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 چکیده

 .دهدیمغالب دارای لگوم رخ  طوربهدر گاوها و گوسفندان در حال چرا در مراتع  غالباًاست که  یاعارضهنفخ  

دلیل اصلی نفخ باقی ماندن گازهای تخمیری در یک  .گردندیممشکالت در اثر شبدرها و یونجه ایجاد  نیتریجد

. گرددیمبیشتر گاز تولیدی به وسیله آروغ زدن خارج  .شودیمکف پایدار است که مانع دفع آن به وسیله آروغ زدن 

 که طی آن اتساع شکمبه ممکن است به حدی شودیمدر صورت تجمع گاز، این امر منجر به وضعیتی موسوم به نفخ 

ع جوان بر مرت چراکنندهشدن حیوان شود. بروز نفخ در گاوهای شیری  تلف وزیاد باشد که باعث ضعف و افتادن 

. در شودیمبوده و بیشتر از ناتوانی حیوان در انجام عمل آروغ تا تولید مقادیر زیاد گاز ناشی  ترمعمول غنی از شبدر

که ممکن است تشکیل آن به وسیله مواد موجود در شبدر تشدید  افتدیماز کف به دام  یاهیالگاز در  غالباًشکمبه 

در خوراک یا  موجود یکیولوژیزیفیله مواد با فعالیت آروغ به وس کنندهکنترلگردد. همچنین احتمال دارد رفلکس 

باالیی از  نسبتاً یهاغلظتهایی مانند اسپرس که حاوی بروز نفخ توسط لگومطی تخمیر مهار گردد. دشدهیتولمواد 

ی هانیپروتئدلیل این امر رسوب  احتماالًبوده که  رمحتملیغگرم در کیلوگرم(  02های متراکم هستند )بیشتر از تانن

وامل ع خوراندننفخ بویژه مشکل جدی در مراتع غنی از شبدر است در این نواحی به وسیله ها است.محلول توسط تانن

حال  در گوسفندان در.شودیمگیاهی به گاوها یا پاشیدن این مواد بر مرتع از آن جلوگیری  یهاروغنضدکف مانند 

که دلیل این عارضه  رسدیمبه نظر  .دهدیمچرا بر یونجه خالص یک عارضه مرگ ناگهانی موسوم به روده قرمز رخ 

 یهاشیاآزمعبور سریع خوراک با قابلیت هضم باال از شکمبه و در نتیجه افزایش تخمیر در روده بزرگ است در 

چرانموده با یونجه از این عارضه تلف شدند.  یهابرهدرصد از  3الی  1ند، در نیوزل زودهنگاممربوط به از شیرگیری 

واری شکل دیگر نفخ موسوم به نفخ پربا مکمل سازی یونجه توسط علوفه مرتعی خشک وقوع عارضه کاهش یافت.

بروز  شوندیمحاوی کنسانتره زیاد و مواد خشبی ناچیز پروار  یهارهیجدر گاوهایی که بطور متمرکز با استفاده از 

 .دینمایم

 

 


