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  خالصه مقاله

، لنگش به عنوان سومين مشكل مهم بعد از ورم پستان و مشكالت توليد مثل مي باشد كه منجر به خسارات اقتصادي مربوط به هزينه هاي درمان

فصل، آبستني و مرحله (ريسك فاكتور هاي رخداد لنگش شامل عوامل دروني  .اهش توليد شير وكارايي توليد مثلي و افزايش حذف مي شودك

از جمله فاكتورهاي مديريتي سم چيني . هستند) محيط و مديريت گله(و عوامل بيروني ) شيرواري، شكم زايش، تغذيه،ژنتيك و بيماري هاي قبلي

 5در روش هاي جاري سم چيني گاوها در . آن موازنه بافت شاخي سم، كاهش سختي پاشنه و افزايش سايز قسمت مياني سم است است كه حاصل

  .تا شش گروه براي انجام عمليات مراقبت از سم به واحد سم چيني ارجاع مي شوند

ساس اطالعات جمع آوري شده از يك گاوداري شيري با بر ا جاري با هدف بررسي توزيع فراواني گاوهاي ارجاعي به باكس سم چيني، مطالعه

، حمام برنامه مراقبت از سم شامل اسكورينگ حركتي، سم چينيدر اين گاوداري . ماهه انجام گرفت 24در طول يك دوره  مولدراس گاو  2200

  .به طور مرتب انجام مي گرفت ...و درمان جراحات سم، مديريت بستر،

در اين ) 5گروه (، عقب مانده توليدمثلي)4گروه(، اسكور باال )3گروه (جاعي ، ار)2گروه (، ابتداي خشكي)1گروه (روز شيردهي 100گاوهاي با 

  .مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند

 91و  90اين توزيع در بين سالهاي . قرار گرفتند 1-5از گاوها به ترتيب در گروه هاي % 7و % 15، % 19، % 25، % 34 نتايج بررسي نشان داد كه

درصدي عقب مانده  4شيردهي و كاهش  100درصدي تعداد گاوهاي روز  4تفاوتهايي را نشان مي دهد كه بيشترين اختالف مربوط به افزايش 

به اين ترتيب كه . همچنين توزيع اين گروه ها در فصول مختلف متفاوت مي باشد. مي باشد 90در مقايسه با سال  91هاي توليدمثلي در سال 

شيردهي در فصل پائيز، گاوهاي خشك در فصل زمستان، عقب مانده هاي توليدمثلي در فصل بهار، گاوهاي  100رين ارجاع گاوهاي روز بيشت

مجموع اين مطالعه نشان مي دهد كهدر برنامه مراقبت از سم . ارجاعي در فصل زمستان و گاوهاي با اسكور باالي حركتي در فصل تابستان مي باشد

براي اجراي برنامه هاي سم چيني ارجاع شدند و مابقي به شكلي براي لنگش، درمان يا بازديد آن ارجاع ) 1،2،5گروه هاي (از گاوها % 66ساالنه 

 .گرديده بودند

  گاو شيري، لنگش، مراقبت از سم: كلمات كليدي

 

  مقدمه و هدف

لنگش  هاي توليدمثلي و ، بيماريورم پستان توان به ميجمله آن ز گاوهاي شيري در طول زندگي خود به بيماري هاي مختلفي مبتال مي شوند كه ا

منجر به خسارات اقتصادي مربوط تواند  ميكه  مطرح است يلنگش به عنوان سومين مشكل مهم بعد از ورم پستان و مشكالت توليد مثل .اشاره نمود

 .)1،2(  شودبه هزينه هاي درمان و كاهش توليد شير وكارايي توليد مثلي و افزايش حذف 



 

 

 

 

تغذيه،ژنتيك و بيماري ميزان توليد شير، فصل، آبستني و مرحله شيرواري، شكم زايش، (ريسك فاكتور هاي رخداد لنگش شامل عوامل دروني 

 زحدا بيش وسايش شكمبه باليني است،اسيدوزتحت زايمان به مربوط كه تغييراتي. )2( هستند) محيط و مديريت گله(و عوامل بيروني ) هاي قبلي

سم چيني  ،از جمله فاكتورهاي مديريتي. )3( است شيري درگاوهاي شاخي بافت جراحات هدف فاكتورهاي عنوان به شاخي بافت به وصدمه

گاوداري در سال اخير 40 درقابل ذكر است .كه متاسفانه علي رغم اهميت فراوان اين فاكتور، مطالعات كمي در اين رابطه انجام شده است است

 .)4( يافته است مديريتي، سرعت رشد سم نيز تغيير ميزان توليد شير و بهبود شاخص هايسايز گله،با افزايش هاي مدرن 

شكل سم نتيجه رشد و .حاصل آن موازنه بافت شاخي سم، كاهش سختي پاشنه و افزايش سايز قسمت مياني سم است سم چيني فرآيندي است كه

در سم هاي بيش از حد رشد يافته مي كاهش درد باعث سم چيني  .سريعتر از پاشنه رشد مي كندپنجه  ايش است، ديواره ها سريع تر از پنجه وفرس

  .)5( شود و پيرايش اليه اي نازك از سم توليد اليه شاخي سالم و االستيك را تحريك مي كند

نچه سايش كمتر از رشد باشد و سم چيني به موقع چنا. ميلي متر رشد مي كند 5ري به طور ميانگين ماهانه سم گاوهاي شيبافت شاخي در ديواره 

رشد بيش از حد ممكن است منجر به وزن . است ترل شاخي اتفاق مي افتد كه در حيوانات بدون تحرك معمولپسوانجام نشود، رشد بيش از حد ك

د دفعات سم چيني  لزوما باعث اتعد .دو ناراحتي در زمان راه رفتن شوزخم كف سم  ر نتيجه كوفتگي كوريوم و در نهايتانا صحيح و دگيري 

و يا كمتر  ماه 4لنگش ممكن است در واقع بالفاصله بعد از سم چيني و در فواصل سم چيني كمتر از . سالمت بيشتر سم و كاهش لنگش نمي شود

وره سم چيني ترين فاصله بين دو دبه رسد به نظر مي. رخ دهددر ارتباط با وضعيت نامناسب سم نسبت به مواردي كه فواصل سم چيني بيشتر است 

  .)6(  ماه است 12تا  6در بيشتر گله ها فواصل سم چيني معمول كه ماه باشد  6در حدود 

، اما در روش هاي جاري سم چيني در وجود داشته باشدبرنامه سم چيني در گله هاي مدرن اختالف نظر اگرچه ممكن است در ارتباط با زمان بندي

شيرواري،  100تا شش گروه براي انجام عمليات مراقبت از سم به واحد سم چيني ارجاع مي شوند كه اين گروه ها شامل روز  5ايران، گاوها در 

  .، عقب مانده هاي توليدمثلي، اسكورهاي باالي حركتي و گاوهاي ارجاعي مي باشد)هفته قبل از گوسااله زايي 6تا  3( دوره خشكي

در و پس از گذشت پيك توليد در گاو شيري كه  استبافت شاخي و كوريوم مربوط به دوره پيك توليد شير بيشترين ميزان آسيب ها و جراحات 

ابتداي دوره خشكي نيز از آنجايي كه بايد كمترين استرس به دام . روز پس از زايمان است مي توان اولين سم چيني را انجام داد 120تا  100حدود

دسته سوم كه به باكس سم . ايمان استهفته قبل از ز 6تا  3 سم چيني مد نظر باشد كه اين زمان معموال مرحلهتواند به عنوان دومين  ،ميوارد شود

محاسبه بر اساس ميانگين ( هيروز شيرد 350حدود پس از در اين دسته گاوهايي كه. هستندچيني ارجاع مي شوند گاوهاي عقب مانده توليدمثلي 

دسته چهارم گاوهاي ارجاعي به دليل مشاهده اختالل  . ، به باكس سم چيني ارجاع مي گردندروز دارند 150از آبستني كمتر ، ) روزهاي بازدر گله

 ثبت مي شوند كه در اسكوردهي ماهيانههستند و آخرين گروه گاوهاي داراي اسكور باالي حركتي  حركت دام توسط پرسنل گاوداري است در 

)7(.  

سال متوالي، به منظور پاسخ  2به باكس سم چيني در فصول مختلف سال در  عمليات انجام شده بر اساس دسته هاي ارجاعيبررسي توزيع فراواني 

عمليات انجام شده در باكس سم چيني در گروه هاي مختلف از ريتم ويژه اي برخوردار است؟ و  چگونگي اين ريتم به اين سوال كه آيا تعداد 

  .باشد مطالعه پيش رو مياصلي هدف 

  مواد و روش كار



 

 

 

 

 صنعتي بر اساس اطالعات جمع آوري شده از يك گاوداري شيري بررسي توزيع فراواني گاوهاي ارجاعي به باكس سم چيني، جاري جهت مطالعه

بار  3گاوداري در اين . ماهه انجام گرفت 24در طول يك دوره و ليتر در روز دوشيده مي شدند 38با ميانگين باالي  كهمولدراس گاو  2200با 

مراقبت از سم شامل اسكورينگ حركتي، هاي برنامه سال  6دوشش شير در شبانه روز انجام مي شد، حذف دام كنترل شده بود و همچنين به مدت 

سيستم ثبت در  ه در باالذكر شد برنامه هاي مراقبت از سم.به طور مرتب انجام مي گرفت ...و درمان جراحات ، حمام سم، مديريت بستر،سم چيني

  .اطالعات حاصل از اين سيستم ركوردگيري دقيق انجام گرفتاز اين مطالعه با استفاده  .اطالعات به تفكيك تاريخ و به صورت مرتب ثبت مي شد

اوهاي با گبه اين ترتيب كه تعداد  .قرار گرفتند مطالعهبه باكس سم چيني ارجاع داده شدند مورد  91و  90گروه از گاوهايي كه طي سالهاي  5

به ) 5گروه ( ، عقب مانده توليدمثلي)4گروه(، اسكور باالي حركتي )3گروه (جاعي ، ار)2گروه ( ، ابتداي خشكي)1گروه (روز شيردهي 100

  .دندارزيابي شنيز همچنين تعداد گاوهاي ارجاعي هر گروه در فصول مختلف سال  .در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتندهاي مدنظر  عنوان گروه

  

  نتايج

 91و  90هاي اين توزيع در بين سال. قرار گرفتند 5تا1از گاوها به ترتيب در گروه هاي % 7و % 15، % 19، % 25، % 34 نتايج بررسي نشان داد كه

هاي ب ماندهدرصدي عق 4شيردهي و كاهش  100درصدي تعداد گاوهاي روز  4دهد كه بيشترين اختالف مربوط به افزايش تفاوتهايي را نشان مي

به اين ترتيب كه . استها در فصول مختلف متفاوت همچنين توزيع اين گروه). 1جدول(باشد مي 90ايسه با سال در مق 91توليدمثلي در سال 

هاي توليدمثلي در فصل بهار، گاوهاي شيردهي در فصل پائيز، گاوهاي خشك در فصل زمستان، عقب مانده 100بيشترين ارجاع گاوهاي روز 

  .)2جدول ( باشدارجاعي در فصل زمستان و گاوهاي با اسكور باالي حركتي در فصل تابستان مي

  

  ارجاعي  اسكور باال  عقب مانده توليدمثلي  خشكي  شيردهي 100روز   

  19%  16%  9%  24%  32%  90سال 

  19%  15%  5%  25%  36%  91سال 

 

  91و  90هاي در سالي به باكس سم چينتوزيع فراواني گاوهاي ارجاعي : 1جدول شماره 

  

  

  ارجاعي  اسكور باال  عقب مانده توليدمثلي  خشكي  شيردهي 100روز   

  19%  10%  9%  25%  37%  بهار

  16%  19%  5%  24%  36%  تابستان

  15%  17%  7%  22%  39%  پائيز

  25%  15%  7%  27%  25%  زمستان



 

 

 

 

 

  هاي مختلف سالدر فصل به باكس سم چيني توزيع فراواني گاوهاي ارجاعي :2جدول شماره 

  

  بحث و نتيجه گيري

هاي سم چيني ارجاع شدند و مابقي به شكلي براي لنگش، براي اجراي برنامه) 1،2،5گروه هاي (از گاوها % 66در برنامه مراقبت از سم ساالنه 

اي مراقبت از سم و پيمانكاري در گله هاي يافته هاي حاصل از اين مطالعه به ويژه جهت ارزيابي سيستم ه .درمان يا بازديد آن ارجاع گرديده بودند

 .مدرن حائز اهميت است

روزه  و خشك وجود  100رود كه نسبت مشابهي بين ارجاع موارد بنابر قاعده اگر توليدمثل به نحو صد در صدي وكامل انجام شود، انتظار مي

روزه تا زمان خشكي  100نشانه عدم موفقيت توليدمثل بين و روزه است  100دهد تعداد خشكي كمتر از داشته باشد ولي مطالعه حاضر نشان مي

الگوي حاصل از اين مطالعه نشانه رخداد . شودروزه مي 100تعداد گاوهاي خشك بيشتر از  ،چنانچه توليد مثل گله شكل فصلي پيدا كند. است

  .طبيعي است

دارند كه مي تواند حاصل از بروز مشكلي در چند ماه قبل و عدم روزه نسبت مساوي  100در فصل زمستان تعداد گاوهاي خشك و تعداد گاوهاي 

روزه در زمان مناسب  100آبستني و موج باالي آبستني و خشكي متعاقب آن باشد و يا گله وضعيت مناسبي از ديد سقط جنين داشته و گاوهاي 

. گروه ارجاعي مشكل صنايع يا ارجاع كم و يا ارجاع زياد است در. آبستن شده و آبستني خود را تا زمان خشكي به شكل كامل مي توانند نگه دارند

براي كاهش تعداد موارد ارجاعي شايد فرهنگ سازي در اين مورد . دارد، ارجاع نبايد زياد باشد) اسكوردهي(در گله اي كه مكانيسم بيماريابي 

مطالعات . از يك ماه نيز راهكاري براي بهبود وضعيت باشديكي از بزرگترين راه كارها باشد وليكن شايد كاهش فواصل اسكور دهي به كمتر 

تا بتوان الگو و يا ريتم استانداردي را  سي قرار دهدبرر را مورد نياز است كه اين توزيع در سالهاي متوالي و يا در گله هاي شيري مدرن مشابه بيشتري

  .براي ارجاع گاوها به باكس سم چيني تعيين كرد
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