپارتات  شود.  بررسی  مي تواند  خون  در  روبین  بیلی  کل 
ترانسفراز بیشترین همبستگی را با میزان نفوذ چربی در کبد دارد. زیاد 
بودن هر یک از این پارامترها فقط مي تواند نشانۀ مشکل در کبد باشد و 
اطالعات بیشتری در اختیار نمی گذارد. مقدار بیلی روبین بیشتر تحت 
کبدی.  آسیب سلول های  نه  و  است  تأثیر مشکالت جریان صفراوی 
مقادیر این آنزیم ها، باید همراه با استفاده از نتایج کلسترول و اسیدهای 

چرب غیراستریفه شده تفسیر شوند)جدول 1-6(. 
افزایش  سبب  خون  غیراستریفه  چرب  اسید های  مقادیر  افزایش 
تولید اجسام کتونی و تولید چربی در کبد می گردد. همانطور که قباًل 
گفته شد چربی در کبد دو سرنوشت خواهد داشت: 1- در سلول های 
ایجاد کبد چرب می گردد. 2- به خارج  باقی می ماند و سبب  کبدی 
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از کبد منتقل می گردد)به شکل لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کم(. در 
ساختار لیپوپروتئین های با وزن مولکولی خیلی کم مقدار قابل توجهی 
حضور  نشان دهنده  سرم  کلسترول  بنابراین،  دارد.  وجود  کلسترول 
نشانه  و  است  خون  در  کم  خیلی  مولکولی  وزن  با  لیپوپروتئین های 
کم  خیلی  مولکولی  وزن  با  لیپوپروتئین های  تولید  برای  کبد  توانایی 
در  لیتر  در  میلی مول   1/9 از  )کمتر  پایین  کلسترل  مقادیر  می باشد. 
گاوهای  در  لیتر  در  میلی مول   2/6 از  کمتر  و  زایش  از  قبل  گاوهای 
تازه زا( نشان دهنده تولید پایین لیپوپروتئین های با وزن مولکولی خیلی 
کم بوده و در نتیجه تجمع چربی در کبد محتمل می باشد. به همین دلیل 
برخی محققان ارزیابی نسبت اسیدهای چرب غیراستریفه به کلسترول 
را پیشنهاد نموده اند. محاسبه این نسبت، پیش بینی بیماری های پس از 
زایش در گاوهای نزدیک زایمان)0/2>( و تازه زا )0/3>( را ممکن 

می سازد)Van Saun و همکاران، 2000(.
جدول 6-1. دامنه مورد انتظار غلظت فراسنجه های خون 

در دورۀ قبل از زایش در گاوهای شیری سالم و بالغ

تازه زاانتظار زایمانواحدفراسنجه

g/dL3/3-3/73/2-3/6آلبومین

IU/L46/5-82/661/1-103/0آسپارتات ترنس آمیناز

mg/dL1/25-4/21/7-8/9بتا هیدروکسی بوتیرات

mg/dL65-11463-253کلسترول

mg/dL51-7442-68گلوکز

mEq/L0/03-0/460/01-0/52اسیدهای چرب غیراستریفه

g/dL6/9-8/57/3-8/9کل پروتئین

0/40-0/200/03-0/03نسبتاسیدهای چرب غیراستریفه/کلسترول
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ارزیابی مواد معدنی پر مصرف
کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم، سدیم، کلر و گوگرد، با تب شیر، سندروم 
گاو ضعیف و... مرتبط هستند. متأسفانه بسیاری از این مواد معدنی، به وسیله 
مواد  غلظت های خونی  می گردند.  تنظیم  بدن  در  هموستاتیک  فرایندهای 
معدنی زمانی که سیستم هموستاتیک وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، 
تحت تأثیر جیره قرار نمی گیرد. فسفر، منیزیم، پتاسیم و گوگرد مواد معدنی 
مهمی هستند که غلظت های خونی آنها تا حدودی به رژیم غذایی حساس 
هستند. غلظت سدیم و کلر، زمانی که عملکرد کلیه و گوارش به خطر بیفتد 
و یا کمبود شدید رژیم غذایی باشد، تغییر می یابد. بررسی غلظت کلسیم در 
بازه ای به جز پیرامون زایش )دو هفته قبل تا دو هفته پس از زایش( به دلیل 
سیستم تنظیمی قوی، ارزش تشخیصی نخواهد داشت. بنابراین غلظت مواد 
معدنی پرمصرف خون بسته به اینکه سیستم هموستاتیک به درستی عمل 

نماید یا خیر، باید با احتیاط تفسیر گردند)جدول 2-6(.
ارزیابی موادمعدنی کم مصرف و ویتامین ها

به علت هزینه باالی آنالیز موادمعدنی کم مصرف و ویتامین ها، آنها در 
پروفایل معمول به طور معمول اندازه گیری نمی شوند. ارتباط بین غلظت 
ماد معدنی کم مصرف و خطر ابتال به بیماری های قبل از زایش حداقل بوده 
است؛ هرچند غلظت پایین روی پس از زایمان و غلظت باالی آهن قبل از 
زایمان، با بیماری های عفونی در ارتباط می باشد. نسبت مس به روی و یا 
آهن و تغییرات آن به طور بالقوه نشان دهنده واکنش التهابی حاد می باشد که 
با افزایش ورم پستان و متریت در ارتباط می باشد. در برخی از موقعیت های 
تشخیصی، تجزیه و تحلیل مواد معدنی و ویتامین های محلول در چربی، در 

تعیین منابع بالقوه بیماری های گله، مثمر ثمر واقع می گردد )جدول 4(.
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ضمائم



ضمیمه 1: توضیح تفاوت کاتیون-آنیون جیره و نحوه محاسبه آن

الف. توضیح تفاوت کاتیون-آنیون جیره
آنیون ها عناصر دارای بار منفی هستند)مثل گوگرد و کلر(، در حالی 
که کاتیون ها )مثل سدیم و پتاسیم( عناصر دارای بار مثبت می باشند. 
فسفر  و  گوگرد  کلر،  شامل  شیری  گاوهای  جیره  در  مهم  آنیون های 
می باشند.  منیزیم  و  کلسیم  پتاسیم،  سدیم،  شامل  مهم  کاتیون های  و 
باالی  تعادل  دارای  یا  آنیون  به  کاتیون  باالی  نسبت  دارای  جیره های 
کاتیون-آنیون جیره های بازی1 نامیده می شوند. به بیان دیگر جیره های 
منفی  یا  پائین  تعادل  دارای  یا  آنیون  به  کاتیون  پائین  نسبت   دارای 

کاتیون-آنیون، جیره های اسیدی2 نامیده می شوند.
اسیدی  جیره های  باید  زایمان  انتظار  دورۀ  در  شیری  گاوهای 
مصرف کنند، چون جیره های اسیدی با تحریک و افزایش بسیج کلسیم 
از استخوان از تب شیر جلوگیری می کنند. همچنین جیره های اسیدی 
غلظت  کاهش  می دهند.  کاهش  را  پستان  ادم  و  جفت ماندگی  وقوع 
سدیم و پتاسیم سبب کاهش تفاوت آنیون- کاتیون در جیره های قبل 

1- Alkalin rations
2- Acidic rations
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از زایش می گردد که به کنترل ناهنجاری های متابولیکی کمک خواهد 
نمود. علوفه لگومینه مانند علف خشک یونجه و علوفه سیلو شده آن 
پتاسیم زیادی دارد و بنابراین تغذیه علوفه لگوم در طول دورۀ انتقال 
باید محدود گردد. هنگامی که نرخ وقوع تب شیر باالست و یا زمانی که 
محدود کردن مصرف کلسیم مشکل باشد، استفاده از نمک های آنیونی 
مفید می باشد. به خاطر این واقعیت که نمک های آنیونی خوش خوراک 
نیستند، ابتدا باید کاهش غلظت سدیم و پتاسیم جیره مدنظر قرار گیرد. 
علوفه سیلو شده ذرت سطح پتاسیم کمی دارد و مي تواند جهت رقیق 
مورد  یونجه  سیلوی  و  یونجه  علف  مانند  باال  پتاسیم  با  علوفه  کردن 

استفاده قرار گیرد. 
نمک های آنیونی که معموالً در جیره گاوهای شیری در دورۀ انتقال 
مورد استفاده قرار می گیرند شامل کلرید آمونیم، سولفات آمونیم، نمک 
سولفات منیزیم1، سولفات کلسیم)سنگ گچ( و کلرید کلسیم می باشند. 
اسیدی  کلسیمی  نمک های  به  نسبت  کلرید  نمک های  که  آنجا  از 
و  آمونیم،  کلرید  کلسیم،  کلرید  از  استفاده  هستند  قوی تری  سازهای2 

اسید هیدروکلریک بیشتر رواج یافته است.

1- epsom salt
2- Acidifiers
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ب: نحوه محاسبه تفاوت کاتیون- آنیون جیره
مولکولی  )وزن  معادل  وزن  تفریق  از  جیره  کاتیون-آنیون  تفاوت 

تقسیم بر بار یون( آنیون ها از وزن معادل کاتیون ها محاسبه می گردد:
DCAD (meq/kg) = (Na + K) – (Cl + S)

به  درصد  از  جیره  کاتیون های  و  آنیون  تبدیل  جهت  زیر  عوامل 
میلی اکی واالن)meq( مورد استفاده قرار می گیرند: سدیم: 435، پتاسیم: 
256، کلر 282 و گوگرد: 624. جیره های اسیدی تفاوت کاتیون-آنیون 
منفی خواهند داشت تا در کاهش تب شیر مؤثر باشند. تفاوت کاتیون-آنیون 
تا 200- میلی اکی واالن در هر  باید 100-  انتقال  جیره گاوها در دورۀ 

کیلوگرم باشد. 
مثال: محاسبه تفاوت کاتیون-آنیون جیره حاوی 0/15 درصد سدیم ، دو 

درصد پتاسیم، 0/8 کلر کلر و 0/40 درصد گوگرد.
DCAD = )0/15 * 435 +2 * 256( – )0/80 * 282 + 0/40*624( =128 meq/kg

ج: مراحل تنظیم تفاوت کاتیون-آنیون جیره
که  نمود  توجه  باید  آنیونی  نمک های  از  استفاده  از  قبل 
جیره  اجزای  بین  در  و  نیستند  خوشخوراک  کلرید  نمک های 
و  دارند  پائینی  کاتیون-آنیون  تفاوت  که  شوند  انتخاب  موادی 
نیز باید توجه ویژه ای نسبت به سدیم و پتاسیم به هنگام تنظیم 

تفاوت کاتیون-آنیون به شرح ذیل داشت: 
 150 از  کمتـر  کاتیون-آنیون  تفاوت  بـا  پایـه  جیـره  یک   -1

میلی اکی واالن در هر کیلوگرم ماده خشک جیره فرموله نمائید.
2- با افزودن سولفات منیزیم و اکسید منیزیم سطح منیزیم جیره را 
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به 0/4-0/35 درصد برسانید. سولفات منیزیم مي تواند بدون آب یا 
هفت آبه باشد، بنابراین مشخص کنید کدام نوع مصرف می گردد.

3- با استفاده از سولفات کلسیم سطح گوگرد را به 0/35-0/4 
درصد برسانید.

4- سطح فسفر جیره را با استفاده از Biophos یا دی کلسیم 
فسفات به 0/4-0/35 درصد برسانید.

5- با استفاده از سنگ آهک میزان کلسیم جیره را در حد 1-1/1 
درصد تنظیم نمائید.

6- با افزودن یک منبع کلرید تفاوت کاتیون-آنیون  جیره را به 
50- تا 100- برسانید.

در برخی از موارد منبع کلر مي تواند کلرید کلسیم باشد که 
همزمان سطح کلسیم جیره را نیز تغییر خواهد داد. کلرید-کلسیم 
ممکن است به صورت خشک یا دوآبه موجود باشد که الزم است 
نوع آن مشخص گردد. چون تنها مقادیر محدودی گوگرد مي تواند 
اثرات متقابل منفی  از  به جیره افزوده گردد و به منظور اجتناب 
انسفالوماالسیا  بروز  خطر  و  سلنیوم(  و  موادمعدنی)مس  سایر  با 
می باشد،  دسترس  در  کلر  از  کمتر  گوگرد  چون  همچنین  و 
نمک های کلرید بیشتر جهت اصالح تفاوت کاتیون-آنیون جیره 

مورد استفاده قرار می گیرند)santos و همکاران، 2003(.
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د: ترکیب موادمعدنی و تفاوت کاتیون-آنیون موادمعدنی و 
نمک های آنیونی 
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ضمیمه 2: نمره وضعیت بدنی
تعیین نمره وضعیت بدنی معموالً در مقیاس یک تا پنج و به شرح ذیل انجام می شود:

نمره بدنی 1: تک تک مهره ها در طول خط پشتی بدن مشخص هستند. 
انتهای دنده های کوتاه حالت برآمده دارند و سبب ایجاد حالت لبه می گردد. 
استخوان های خاصره1 و سوزنی2 تیز هستند، فرورفتگی شدیدی بین استخوان 
سوزنی و خاصره و بین سر استخوان ران3 مشاهده می شود. در ناحیه دمی و 

بین استخوان های سوزنی حفره عمیق V شکل مشاهده می شود. 
نمره بدنی 2: دنده های کوتاه دیده می شوند و حالت لبه هنوز مشاهده می شود. استخوان های 
خاصره و سوزنی برجسته بوده منطقه اطراف مقعد کمی فرورفته و فرج کمی برجسته است. 

فرورفتگی اطراف دم و استخوان سوزنی بیشتر U شکل  و گودی کمر کمتر است.
نمره بدنی 3: گاو وضعیت بدنی متوسطی داشته و دنده ها کوتاه به نظر می آید. با 
بدون هیچ گودی، تک تک  کرد.  لمس  را  کوتاه  دنده های  اندک می توان  فشار  افزایش 
مهره ها قابل رویت نبوده، استخوان پشت و استخوان های خاصره و سوزنی صاف و گرد 

شده است و ناحیه مقعد پر به نظر می رسد.
اثر   نمره بدنی 4: گاو شرایط چاقی داشته و دنده های کوتاه گرد شده اند و هیچ 
گودشدگی در لگن دیده نمی شود، ناحیه مهره ها صاف و گرد شده اند و برآمدگی در ناحیه 
کمر و کپل دیده می شود. استخوان های خاصره و سوزنی سطحی صاف دارند که دلیل بر 

وجود چربی ذخیره ای است.
نمره بدنی 5: گاو خیلی چاق است. استخوان پشتی با الیه ضخیمی از چربی پوشیده 
شده است، دنده های کوتاه پیدا نبوده و استخوان های خاصره و  سوزنی دیده نمی شوند.

1- Hip bone
2- Pine bone
3- Hook
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