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لنگش سومين عامل زيان اقتصادي پس از مشكالت توليد مثلي و اورام . لنگش بدون ترديد مشكلي بزرگ در گله هاي شيري است

و امروزه به ) Kossaibati and Esslemont, 1995; Kossaibati and Esslemont, 1997). ددپستان محسوب مي گر

 لنگش،.  Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1997)(عنوان مشكل جدي در آسايش دام محسوب مي شود 

هش وزن، قابليت ضعيف توليد گاوهاي لنگ از كاهش شير، كا. ماال دردناكترين عارضه اي است كه گاوها را متاثر مي كنداحت

زيان ها در صورتي كه . مثلي، افزايش هزينه هاي درمان، و حذف زودرس در گله هايي كه وضعيت مناسبي ندارند رنج مي برند

  .لنگش در ابتداي شيرواري رخ دهد مي تواند چشمگير باشد

به نظر مي رسد كه . ري مبتال به لنگش مي شوندهرچه گاو بيشتر در محيط هاي بسته و روي بتون نگه داري شود، گاوهاي بيشت

. ) (Clarkson et al., 1996. (راس گاو از اهميت روز افزوني برخوردار است 100راس از  50اين مشكل با رخداد ساالنه 

اين . شودمتاسفانه، كمتر از تمامي قسمت هاي بدن گاو به اندامهاي حركتي حيوان توجه مي شود مگر اينكه گاو مبتال به لنگش 

 .مشكل ممكن است با استفاده از روش هاي ارزان قيمت دارويي و روش هاي اصالحي پيشگيري شود

برخي چشم . نياز بيشتري به بازسازي طراحي محل هاي نگهداري حيوانات براي جلوگيري از آسيب به اندامها وجود دارداحتماال، 

تمامي . اسپرم هايي با پتانسيل كمتر ايجاد لنگش در دخترانشان وجود دارداندازها در اصالح نژاد براي كاهش لنگش با بكارگيري 

اهميت ثبت مناسب لنگش به عنوان روشي مديريتي براي . اين روش ها نيازمند ثبت مناسب اطالعات و تجزيه و تحليل آنها است

تجربه شخصي  .يد از چشم دور بمانددر نهايت آسايش دام نباكاهش بروز گاوهاي مبتال به لنگش و متعاقب آن بهبود گله و 

نگارنده بر بكارگيري سيستم هاي ثبت اطالعات براي شناسايي ابعاد حقيقي لنگش و بكارگيري روش هاي احتمالي براي برخورد 

 .با آن تاكيد ويژه دارد

  

  يك گله شيري درلنگش اهميت 

گاو متاثر  26كه اين ميزان  مبتال به لنگش بوده است ميانگينبه شكل گاو  100در بين اندام  2/38مطالعات نشان مي دهد كه 

سال پيش پيدا كرده است كه  40نشان مي دهد كه لنگش در گاو شيري وضعيت بدتري نسبت به  مطالعات جديد تر. ساخته است

و مديريت  ممكن است به علت تغييرات زيادي در صنعت شيري از جمله سايز گله، توليد مثل، توليد سرانه، تغذيه، نگهداري

كه البته اين مهم در گله هاي ايران كه برنامه هاي مراقبت از سم در آنها اجرا نمي شود نيز كم و بيش .  FAWC, 1997باشد

  .ديده مي شود

  

  رخداد لنگش در گله هاي شيري



 

 

وضعيت مناسبي ندارند  در بين گله هاي متفاوت بسيار متغير است و اين ميزان تا پنج برابر در قسمت هايي كه لنگشبروز لنگش 

 Clarkson et)نتايج حاصل از يك مطالعه در انگلستان. مي تواند بيشتر  از نواحي كه لنگش وضعيت خوبي دارد باشد

al., 1996)   كه بيشتر اين موارد انگشت خارجي ) گاو 100گاو به ازاي  6/54( حتي مقادير بيشتري از لنگش را نشان مي دهند

از گاوهاي لنگ بيش از يك بار به % 26نتايج كلي همچنين نشانگر اين است كه بيش از . درگير كرده اند اندام حركتي خلفي را

همانگونه كه انتظار مي رود، گاوهاي مسن تر بيشتر در معرض .. اندام درگيرشده است 5/1لنگش مبتال شده اند و در هر گاو مبتال 

  .ني داري در ميزان لنگش در گاوهايي با شكم پنجم زايش ديده مي شودرخداد لنگش در يك شكم شيرواري هستندو افزايش مع

كمترين رخداد لنگش در فاصـله بـين   . درصد بيش از تابستان است 24اطالعات نشان مي دهد كه رخداد لنگش در طول زمستان 

دن دامها ايـن رخـداد افـزايش    گزارش شده است و پيش بيني شده كه با آخوربند كر) معموال فصل چرا(ماه هاي مرداد تا شهريور 

. ميانگين اسكور حركتي در بهار نسبت به زمستان بـه شـكل معنـي داري افـزايش يافتـه بـود      ) 2008(در مطالعه ديگري  .مي يابد

بيشـترين رخـداد   . روز ثبـت گرديـد   260همچنين بيشترين اسكورهاي حركتي در شكم چهارم زايمان و روزهاي شيردهي باالي 

در مجمـوع  . كف سم درفصل تابستان شناخته شد و همچنين كمترين فراواني در فصل زمسـتان ثبـت گرديـد    فصلي بيماري زخم

بيشترين رخداد فصلي عارضه خط سفيد فصول تابستان و بهارشناخته شد  وكمترين فراواني در فصول پاييز و زمستان ثبت گرديد 

  ).2009جعفري و همكاران (

و در  (Esslemont, 1990)ممكن است جدي باشد ي كه در ابتداي شيردهي اتفاق افتد، بويژه زمان ،ضايعات حاصل از لنگش

 ;Whitaker et al., 1983; Lucey et al., 1986) .اينجا منجر به كاهش هم شير و توليد مثل حيوان خواهد شد

Collick et al., 1989 .(مت هاي مورد تاكيد حذف الزم به ذكر است كه امروزه در صنعت گاو شيري يكي از مهمترين قس

حذف اين دسته از گاوها زيان اقتصادي بزرگي بر دوش صنعت مي گزارد چرا كه بنابر سرمايه گزاري . گاوهاي تازه زا مي باشد

در حال حاضر شايد بتوان گفت با . روزه شيردهي انتظار مي رود 305انجام شده از اين چنين گاوهايي انتظار يك دوره حداقل 

روز زودتر از  255بعد از زايمان حذف شده و حداقل  50يه سود در صنعت دامپروري اگر گاوي مثال در روز احتساب حاش

تومان  1800000كيلو شير توليد نشده كه اين رقم زياني در حدود  9000موعد انتظار از گله حذف گردد، در مجموع در حدود 

  .را به همراه دارد

  طرق مختلف كاهش ميدهد لنگش بازده توليدي گاو شيري را از

 كاهش توليد شير ناشي از استرس ، اخذ غذاي كمتر و افزايش فاصله گوساله زايي -

 افزايش هزينه هاي دامپزشكي -

متاسفانه در بسياري از گاوداري ها در ايران اين شير دورريخته نمي ( شيردور ريخته شده حاصل از درمان آنتي بيوتيكي -

سد و بنابر اين بسياري از گاودار ها اين قسمت را جزو هزينه هاي لنگش در نظر نمي شود و به مصرف گوساله ها مي ر

 و)گيرند

 حذف باالتر در گله و افزايش هزينه هاي جايگزيني -

 ارزش الشه كمتر در گاوهاي حذف شده حاصل كاهش وزن گيري -

 افزايش هزينه هاي توليد مثل حاصل تلقيحات بيشتر -



 

 

 ان بيشتر صرف شده در درمان و ساير مراقبت هاافزايش نيروي كارگري حاصل زم -

 افزايش ريسك ساير بيماري ها -

هاي لنگش بسته به علت ،  ههزين. همانند ساير بيماري ها، هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم براي لنگش در نظر گرفته مي شود

  .شدت، مرحله شيرواري ممكن است متفاوت باشد

  

   :رخداد موارد منجر به لنگش

در يك مطالعه كشتارگاهي اثري جدي از زخم كف سم در سم هاي گرد آوري شده نيافتند حال ) 2007(نيا و همكاران محمد

د راندام خلفي ثبت گرديد كه با افزايش جثه % 61از سم ها مبتال به ضايعه خط سفيد شناخته شدند، ضايعات به ميزان % 21آنكه 

نشان مي دهد كه حتي گاوهاي به ظاهر سالم نيز ) 2011(مطالعه نجاتي و همكاران . دام فراواني اين ضايعات نيز بيشتر شده بود

به شكل چشم گيري  مبتال به جراحات جدي سم مانند زخم كف سم و فلگمون بين انگشتي هستند كه به درجاتي در گله قابل 

، %11/23، زخم كف سم با فراواني %71/34درمطالعه اي جامع در ايران، درماتيت انگشتي با فراواني  .پي گيري مي باشد

شناخته شده % 27/6و فلگمون بين انگشتي با فراواني % 2/12، ساييدگي پاشنه با فراواني %29/16جراحت خط سفيد با فراواني 

ر البته در مطالعات كوچكت ).2008محمدنيا (اين فراواني از بين گاوهاي ارجاع شده به باكس سم چيني استخراج شده است . اند

  .)Mohanadnia et al., 2007(ثبت شده %  48/11و جراحت خط سفيد % 51/7فراواني هاي كمتري براي زخم كف سم 

روز باز  52در مطالعه داخلي گاوهاي لنگ به شكل ميانگين روزانه يك ليتر كمتر از گاوهاي غير لنگ توليد كرده اندگاوهاي لنگ 

 ,.Mohanadnia et al( ندو  براي آبستن شدن به يك تلقيح بيشتر نياز داشته اندبيشتر نسبت به گاوهاي غير لنگ نشان داده ا

2008.(  

  

  :تخمين هزينه هاي لنگش

در هر صورت هزينه هاي حاصل از كاهش توليد . تومان تخمين زده شده است 361000هزينه مستقيم يك مورد زخم كف سم 

روز  22با توجه به اينكه گاو مبتالفاصله گوساله زايي .زده مي شودتومان تخمين  1200000مثل بسيار بيشتر است و در حدود 

تومان به  1561000در مجموع هزينه . ريسك حذف بيشتر مي شود% 18بار تلقيح بيشتري نياز دارد و  7/0افزايش مي يابد و 

  .رخداد زخم كف سم نسبت داده شده است

گرفته مي شود هر چند اين هزينه ها كمتر از زخم كف سم است،  در نظر تومان 245000هزينه هاي متوسط يك لنگش انگشتي 

ن هزينه ها ناشي از افزايش اي .نمودبه آن اضافه  نيزديگرتومان  490000هزينه هاي كاهش توليد مثل بايد براي در نظر گرفتن 

در مجموع مي توان گفت كه  .افزايش حذف مي باشد% 11بار تلقيح بيشتر و  4/0روز، نياز به  12فاصله گوساله زايي به ميزان 

  .تومان به همراه دارد 735000يك مورد جراحت بافت شاخي به غير از زخم كف سم هزينه اي معادل 

اين عارضه اثر متوسطي روي توليد مثل دام دارد و . استتومان  181000يت بين انگشتي هزينه هاي مستقيم يك مورد درمات

روز با احتياج به  7به ازاي هر راس گاو ناشي افزايش فاصله گوساله زايي به ميزان تومان  110000هزينه هاي اضافي در حدود 

نه براي يك مورد بيماري درماتيت انگشتي در نظر تومان هزي 291000در مجموع . بيشتر ثبت شده است بار بيشتر تلقيح 2/0

  .گرفته مي شود



 

 

در سال تخمين  تومان 20000000با ميزان متوسط لنگش در حدود راس گاو  100بر اساس محاسبات انجام شده لنگش در هر 

 تومان 33300000و در شرايط بد تومان  6400000ر نيم كره شمالي داين عدد در گله اي با وضعيت مناسب . زده مي شود

ليتر شير در يك گاو در طي دوره شيرواري كه با  704معادل ) 2009(اين عدد توسط محمدنيا و همكاران  .تخمين زده مي شود

با احتساب فراواني باال مي توان در يك گله يكصد راسي در . تومان تخمين زده شده است 774400احتساب قيمت روز شير، 

  .تومان را بدست آورد كه تقريبا معادل آنچه در باال گفته شده مي باشد 21000000مطالعه داخلي رقمي در حدود 

در سال ناشي از لنگش زيان مي بيند و در صورتي كه  تومان 133000به طور ميانگين گفته مي شود كه يك گاو در شرايط خوب 

 .مي رسدتومان  270000 در شرايط بد اين زيان به 

  

 :نتيجه گيري

تا  20روز گزارش كردند كه بين  54/33 ± 86/18زمان متوسط بهبودي جراحت خط سفيد ) 2011(مكاران فرج نژاد و ه

روز  164تا  20روز ثبت شده است كه بين  13/50 ± 94/28اين زمان براي زخم كف سم  .يكصد و شش روز متغير بوده است

تخته هاي درماني براي هر يك از نشان دادند كه ) 2012(محمدنيا و همكاران . )Gholami et al., 2011( متغير بوده است

بار تا بهبودي كامل مورد استفاده قرار گرفته اند به عبارت ديگر هر جراحت براي  2جراحات بافت شاخي  به شكل ميانگين 

از رخداد اسكور حركتي پس نشان دادند كه ) 2010(هاشمي فرد و همكاران . بار تخته چسباندن دارد 2بهبودي خود نياز به 

 .عوارض بافت شاخي حداقل تا سه ماه باال مي ماند و اين افزايش معموال از دو تا سه ماه قبل از رخداد عارضه شروع مي شود

ابتالي به زخم كف سم در يك شكم ريسك ابتالي مجدد به اين بيماري در شكم نشان دادند كه ) 2012(علي پور و همكاران 

مي دهداز ساير بيماري هاي عفوني به عنوان يك ريسك فاكتور براي رخداد زخم كف سم نام برده برابر افزايش  12بعدي را تا 

در  .)Hajari et al., 2012(  .شده است هر چند كه ارتباط آن به روشني توضيح داده نشده است و نياز به مطالعات بيشتر دارد

تمامي رخدادهاي باال . )Keyvanirad et al., 2012(شده استماه ثبت  6مطالعه جديد تر استمرار اسكورهاي باالي حركتي تا 

رخداد نسبتا باالي بيماري ها، زمان نسبتا طوالني درمان اين . نشان از فشار اقتصادي نسبتا بااليي كه لنگش وارد مي آورد مي باشد

تومان هزينه مواد مصرفي  17000درحال حاضر هر مورد تخته گزاري درگاو تقريبا (عوارض، هزينه هاي نسبتا باالي درمان 

، احتمال بسيار باالي عود مجدد بيماري و استمرار درد و حركت نامتناسب از سوي گاو تماما منجر به رخداد عوارض باالي )دارد

همچنين همانگونه كه گفته شد در شرايط مناسب لنگش در يك گله ساالنه بالغ بر يكصد هزارتومان به ازاي . اقتصادي مي گردد

گاو هزينه ايجاد مي نمايد كه شايد بتوان با هزينه هايي بسيار منطقي تر و بهتر جلوي فراواني آن را گرفت و به شكل مناسب  هر

  .كنترل نمود
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