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 تأثير تنشهای مديريتی، تغذيه ای و محيطی بر توليد شير گاوهای هلشتاين

 
 1محسن دانش مسگران

  

 استاد تغذيه نشخواركنندگان گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد -1

 danesh@um.ac.irی پاسخگو: نويسندهآدرس پست الکترونيک *

 

 مقدمه

در گاوهای شيرده، توليد و ترشح شير فرآينده ويژه ای است كه به لحاظ جنبه های مختلف زيست ملکولی 

ساز حيوان متمايز است. اين فرآيند، از نقطه نظر چگونگی انتقال حرارت، بزرگترين  –نسبت به ساير مسيرهای سوخت 

ود هر گونه تنش به لحاظ شرايط زيست محيطی، يمان با آن روبرو می شود. لذا، وجچالشی است كه حيوان پس از زا

زيست تنفسی و زيست ملکولی می تواند چالش ايجاد شده را تحت تأثير قرار دهد و بدين لحاظ ميزان توليد و تركيب اين 

سود، حجم، تركيب و بازده شير  –ماده مغذی حيات بخش را دستخوش تغيير نمايد. از سويی ديگر و از نقطه نظر هزينه 

توليدی در هر واحد پرورش گاوهای شيری بزرگترين چالش اقتصادی است كه می تواند پايداری و توسعه هر گاوداری را به 

طور مستقيم تحت تأثير قرار دهد. مثالً در شرايط قيمت گذاری شير در ايران، عالوه بر حجم توليد، غلظت چربی شير 

و امروزه، انتخاب ژنتيکی و استفاده از ژنهای برتر به عنوان  هی يک گاوداری است. در طی ساليان گذشتعامل مهم سودآور

وسيله ای مطلوب برای تضمين افزايش توليد شير توجيه شده است. اما داده های موجود نشان می دهد كه اين افزايش به 

تأثير گذار بر  تنشهایوان به عنوان يکی از مهمترين حيدر لحاظ عدم بهينه سازی شرايط زيست محيطی و زيست ملکولی 

سالمت و ماندگاری حيوان در گله محسوب می شود. زيرا كه افزايش در توليد شير باعث افزايش فاصله بين تأمين نيازهای 

حيوان از طريق مصرف خوراك نسبت به مواد مغذی ترشح شده توسط شير می شود. در يک چنين شرايطی بروز 

يهای مربوط به انتقال حرارت از حيوان به شير افزايش می يابد. بنابراين، بهينه سازی محل نگهداری حيوان، شرايط ناهنجار

ويژه ه ب ،گاوهای شيرده امروزی اديريت كارآمد با بهره گيری از يافته های علمی نوين در ارتباط بمتغذيه ای مناسب و 

 يه است.گاوهای شيرده هلشتاين حائز اهميت و قابل توج

 

 در تنشهای مختلف حيوانی و محيطی شير، چالش روزانه گاوهای شيردهو تركيب توليد 

كه يک گاو شيرده به صورت لحظه ای تحمل می نمايد. بر فرض  است توليد شير بزرگترين تنش زيست ملکولی

 9/4درصد، الكتوز  3/3تا  3درصد، پروتئين  7/3تا  5/3درصد، چربی  13تا  12ماده خشک )كيلوگرم شير  50توليد روزانه 

د در پستان جاری شود. از سويی ديگر بر فرض يتن خون می با 30تا  25، حدود (درصد 8/0تا  7/0درصد و خاكستر  5تا 

تن شير روزانه وارد كبد می شود كه می بايد  30ليتر در دقيقه، حدود  21ی به ميزان دنرخ جريان خون سياهرگ باب كب

لحاظ پتانسيل آاليندگی ملکولی مورد بازخوانی و تصفيه قرار گيرد. ميزان حرارتی كه برای يک چنين توليدی در خون  به

مصرف می شود معادل حرارتی است كه يک دونده مسابقه دوی ماراتن مصرف می نمايد. آيا می توان هر روز در مسابقه 

به لحاظ تقابل بين تنشهای ملکولی درون حيوانی با  هكميندر شرايط  دوی ماراتن شركت نمود؟ بنابراين تنها يک گاو سالم
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تنشهای برون حيوانی، قادر است كه يک چنين توليدی را مهيا سازد. لذا حيوان می بايد در شرايط بهينه محيطی به لحاظ 

مصرف مواد مغذی برای توليد ی از شراه رفتن، دراز كشيدن ، تبادل اكسيژن و تبادل حرارت قرار گيرد تا بتواند تنشهای نا

 شرايط ممکن مديريت نمايد. بهينهشير را در 

 

كه اين عوامل به دو دسته  ،تركيب شير روزانه در گاوهای شيرده را تحت تأثير قرار می دهد بيشماریعوامل 

 ی، مرحله شيردهی، نژاد، ژنوم حيوان(10و  6) تقسيم می شوند. عواملی مانند خوراك (16)عوامل حيوانی و عوامل محيطی

می باشند ، مديريت حيوانی و فصل از مهمترين اين گروه از عوامل هستند كه بصورت انفرادی و مشترك حائز اهميت (11)

ميالدی انجام شد، بيان گر اين  2001تا  1995( در بين سالهای 15ای كه توسط روچه و همکاران ) (. نتايج مطالعه17)

يی و كيفيت خوراك در كنار شرايط زيست محيطی از مهمترين عوامل تنش زا در تركيب واقعيت است كه شرايط آب و هوا

 شير توليدی روزانه گاوهای شيرده است.

 

 به توليد شير نسبت عالوه بر اين كه بيانگر چگونگی سالمت حيوان  ، غلظت اسيدهای چرب شيردر اين راستا

است. به عنوان مثال، در حال حاضر تغيير در نسبت اسيدهای چرب می باشد، از نقطه نظر تغذيه انسان نيز حائز اهميت 

( به عنوان عامل سودمند در 4قرار می گيرد ) شير كه بطور مستقيم تحت تأثير چگونگی تغذيه حيوان 6به امگا  3امگا 

ی چرب آن نيز به استفاده انسانی از شير گاو مطرح می باشد. بنابراين عالوه بر غلظت چربی شير، چگونگی الگوی اسيدها

و عرضه برای مصرف كننده شير واجد شرايط قابل توجهی است كه می بايد در هر يک از تنشهای  (20) لحاظ قابليت توليد

 زيستی و ملکولی مورد توجه قرار گيرد.

 

 توليد و تركيب شير، عوامل زيست محيطی

و  (2و  1) شامل عوامل مربوط به اقليمعوامل زيست محيطی مؤثر بر توليد شير را می توان به دو دسته كلی 

. عمده ترين اثرات ناشی از تنشهای اقليمی را می توان به عواملی مانند گرما، رطوبت (21) تقسيم نمودحيوان آسايش 

ها نيز حائز دو وزش باد تقسيم نمود. اگر چه كه در مناطق نيمه خشک غلظت ريزگر ،نسبی، تابش و اشعه خورشيدی

به عنوان اصلی ترين  (THI)رطوبت  -چند كه داده مستند علمی برای آن وجود ندارد. شاخص گرما، هر استاهميت 

منطقه  4عامل شناسايی تأثير تنشهای مربوط به اقليم در پرورش گاوهای شيرده مد نظر است. بر اساس اين شاخص 

 (.3و  2اده شده است )ی شيرده پيشنهاده داقليمی به لحاظ تأثير آن بر ظرفيت مصرف اكسيژن در گاوها

 

رطوبت باعث كاهش توليد شير  -( گزارش نمودند كه هر يک واحد افزايش شاخص گرما3بروخمن و همکاران )

گرم به ازای روز حيوان می شود. اين اثر به لحاظ كاهش در مصرف خوراك بروز می نمايد كه نتيجه  260تا  80به ميزان 

(. 9است ) آنو افزايش در شيب تعداد سلولهای سوماتيک  ،ليد پروتئين و چربی شيريک چنين اتفاق بروز روند نزولی در تو

تضعيف نمايد رطوبت را تشديد و يا -البته چگونگی ساختار سالن های نگهداری گاوهای شيرده می تواند اثر شاخص گرما

نگهداری گاوهای شيرده، در  غلظت چربی شير، توليد چربی و پروتئين شير، در هر سيستمبطور كلی (. هر چند كه 16)

 (.2بطور معنی داری كاهش می يابد ) 65رطوبت بيش از  -شاخص گرما
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ثر تنش بيشترين كاهش شير در ابر توليد شير، مرحله شيردهی است. از ديگر عوامل كنترل كننده اثر گرما 

رطوبت بر توليد شير در  -گرما . بايد توجه داشت كه اثر تنش شاخص(11)مشاهده می شودگرمايی در گاوهای تازه زا 

(. لذا كنترل دقيق روزانه و 9روز پس از مواجه شدن گاوهای شيرده با شرايط نامناسب محيطی بروز می نمايد ) 3يشينه ب

سيستم نگهداری می تواند كمک مؤثری به لحاظ استفاده از سيستمهای خنک كننده هر صبح و بعداز ظهر اين شاخص در 

 باشد.پاش  با آبمانند پنکه همراه 

 

در حال حاضر و در سيستمهای نوين پرورش گاوهای شيری، ايجاد شرايط مناسب برای رفاه و آسايش گاو به 

(. وجود شرايط نامناسب 21تركيب شير در نظر گرفته می شود )عنوان يکی از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر توليد و 

(. چرا كه سيستم ايمنی حيوان 3ايمنی حيوان می شود )در سيستم  فعض نگهداری گاوهای شيرده باعث بروز ناهنجاری و

و بافتی به انرژی قابل متابوليسم بيشتری نياز دارد كه به دليل كاهش در مصرف خوراك حيوان،  لیدر شرايط تنشهای سلو

آن شرايط محيط اين خواسته بطور مطلوب برآورده نمی شود. لذا به نظر می رسد كه مهمترين شاخص كه می توان با 

(. حتی كاهشهای ناگهانی و كوتاه 17شيرده است )پرورش را ارزيابی نمود، چگونگی توليد و تداوم شيردهی در گاوهای 

 (.16و  15نمود ) مدت توليد شير را در گاوهای شيرده می توان در ارتباط وضعيت رفاه و آسايش آنها جستجو

 

گاو، ساعاتی كه حيوان دراز كشيده است، تعداد گاو نسبت به جايگاه ن ودب ميزتاكنون موارد متفاوتی از جمله ت

انفرادی در سالنهای بسته، ميزان راه رفتن روزانه گاو، نوع ايستادن و خوابيدن گاو در جايگاه انفرادی به عنوان شاخص قابل 

(. 16گرفته است ) وهشگران قرارقبول برای ارزيابی جايگاه و تنش ناشی از آن در سيستم های پرورش گاو شيری مد نظر پژ

و نوع آن از اهميت بيشتری برخوردار است. به نظر می رسد كه افزايش زمان استراحت  ربست تميز بودندر اين خصوص 

كيلوگرام شير روزانه خواهد شد  2ساعت در شبانه روز باعث افزايش حداقل  14تا  12ساعت به  12تا  10گاو شيرده از 

لوژيکی، زمانی كه گاو در حالت دراز كشيده و يا لم داده است، ميزان جريان خون در پستان به ميزان وفيزيبه لحاظ  (.21)

 (.16توليد شير در اين حيوانها است ) درصد افزايش می يابد كه اين مهمترين دليل برای افزايش 22تا  18

 

 تنشهای تغذيه ای توليد شير

، (14و  13) د، همواره با تنشهايی ناشی از ارزيابی مناسب خوراكتغذيه گاوهای شيرده، بويژه گاوهای پر تولي

ی ناشی از سوء ، استراتژيهای تغذيه ای و ناهنجاريهای متابوليک(12) ن، منابع خوراكی و فرآوری انجام شدهنيازهای حيوا

و سالمت آن می باشد.  . توليد شير در گاو تحت تأثير پتانسيل ژنتيکی، برنامه غذايی، مديريت حيوانتغذيه همراه است

بنابراين با افزايش در پتانسيل ژنتيکی حيوان از نقطه نظر توليد شير، ما نيز بايد از لحاظ تبادل حرارت شرايط مناسب 

لذا می  تغذيه ای به لحاظ تأمين حرارت كافی با رسيدن به نقطه بهينه پتانسيل ژنتيکی حيوان برای توليد را فراهم نماييم.

 .(5از برای حيوان فراهم گردد )س –راك و مواد مغذی خوراك منطبق به شرايط ديناميکی هضم و سوخت بايد مصرف خو
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مهمترين تنش در گاوهای پر توليد مصرف خوراك است. افزايش در مصرف خوراك به لحاظ سالمت حيوان و 

يشينه مصرف خوراك تحت تأثير عوامل ب(. 10نسبی پرورش و توليد حيوان است ) اقتصاد گله تضمين كننده بهبود

خوراك، هم سنگی مواد مغذی در خوراك، نسبت علوفه به مواد متراكم، كيفيت و كميت علوفه،  كيفيتمتعددی از جمله 

 .ميدنی و شرايط محيطی استآب آشابودن در دسترس بودن خوراك و به هنگام بودن خوراك برای حيوان، مناسب 

رف خوراك و مواد مغذی موجود در آن مهمترين معيار مديريتی برای قضاوت ناشی از پاسخهای حيوان نسبت به مص

 (.9است ) آن تنشهای بوجود آمده در

 

مواد مراحل تنظيم و استفاده از يک خوراك در هر گله شامل جيره نويسی بر اساس نيازهای حيوان و ارزش 

ازی علوفه و مواد متراكم، استفاده از خوراك ريز و نهايتاً اقالم خوراكی در داخل يک سيستم شناخته شده، تركيب سمغذی 

می منابع انسانی و يا ماشين آالت  نظر مصرف آن توسط حيوان است. عدم شناخت كافی و يا عدم مديريت مناسب از نقطه

در تنشهای در حيوان بوجود آورد، كه اين سهم مهمی  ساز -تواند نارساييهايی را به لحاظ چگونگی مصرف، هضم و سوخت

 (.16ليکی و توليد حيوان خواهد داشت )متابو

 

لذا تنها راهکار مناسب برای كاهش تنشهای تغذيه ای، عالوه بر شناخت پاسخ نسبت به تركيب مواد مغذی، انجام 

و  ،ساز –، سوخت (19) به تفکيک هر يک از بخشهای لوله گوارشی حياتی شامل گوارش پذيری –آزمايشهای زيست 

و درون كيسه ای برای ارزش گذاری خوراك  (7) شامل روشهای برون تنی( 18)و همچنين آزمايشهای ميکروبی  ،توليدی

. بنابراين همواره در هر رژيم خوراكی، ما بايد بتوانيم از ش گاوهای شيرده استبه جهت استفاده از آن در دستگاه گوار

ترين راهکار مديريتی برای كاهش تنشهای ناشی از  ناسبطريق پيدا كردن جواب مناسب برای پاسخ به سوالهای ذيل م

 تغذيه را پيدا نماييم. سواالت عبارتند از:

 

 چه خوراكی توسط حيوان مصرف می شود؟ -1

 پاسخهای حيوان نسبت به مصرف اين خوراك چگونه است؟ -2

 برآيند رفتار حيوانی ناشی از تمايالت منفی و مثبت آن پس از مصرف خوراك چگونه است؟ -3

 چگونه حيوان كاهش يک ماده مغذی را احساس و بيان می كند؟ -4

 چه زمانی حيوان خوراك را مصرف و چه زمانی متوقف می نمايد؟ -5

 آيا رفتار تغذيه ای حيوان در شبانه روز متفاوت است؟ -6

 رفتار تغذيه ای حيوان نسبت به عاليم خوراك ريز و همچنين زمان شيردوشی چگونه است؟ -7

 ه جداسازی خوراك چگونه است؟رفتار حيوان نسبت ب -8

 رطوبت چگونه است؟-رفتار تغذيه ای حيوان نسبت به شاخص گرما -9

 

شيميايی و يا  همراه با ساير روشهای (، 8و  7ده از زيست تركيبها )شواهد علمی موجود نشان می دهد كه استفا

نشخواركنندگان شود. به نظر می رسد  ( در19ابع خوراكی )( می تواند باعث افزايش ويژگيهای گوارشی من6و  5فيزيکی )
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آنها با ويژگيهای طبيعی از اهميت بيشتری در تغذيه گاوهای  و عصاره های گياهی به لحاظ تطابق كه استفاده از اسانسها

استفاده از برخی اسانسهای طبيعی در خوراك می توانند تنشهای اكسيداتيو در حيوان را كاهش شد. شيرده برخوردار با

 دهند.

 

ر خاتمه می توان چنين جمع بندی نمود كه توليد و ترشح شير در گاوهای شيرده يک فرآيند تنش زای د

حرارت در حيوان می باشد كه اگر شرايط محيطی و مديريتی مناسبی چه به لحاظ آسايش و تغذيه توليد  ملکولی به لحاظ 

شير يهای متابوليکی و كاهش توليد و تغيير در تركيب برای حيوان فراهم نگردد، اين تنشها می توانند باعث بروز ناهنجار

 شوند.
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