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بحـران ایـن روزهـا واژه ای پرکاربـرد اسـت. انواع و اقسـام آن 
را مـی شـنویم و مـی بینیـم و حتمـا بـا آنهـا دسـت و پنجه 
نـرم مـی کنیم. امـا فـارغ از بحث هـای سیاسـی و اجتماعی 
کسـب و کار بـی بحـران یافـت نمی شـود و کسـب و کار در 
مسـیر بلـوغ و یا بالغـی وجـود نداردکه بحران هایی را پشـت 
سـر نگذاشـته باشـد و یـا در حال سـپری کردن آنها نباشـد. 
از بحـران نقدینگـی تا نیروی انسـانی و غیـره. در همین گونه 
روزهـا ،مدیـران بـرای زنـده نگـه داشـتن کسـب و کارشـان 
تـاش مـی کننـد و برخی بـه دنبـال اخذ تصمیماتی سـریع 
و قاطـع هسـتند تـا عبـور از بحـران را بـه زعـم خودشـان 
بیمـه کنند، اما وااسـفا کـه زمان،زمـان جوابگویـی این قبیل 
تصمیمات نیسـت و صدالبته که دسـت روی دسـت گذاشتن 
هـم، در عمـل حکـم تیـر خـاص را دارد. در حـال حاضر در 
شـرایط تحریم و همزمـان وجود بحران کرونـا که کل جامعه 
و تقریبـا همـه کسـب و کارها را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. 
بـه نظـر یـک مدیر راهبر الزم اسـت نکاتـی را در مسـیر راه و 

اخـذ تصمیمات لحـاظ کند .
1- عدم اخذ تصمیمات هیجانی و جلوگیری از شـتاب زدگی 
و خـدای ناکـرده اجرای تصمیمات آنی و کم فکر شـده، قطعا 
وقـوع چنیـن اتفاقاتـی در مدت زمـان کوتاه قـادر خواهد بود 
تا کسـب و کار را به نابودی بکشـاند. تعهد، اولین اصلی اسـت 
کـه جلوی اتخـاذ چنین تصمیماتی را خواهـد گرفت .معموال 
مدیران راهبر و متعهد، از مسـئولیت اجرایی و اجتماعی خود 
کوتـاه نمـی آینـد و تمـام تـاش خـود را در جهت پیشـبرد 
فرآینـد بـه کار مـی بندند.سـعی کنیـد در شـرایط بحرانی از 
ارزش خـود و سـازمانتان دور نباشـید، چرا که بعـد از عبور از 

بحـران قطعا دچار مشـکات متعدد خواهید شـد.
2- روحیـه افراد سـازمان را در هنـگام اخذ تصمیمات در نظر 
بگیرید،هیـچ ایـرادی نـدارد که بیشـتر الیـه های سـازمان را 
در مراحلـی بـه فراخـور دو فرآینـد تصمیم سـازی مشـارکت 
دهیـد، تـا هم از نظراتشـان آگاه شـوید و هم آنها از شـرایط و 

فشـارهای درونـی و بیرونـی که به سـازمانتان وارد می شـود 
مطلع شـوند. مطمئن باشـید این کار حتی تعدیل نیرو را نیز 

راحت تـر میکند.
3- شـاید اصلی ترین بخش سـاختن یک تصمیم در شـرایط 
این چنینی مراقبت از مشـتریان اسـت. که رابطه مسـتقیمی 
بـا ادامه حیات سـازمان شـما خواهـد داشـت. در نظر گرفتن 
تغییـر و یـا احیانـا عدم تغییـر نیاز مشـتریدر شـرایط بحران 
هایـی ایـن چنینـی بـه شـما ایـن قـدرت را مـی دهـد کـه 
همسـفر او شـوید و همراهـی خـود را بیـش از پیـش بـه او 
ثابـت کنیـد و آمار مشـتریان وفـادار حقیقی خـود را صادقانه 

بـاال ببرید.
4- عـدم توقـف ارائـه خدمات و یـا یک زمانی تعطیل شـدن 
گـروه هـای فعالیتـی سـازمان شـما ، خصوصـا در شـرایط 
بحرانی کرونا بسـیار تعیین کننده اسـت. تـداوم ارائه خدمات 
و کاال بـه شـرط حفـظ کیفیـت هـا بـرای سـازمان تبدیل به 

بـرگ برنـده ای دسـت نیافتنی خواهد شـد .
5- خاقیـت در فرآیندهـای داخلی و البتـه بازاریابی و ارتباط 
با مشـتریان از جمله مواردی اسـت که همواره متمرکز اسـت 
امـا در ایـام پرچالـش و بحـران ها علـی الخصـوص همه گیر 
شـد، آنچه کرونا بر سـر کسـب و کارها آورده اسـت ، اهمیت 
و البتـه تاثیرگـذاری آنهـا چندیـن برابـر مـی شـود. پـس از 
تمـام پتانسـیل های خـود در جهت بـکار بـردن خاقیت در 

فرآیندهای سـازمان اسـتفاده کنند.
6- بعـد از اینکـه بـه جمـع بندی رسـیدی و شـاکله تصمیم 
مـورد نظـر شـکل گرفت دوبـاره آن را قبـل از ابـاغ و اجرا به 
مدیـران میانـی کـه تحـت تاثیـر آن قـرار خواهنـد گرفت در 
میـان بگذاریـد. مدیـران راهبر بـه نیکی می داننـد که بحران 
هـا دیـر یـا زود مـی گذرنـد و آنچـه باقـی مـی ماند، افـراد و 
سـازمان و مشـتریان و البتـه خاطـرات چگونگی گذر شـما از 

بحران اسـت.

بحران و تصمیم گیری ...
سخن سردبیر 
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مقدمه
ویـروس کرونـا در همیـن مدت کوتاه بر اقتصاد جهانی تاثیر چشـمگیری داشـته اسـت .از بـازار های 
سـهام گرفتـه تـا بـازار کار و بازار هـای نو ظهـور و اقتصاد هـای فقیر و آسـیب پذیر، طـی این مدت 
کوتـاه  و مـاه های آینده محل جوالن بروز تبعات زیان بار این ویروس ناشـناخته محسـوب می شـود.

کمتر کسـی از گذشـت سـه ماه اول سـال 202 پشـیمان خواهد شـد این فصل که با ترس از احتمال 
وقـوع جنـگ میان ایـاالت متحـده آمریکا و ایران آغاز شـد ، جـای خود را بـه بیماری همـه گیر کرونا 
داد. ایـن ویـروس هنـوز به سـرعت در حال گسـترش اسـت و محتمل اسـت بخش بزرگـی از موتور 
رشـد اقتصـادی جهانـی را همچنـان خاموش نگـه دارد . در این مطالعـه نگاهی کوتاه خواهیم داشـت 

بـر تاثیر اثـرات اقتصادی  و تجاری جهانـی COVID19  در جهـان و ایران.
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نگاهـی اجمالـی بر اثـرات اقتصادی و تجـاری جهانی 
COVID19

از زمانـی کـه شـیوع COVID19 بـرای اولیـن بار تشـخیص 
داده شـد، در بیش از 1۹۰ کشـور گسترش یافت این بیماری 
همه گیـر تاثیـر قابل توجهـی بر رشـد اقتصـادی جهـان دارد. 
)1( سـازمان بهداشـت جهانـی  )WHO( بـرای اولیـن بـار در 
ژانویـهCOVID19 2۰2۰ را یـک وضعیت اضطراری در رابطه 
بـا سـامت جهانـی اعـام کـرد. در اوایـل مـاه مـارس، نقطه 
کانونـی عفونت هـا از چیـن بـه اروپـا، به ویـژه ایتالیا، سـپس 
ایـران و آمریـکا  تغییـر کـرد، امـا تـا آوریـل 2۰2۰، توجه به 
ایاالت متحـده معطـوف شـد، جایـی کـه تعـداد عفونت ها در 
حـال افزایـش بـود.  در روز 11 مـارس، سـازمان بهداشـت 
 COVID19 جهانـی بـه طـور رسـمی اعام کـرد کـه شـیوع
یـک پاندمی بـا باالترین سـطح وضعیت اضطراری بهداشـتی  
اسـت)2( هـم چنین بررسـی شـاخص های اقتصادی روشـن 
بـر رشـد  ای  منفـی  تاثیـر  بیمـاری  می سـازد کـه شـیوع 
اقتصـادی جهانـی داشـته اسـت کـه حداقـل از زمـان بحران 
مالـی جهانـی در سـال هـای 2۰۰۸ - 2۰۰۹ تجربـه نشـده 
اسـت)3(. پیش بینـی می شـود کـه تجـارت جهانـی و تولیـد 
ناخالـص داخلـی )GDP( در تمـام کشـور هـا  حداقـل تـا 
نیمـه اول سـال 2۰2۰ بـه شـدت کاهـش یابد، ایـن بیماری 
پاندمیـک بـر طیـف گسـترده ای از فعالیت هـای اقتصـادی و 
تجـاری بین المللـی، شـامل سـرویس های خدماتـی، صنعت 
توریسـم تامیـن دارو هـا و تجهیـزات پزشـکی، الکترونیـک، 
حمـل و نقـل، صنعـت غذا، صنعـت  دام طیور آبزیان و سـایر 
زنجیـره های موجـود کلی ، تاثیر گذاشته اسـت.)4( سـازمان 
همکاری و توسـعه اقتصـادی )OECD(  در 2 مـارس 2۰2۰ ، 
پیـش بینی خود برای رشـد اقتصـادی جهانـی را ۰.5 درصد 
بـرای سـال 2۰2۰ بـر اسـاس این فـرض که اثـرات اقتصادی 
ویـروس در سـه ماهـه اول سـال بـه اوج خـود برسـد از 2.۹ 

درصد بـه 2.4درصـد کاهـش داد. ) جـدول1()5(.

 OECD کل  دبیـر  گورریـا،  آنجـل   2۰2۰ مـارس   23 در 
)سـازمان هم کاری هـای اقتصـادی و توسـعه(، اعـام کـرد . 
وسـعت عظیـم  شـوک فعلـی، پیچیدگـی بی سـابقه ای را در 
پیش بینـی اقتصـادی ایجـاد می کنـد. چشـم انداز اقتصـادی 
موقـت OECD، کـه در تاریـخ 2 مارس 2۰2۰ منتشـر شـد، 
اولیـن تاش مـا برای ارزیابـی تاثیر احتمالـی COVID19 بر 
رشـد اقتصـادی جهانـی بـود، امـا اکنون بـه نظر می رسـد ما 
در سـناریوی خطرناکتـری پـا نهاده ایم ایـن پاندمی همه گیر 
همچنیـن یک بحـران اقتصادی بزرگ را به راه انداخته  اسـت 
کـه بـرای سـال های آینده بـار سـنگینی بـر دوش جوامع ما 
خواهـد گذاشـت.)6( در 26 مارس 2۰2۰، سـازمان توسـعه و 
هـم کاری اروپـا پیش بینی اقتصـادی جهانی خود را براسـاس 
ادامـه اثـرات بیمـاری تغییـر داد. بـا توجـه به بـرآورد بـه روز 
شـده شـرایط فعلی مـی تواند تولیـد ناخالـص داخلی جهانی 
را بـه میـزان %2 در مـاه یـا نـرخ سـاالنه 24 % کاهـش دهد.

بـر اسـاس پیش بینـی سـازمان تجـارت جهانـی )WTO( در 
۸ آوریـل 2۰2۰، حجـم تجـارت جهانـی در سـال 2۰2۰ در 
نتیجـه تاثیـر اقتصـادی COVID19 بیـن 13 تـا 32 درصـد 

کاهـش خواهـد یافت. )جـدول2(

 OECD کل  دبیـر  گورریـا،  آنجـل   2۰2۰ مـارس   23 در 
)سـازمان هم کاری هـای اقتصـادی و توسـعه(، اعـام کـرد . 
وسـعت عظیـم  شـوک فعلـی، پیچیدگـی بی سـابقه ای را در 
پیش بینـی اقتصـادی ایجـاد می کنـد. چشـم انداز اقتصـادی 
موقـت OECD، کـه در تاریـخ 2 مارس 2۰2۰ منتشـر شـد، 
اولیـن تاش مـا برای ارزیابـی تاثیر احتمالـی COVID19 بر 
رشـد اقتصـادی جهانـی بـود، امـا اکنون بـه نظر می رسـد ما 
در سـناریوی خطرناکتـری پـا نهاده ایم ایـن پاندمی همه گیر 
همچنیـن یک بحـران اقتصادی بزرگ را به راه انداخته  اسـت 
کـه بـرای سـال های آینده بـار سـنگینی بـر دوش جوامع ما 
خواهد گذاشـت.) 6( در 26 مارس 2۰2۰، سـازمان توسـعه و 
هـم کاری اروپـا پیش بینی اقتصـادی جهانی خود را براسـاس 
ادامـه اثـرات بیمـاری تغییـر داد. بـا توجـه به بـرآورد بـه روز 
شـده شـرایط فعلی مـی تواند تولیـد ناخالـص داخلی جهانی 
را بـه میـزان 2 % در مـاه یـا نـرخ سـاالنه 24 % کاهـش دهد.

براسـاس پیش بینـی سـازمان تجـارت جهانـی )WTO( در 
۸ آوریـل 2۰2۰، حجـم تجـارت جهانـی در سـال 2۰2۰ در 
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نتیجـه تاثیـر اقتصـادی COVID19 بیـن 13 تـا 32 درصـد 
کاهـش خواهـد یافـت. )جـدول2(. سـازمان تجـارت جهانی 
پیش بینـی  در  گسـترده  دامنـه  کـه  می کنـد  اسـتدالل 
نشـان دهنده درجـه باالیـی از عـدم قطعیت مربـوط به طول 
و تاثیـر اقتصـادی پاندمـی میباشـد و اینکه نتیجـه اقتصادی 
واقعـی می توانـد خـارج از ایـن محـدوده، )بـاال یـا پائیـن تر(  
باشـد. در سـناریوی خوش بینانه تر سـازمان تجارت جهانی،  
فـرض بـر ایـن اسـت کـه حجـم تجـارت در نیمه دوم سـال 
2۰2۰ بـه سـرعت بـه رونـد پیـش از پاندمی باز می گـردد، یا 
اینکـه اقتصـاد جهانـی بهبودی وی شـکل را تجربـه می کند. 
سـناریوی بدبینانـه تـر فـرض می کنـد کـه بهبـود نسـبی تا 
سـال 2۰21 طـول می کشـد، یـا اینکـه فعالیـت اقتصـادی 
جهانـی بهبـود U شـکل بیشـتری را تجربـه می کند. بـا این 
حـال،  ایـن سـازمان نتیجه گیـری می کند که تاثیـر بر حجم 
تجـارت جهانـی می توانـد از افت تجارت جهانـی در طول اوج 

بحـران مالـی 2۰۰۹ - 2۰۰۸ فراتـر رود. 
برآوردهـا نشـان می دهـد که تمـام مناطـق جغرافیایـی افت 
دو رقمـی در حجـم تجـارت را تجربه خواهند کـرد. آمریکای 
شـمالی و آسـیا می توانند بیشـترین کاهش در حجم صادرات 
را تجربـه کننـد. ایـن پیش بینی همچنین نشـان می دهد که 
بخش هایـی بـا زنجیـره ارزش گسـترده، ماننـد محصـوالت 
کاهش هـا  شـدیدترین  می تواننـد  الکترونیـک،  و  خـودرو 
را تجربـه کننـد. اگـر چـه بخـش خدمـات در پیش بینـی  و 
بررسـی هـای سـازمان تجـارت جهانـی گنجانـده نشـده اند،  
ولـی ایـن بخـش از اقتصـاد می توانـد بزرگ تریـن اختـال را 
در نتیجه محدودیت های سـفر و حمل و نقل و بسـته شـدن 

خرده فروشـی و موسسـات توریسـتی تجربـه کنـد. )7(

تاثیر COVID19 بر شرایط اقتصادی ایران
براوردهـا نشـان مـی دهـد کـه  15 درصـد  از اقتصـاد ایـران 
توسـط شـیوع کرونا  ویروس تحت تاثیر قـرار میگیرد .هزینه 
هـای اقتصـادی شـیوع بیمـاری کرونـا ویـروس، بـرای ایران 
هنـوز بـه دقـت تعیین نشـده اسـت، اما این مشـخص اسـت 
کـه اقتصـادی کـه قبـا توسـط سـالها تحریـم آسـیب دیده 

اکنـون بـا یکـی از سـخت ترین سـال هایـش مواجه اسـت.
اگـر چـه شـیوع ایـن بیمـاری  تـا حـدی بـا تعطیات سـال 
جدیـد همزمـان شـد ولـی بـا این حـال تقریبـا تمـام جنبه 
هـای اقتصـاد ایـران را، از تولیـد تا عرضـه تحت الشـعاع قرار 
داده اسـت.تحلیل گـران اقتصـادی در ایران بر ایـن باورند که 
اقتصـاد ایران 2۰ تا 3۰ بیلیون دالر از دسـت می دهد در این 
میـان  بخش خدمات که سـخت ترین ضربـه را خواهد خورد 
زیـرا  سـهم خرده فروشـی، حمـل و نقل و رسـتوران درتولید 
ناخالـص داخلی )GDP(  باال اسـت، انها یک چهارم از اقتصاد 
ایـران را تشـکیل می دهند. فعاالن ایـن در زیر مجموعه های 
خدماتـی معمـوال از طبقـات پاییـن جامعه هسـتند بنابراین 
ایـن قشـر در آسـتانه بیـکاری قـرار گرفتند بـا اینکـه این در 

میتـا کـردن افـراد از تمـام طبقات بـه صـورت دموکراتیک  
عمـل می کندکروناویروس فشـار بسـیار زیادی را بـرای افراد 
متوسـط و طبقه کارگر وارد می کند، بخصوص کارگران خود 
اشـتغال و کارگـران غیـر اتحادیـه ای در مناطق شـهری. نرخ 
تـورم بـه طور معمـول در فصل بهار در اقتصاد ایـران باالترین 
اسـت بـا این حال در سـال جـاری صادرات نفـت، محصوالت 
لبنـی و غذایـی و صـادرات غیـر نفتی به شـدت کاهش یافته 
اسـت بنـا برایـن کشـور در حال تجربه سـخت ترین شـرایط 
اقتصـادی خـود طـی چند مـاه اخیر مـی باشـد. همانطور که 
از سـوی خبرگـزاری فـارس گـزارش شـده ، مسـلماً بدترین 
ایـن چالش ها تشـدید تحریم هـای ایاالت متحـده و کاهش 
ذخایـر ارزی ایـران اسـت، همـراه با خسـارت هـای اقتصادی 
ناشـی از شـیوع کروناویـروس و اختـاالت ناشـی از آن بـرای 
مشـاغل، کـه منجر بـه کاهش درامدهـای مالیاتی می شـود. 
ادامـه رونـد کاهـش قیمـت نفـت، فـرآورده هـای نفتـی و 
پتروشـیمی بـه دلیـل رکود جهانـی چالش دیگری اسـت که 
اقتصـاد ایـران بـا آن روبرو اسـت. یکـی دیگـر از چالش های 
ارجـاع شـده توسـط وزارت اقتصـاد ، »رکـود زیـاد و عمیـق 
در بخـش خدمـات« بـه دلیل همه گیـر شـدن کروناویروس 
اسـت. بـه گفتـه وزارت اقتصـاد، از دیگـر چالـش هـای پیش 
روی اقتصـاد، کاهـش تقاضـای جهانـی بـرای مـواد معدنی و 
کاهـش قیمت فلزات اسـت؛ کاهش مصرف بـه دلیل کوچک 
شـدن قـدرت خریـد مـردم؛ افزایـش هزینـه هـای دولـت به 
دلیـل اثـرات گسـترش کرونـا ویـروس؛ و گسـترش کسـری 

بودجـه در سـال مالـی 2۰2۰ تـا 2۰21 اسـت.
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مقدمه
بـدون شـك پشـتوانه هر واحـد دامپـروري، گوسـاله و تلیسـه هایي اسـت كـه در آینـده بـراي جایگزیني 
گاوهـاي حـذف  شـده و یـا در راسـتاي افزایـش ظرفیـت وارد چرخـه تولید خواهند شـد. لذا داشـتن رشـد 
خـوب و مناسـب در ایـن گـروه از دام ها تضمین كننـده تولید مناسـب و پایدار در آینـده خواهد بـود. این در 
حالـي اسـت كـه به عقیـده بسـیاري از صاحب نظـران این صنعـت در اكثر مـوارد پرورش گوسـاله و تلیسـه 
مـورد بـي توجهي واقع شـده اسـت. بـا توجه بـه هزینه بـر بودن پـرورش گوسـاله ها و تلیسـه ها، داشـتن 
برنامه هـاي مدیریتـي و تغذیـه اي مـي تواند در كاهـش هزینه هـاي دوره پـرورش و نیز افزایـش تولید آینده 
نقش مهمی داشـته باشـد. سیسـتم پرورش گوسـاله نقـش اساسـی در تضمین سـود آوری گله شـیری بازی 
مـی كنـد. با یك سیسـتم موفق پـرورش گوسـاله بسـیاری از دامدارها مـی توانند تلیسـه هـای اضافی برای 
فـروش بـه سـایر دامـداری ها پـرورش بدهنـد. پـرورش مناسـب گوسـاله تضمین می كنـد كه تلیسـه های 
جایگزیـن در زمـان بلوغ به وزن و قد مناسـب برسـند كه مـی تواند در اولین دوره شـیردهی انها موثر باشـد. 
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مهـم اسـت که دامـداران از اهمیت تغذیه گوسـاله ها و رشـد 
آنهـا تـا حـدی اطـاع داشـته باشـند که بـه انهـا کمک می 
کنـد تـا بتواننـد در پرورش گوسـاله موفـق باشـند. اطاعات 
ایـن بولتـن بـه دامـداران عزیـز کمک مـی کند تا نرخ رشـد 

گوسـاله هـا و نرخ بازگشـت سـرمایه را حداکثـر کنند.
هـر گوسـاله مـاده ای کـه در گلـه متولـد مـی شـود امـکان 
گسـترش گلـه و حفظ آن، بهبـود ژنتیک و اقتصـاد گله را به 
دنبال دارد. در گذشـته به پرورش گوسـاله اهمیت کمی داده 
مـی شـد که باعـث افزایـش نرخ تلفـات، رشـد کم تـا زایش 
و کاهـش تولیـد شـیر در اولین شـیردهی می شـد. به منظور 
افزایـش سـود، دامـداران تاش مـی کنند تا تولیـد گله خود 

را بـاال ببرنـد و یکـی از راه هـای افزایش تولید، پـرورش بهتر 
گوسـاله ها اسـت. بطوریکـه امـروزه اهمیت پرورش مناسـب 
گوسـاله مشخص شده اسـت و تلفات گوسـاله های شیرخوار 
کاهـش یافته و در ایران حتی کمتر از میانگین جهانی اسـت. 
در سـال 136۸ تلفـات 3۰ درصـدی گوسـاله در ایـران عادی 
بـود کـه به علت عـدم دانش کافـی، مدیریت ضعیـف، تغذیه 
نامناسـب و جایگاه غیر بهداشـتی بود. هدف پرورش مناسـب 
گوسـاله تولیـد دام هـای سـالمی اسـت که رشـد مناسـب را 
ادامـه بدهنـد تا بتوانند تلیسـه های جایگزین مناسـبی برای 
گلـه شـیری باشـند، مادرهای مناسـبی بـرای تولید گوسـاله 
هـای بعـدی باشـند، یـا حتی نرهـای مناسـبی برای پـروار و 

تولید گوشـت باشند.
سـه ماهـه اول زندگـی هزینـه بـر تریـن بخـش دامپـروری 
اسـت. بایـد توجه داشـت کـه در شـرایط فعلی و بـا توجه به 
نـرخ پاییـن مانـدگاری گاو در گلـه، نزدیـک به نیمـی از عمر 
گاو در دوره گوسـاله و تلیسـه سـپری مـی شـود کـه دام هـا 
سـودآوری ندارنـد. امـا ایـن بـدان معنا نیسـت که بـه تغذیه 
در ایـن دوران بهـا داده نشـود چـرا کـه هرچه در ایـن دوران 
کاشـته شـود در دوران شـیردهی برداشـت مـی شـود. هدف 
اصلـی در پرورش نوین گوسـاله افزایش وزن بیشـتر گوسـاله 
در هنـگام شـیرگیری اسـت که باعـث افزایش در تولید شـیر 
بعـدی گوسـاله مـی شـود. از جملـه اهـداف پرورش گوسـاله 

هـای شـیری مـی تـوان به نـکات زیـر اشـاره کرد:
- کاهش سن تلقیح در وزن و قد مناسب

- کاهش سن اولین زایش
- افزایش تولید شیر در اولین شیردهی

- بهبود ژنتیک گله
- داشتن تلیسه برای جایگزینی

- افزایش اندازه گله
- فروش تلیسه

- و در کل سودآوری
بـرای رسـیدن به اهداف بـاال حفظ سـامت و حداکثر کردن 
رشـد گوسـاله هـای شـیرخوار از اهمیـت زیـادی برخـوردار 
اسـت. دو برابـر شـدن وزن بـدن تـا 56 روزگـی؛ نـرخ تلفات 
کمتـر از 5 درصـد؛ و نـرخ بیمـاری و درمـان کمتـر از 1۰ 
درصـد از جملـه مواردی اسـت کـه باید بـرای حداکثر کردن 
پرورش گوسـاله رعایت کرد. پرورش تلیسـه و گوسـاله بعد از 
هزینـه خـوراک کل گله دومیـن بخش هزینه بر گله اسـت و 
همچنیـن پرهزینـه ترین بخش پـروش تلیسـه هزینه تغذیه 
 .)Overton et al., 2013( گوسـاله-های شـیرخوار مـی باشـد
شـیر اولیـن خوراک گوسـاله ها و تنهـا خـوراک مصرفی آنها 
در روزهـای اول اسـت. شـیر در 4۰ تـا 5۰ روز اول زندگـی و 
قبل از شـیرگیري مهمترین خوراک مصرفی گوسـاله ها باقی 
می ماند و باعث حفظ سـامتی دام می شـود. میـزان و روش 

شـیر دادن به گوسـاله هـا می تواند بـر شـرایط فیزیولوژیک، 
ایمنـی، رفتـاری و اقتصادی گوسـاله هـا تاثیر بگـذارد. میزان 
شـیر مصرف شـده قبـل از شـیرگیری نـه تنهـا بـر مصـرف 
خـوراک، رشـد و سـامتی تاثیر مـی گذارد بلکه بر گسـترش 
شـکمبه و رشـد پسـتان و توانایـی تولید شـیر دام نیـز تاثیر 
مـی گذارد.بـه دلیـل اهمیتـی که شـیر در تغذیه گوسـاله ها 

دارد نحـوه تغذیـه شـیر و میـزان مصـرف شـیر نیـز اهمیـت 
زیـادی یافتـه اسـت. اینکـه چـه میزان شـیر به گوسـاله و به 
چـه روشـی تغذیه شـود یکـی از مهمترین نـکات در پرورش 

موفق گوسـاله اسـت.

مناسب ترین سن افزایش رشد گوساله
همانطـور کـه بیان شـد افزایش رشـد گوسـاله و تلیسـه می 
توانـد بـا کاهـش سـن تلقیـح و زایش، هرچـه زودتر تلیسـه 

 
 در سىیه مختلف ن بذن ي ارتفاع جذيگاٌ وژاد هلشتایهمیاوگیه يز -1جذيل 

 يزن بذن )کیلًگرم( ارتفاع جذيگاٌ )ساوتیمتر( سه
 74 47 تًلذ

 144 147 ماهگی 6
 714 111 ماهگی 11
 676 174 ماهگی 17

 414 171 گاي بالغ
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هـا را از یـک مصـرف کننده به یـک گاو تولیدکننـده تبدیل 
کنـد و بدیـن ترتیـب باعث کاهـش هزینه هـای دامـداری و 
افزایـش سـود بشـود. دوره پـرورش تلیسـه را بـه چند بخش 
از جملـه قبل از شـیرگیری، قبل از تلقیـح )دوره بلوغ( و دوره 
بعـد از تلقیـح و قبل از زایش تقسـیم می کنند. حال سـوالی 
کـه مطـرح می شـود این اسـت که چه سـنی بـرای حداکثر 
رشـد گوسـاله ها و تلیسـه ها مناسب می باشـد. افزایش رشد 

تلیسـه هـا قبـل از بلوغ و زایش کار نسـبتا آسـانی اسـت و با 
کمـی افزایـش انـرژی و پروتئیـن می توان سـرعت رشـد در 
ایـن دام هـا را بـه بـاالی یـک کیلـو افزایـش داد. ایـا افزایش 

رشـد بـه بـاالی یک کیلو در این سـن مناسـب اسـت؟ 
   Radcliff et al. و Sejrsen and Purup )1997( طبـق مقـاالت
2000 افزایـش نرخ رشـد گوسـاله قبل از بلوغ )بیـن وزن ۹۰ 
تـا 32۰ کیلوگـرم( مـی توانـد تاثیـر منفی بر گسـترش غدد 
پسـتان داشـته باشـد که در نتیجه باعث کاهش تولید شـیر 
در اولیـن شـیردهی مـی شـود. )Weller et al. )2016 گزارش 

کردند که گسـترش بافت پسـتانی در گوساله-های هلشتاین 
قبـل از بلـوغ با افزایـش مصرف مواد مغذی و افزایش رشـد از 

۰/5 بـه 1 کیلـو تغییـر می کند. 
ایـن افزایـش رشـد باعث افزایـش چربی بـدن و تجمع چربی 

در غدد پسـتان گردید که ممکن اسـت رشـد بافت پارانشـیم 
پسـتان را کاهش دهد.)Radcliff et al. (2000 تلیسـه های با 
وزن 125 کیلوگـرم را در دو نـرخ رشـد ۰/۸ و 1/2 کیلوگـرم 
در روز پـرورش دادنـد. تلیسـه هایـی کـه سـرعت رشـد بـاال 
داشـتند تقریبـا ۹۰ روز زودتـر از تلیسـه های گـروه دیگر به 
سـن تلقیـح رسـیدند امـا این گـروه از تلیسـه ها حـدود 15 
درصـد شـیر کمتـر در اولیـن شـیردهی تولیـد کردنـد. ایـن 
 Sejrsen et al., 1982;( یافتـه ها توسـط نتایج سـایر مقـاالت
Sejrsen, 1984(  تاییـد می شـود کـه بیـان کردنـد که رشـد 
بافت پارانشـیم و میزان DNA پسـتان حدود 23 و 32 درصد 
کاهـش مـی یابد زمانی که تلیسـه هـا در دوره قبـل از بلوغ و 
بعـد از شـیرگیری افزایش وزن بیشـتری داشـتند. این نتایج 

نشـان مـی دهـد کـه افزایش رشـد بدن بـه باالی یـک کیلو 
قبـل از بلـوغ باعـث کاهـش رشـد بافت پارانشـیم پسـتان و 
اصطاحـا چـرب شـدن پسـتان می شـود. ولیکـن تحقیقات 
اخیـر نشـان می دهـد که تولیـد شـیر در اولین شـیردهی با 
افزایش میانگین رشـد در دوره شـیرخوارگی افزایش می یابد 
 Moallem et al., 2010; Soberon et al., 2012; Soberon(
and Van Amburgh, 2017(. برخـاف رشـد در دوره پـس 
 Soberon and Van Amburgh, (2017( شـیرخوارگی،  از 
و )Meyer et al. (2006 و )Geiger et al. (2016a,b  بیـان 
کردند که رشـد در دوران شـیرخوارگی باعث توسـعه بیشـتر 
 Daniels( و  Brown et al. )2005( غـدد پسـتان می شـود. 
et al. )2009 بیـان کردنـد کـه افزایـش نـرخ رشـد قبـل از 
شـیرگیری تاثیر مثبت بر رشـد غـدد پسـتان دارد، بطوریکه 
افزایـش دریافـت مواد مغذی قبل از شـیرگیری تقریبا رشـد 
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بافـت پارانشـیم را چنـد برابـر مـی کنـد و همچنیـن باعـث 
افزایـش میـزان DNA  و RNA  بافـت پارانشـیم پسـتان می 
 Brown et al., 2005; Soberon and Van Amburgh,( شـود
2017(.  افزایـش وزن پسـتان بـه علـت افزایش تعداد سـلول 

 Brown et al., 2005;( هـای بافـت پارانشـیم پسـتان اسـت
Meyer et al., 2006; Geiger et al., 2016(. ایـن مقـاالت 
ثابـت مـی کنند کـه افزایـش رشـد در زمان شـیرخوارگی نه 
تنهـا تاثیـر منفی بر گسـترش غـدد پسـتان نـدارد بلکه می 
تواند باعث افزایش تولید شـیر در اینده به علت رشـد بیشـتر 
 Moallem et al., 2010; Soberon et( بافـت پسـتان بشـود
al., 2012; Soberon and Van Amburgh, 2017(. ایـن نتایج 
نشـان مـی دهـد که تاثیـر برنامـه تغذیـه ای بر توسـعه غدد 
پسـتان در دوره های قبل از شـیرگیری و قبل از بلوغ متفاوت 
اسـت که مـی تواند بـه علت میـزان چربی پایین گوسـاله در 

زمـان تولد باشـد. 
همچنیـن کارایـی رشـد در دو ماه اول زندگی نسـبت به بقیه 
دوره زندگـی خیلی بیشـتر اسـت، بطوریکه در دو مـاه اول به 
ازاء هـر کیلوگـرم رشـد گوسـاله فقـط بـه دو کیلوگـرم ماده 
خشـک مصرفـی نیـاز اسـت، امـا در 4-۸ ماهگـی بـرای هـر 
کیلو افزایش وزن به 5 کیلو ماده خشـک مصرفی نیاز اسـت. 
ایـن موضـوع بیان می کند کـه بهترین کارایی رشـد در دوره 

شـیرخوارگی اتفـاق می افتد )شـکل 1(.   
مـی تـوان نتیجه گرفـت که بهترین سـن برای افزایش رشـد 
در پرورش تلیسـه و گوسـاله سـن قبل از شیرگیری می باشد 
کـه عـاوه بر کاهش سـن تلقیح و زایش باعـث افزایش تولید 

شـیر در اولین شـیردهی نیز می شود. 

تاثیـر افزایـش وزن در دوره قبـل از شـیرگیری بـر 
تولیـد شـیر در اولیـن شـیردهی

عمومـا گوسـاله های مـاده هلشـتاین در تولد 74 سـانتیمتر 
ارتفـاع جـدوگاه و 4۰ کیلـو وزن دارنـد، کـه در زمـان زایـش 
تقریبـا 13۸ سـانتیمتر قـد و 611  )24 ماهگـی( دام هـا 
کیلوگـرم وزن قبـل از زایـش و 547 کیلوگـرم وزن بعـد از 

زایـش دارنـد )جـدول 1(. 
در دوره پـرورش، 5۰ درصـد کل افزایـش قـد در 6 مـاه اول 
زندگـی و 25 درصـد در 7 تـا 12 ماهگـی و 25 درصـد در 
13 تـا 24 ماهگـی اتفـاق مـی افتـد )شـکل 2(. 25 درصد از 
افزایـش وزن بـدن در 6 مـاه اول زندگی، 25 درصـد در 6 ماه 
دوم و 5۰ درصد از 13 تا 24 ماهگی رخ می دهد )شـکل 3(.

هزینـه خـوراک بـه ازاء هـر واحد افزایـش وزن در 6 مـاه اول 
کمتریـن اسـت و سـپس بـا نرخـی کاهشـی تـا 1۸ ماهگـی 
افزایـش مـی یابـد. هزینـه افزایـش قـد در 6 مـاه اول زندگی 
کمتریـن اسـت، در 6 مـاه دوم متوسـط و در 12 مـاه بعـدی 
خیلـی بیشـتر اسـت )شـکل 4(. افزایـش قـد و وزن در 6 ماه 
اول بسـیار سـریع و ارزان اسـت کـه این خـود بیانگر اهمیت 
افزایـش تغذیـه و افزایـش وزن و قـد دام هـا در 6 مـاه اول 
زندگـی اسـت )شـکل 3(. بـه علـت اینکـه رشـد اسـتخوان 
وابسـته بـه فیزیولوژی و سـن اسـت، رشـد جبرانی بـرای قد 
به سـختی انجام می شـود. بیشـتر رشـد جبرانی در دسـتگاه 
گـوارش اتفـاق مـی افتـد و افزایـش وزن دام نیـز بـه علـت 

افزایـش وزن دسـتگاه گـوارش اسـت.
بعـد از اینکـه مشـخص شـد کـه مناسـب تریـن و ارزان ترین 
زمـان بـرای افزایـش قـد و وزن گاوهای شـیری در دوره شـیر 
خوارگـی اسـت سـوالی کـه مطـرح میشـود این اسـت کـه ایا 
ایـن افزایـش قد و وزن در این دوره تاثیر بلنـد مدت دارد و می 
توانـد بر تولید شـیر اینده گاو تاثیر بگذارد یـا نه؟ بدین منظور 

تحقیقـات مختلفی انجام شـده که در ادامـه به بیان چند مورد 
از انهـا می پردازیـم. )Bach and Ahedo (2008 بیان کردند که 
بین تولید شیر در اولین شیردهی و افزایش وزن روزانه گوساله 
در دوره شـیرخوارگی رابطـه مثبـت وجـود دارد و بـا افزایـش 
رشـد گوسـاله میـزان تولید شـیر افزایـش می یابد )شـکل 5(.

نتایـج مختلفـی از تاثیـر افزایـش رشـد گوسـاله در قبـل از 
شـیرگیری بـر تولیـد شـیر گاوهـا در اولیـن شـیردهی بیان 
شـده اسـت. افزایش مصرف شـیر تا قبـل از 56 روزگی باعث 
افزایـش تولیـد شـیر در اولیـن شـیردهی از 45۰ تـا 13۰۰ 
 .)Soberon and Van Amburgh, 2013( کیلوگـرم مـی شـود
بـه ازاء هـر کیلـو افزایـش وزن شـیرگیری، تلیسـه هـا ۸5۰ 
کیلوگـرم شـیر بیشـتر در اولیـن شـیردهی تولید مـی کنند 
و بـه ازاء مصـرف هـر مگاکالـری انرژی متابولیسـمی بیشـتر 
از نیـاز نگهـداری در قبـل از شـیرگیری 235 کیلوگرم شـیر 
بیشـتر در اولیـن شـیردهی تولیـد مـی شـود. افزایـش وزن 
روزانـه قبـل از شـیرگیری 22% تنـوع در اولیـن شـیردهی را 
باعـث می شـود کـه بیانگر اهمیـت وزن شـیرگیری در تولید 
شـیر بعـدی اسـت )Soberon et al., 2012(. در جـدول 2 که 
از مقاله )Soberon and Van Amburgh (2013 برداشـت شده 
اسـت تفاوت تولید شـیر به صـورت کیلوگـرم در گاوهایی که 
در دوره شـیرخوارگی رشـد باالتر داشـته اند بیان شده است. 
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ایـن نتایـج نشـان مـی دهـد کـه افزایـش نرخ رشـد قبـل از 
شـیرگیری بـا برنامه ریـزی متابولیکـی بلند مدت مـی تواند 
تاثیـر مهمـی در افزایش تولید شـیر داشـته باشـد. همچنین 
عوامـل  هماننـد  دوره شـیرخوارگی  در  مدیریـت  و  تغذیـه 
تاثیرگـذار محیطـی مـی تواند بـر بیـان ژن و نمایش ظرفیت 

ژنتیکـی گاوهـا بـرای تولید شـیر تاثیر داشـته باشـد. 

روش سنتی تغذیه شیر به گوساله ها
روش سـنتی تغذیـه گوسـاله هـا بـر مبنـای تغذیـه شـیر یا 
شـیر خشـک بـر اسـاس ده درصد وزن بـدن می باشـد که با 
توجـه بـه 4۰ کیلـو وزن تولـد میزان شـیر مصرفی حـدود 4 
 ،)Raeth-Knight et al., 2009( تـا 5 کیلـو در روز مـی باشـد
کـه هـدف اصلـی ایـن روش تغذیه افزایـش مصرف اسـتارتر 

 )Azevedo et al., 2016a( توسـط گوساله و گسترش شکمبه
و کاهـش هزینه پـرورش )Khan et al., 2011( می باشـد. اما 
روش سـنتی تغذیـه دارای معایبی اسـت کـه از ان جمله می 
تـوان بـه عـدم تامیـن نیـاز گوسـاله و کاهش رشـد گوسـاله 
 Jasper and Weary,( روز(  در  گـرم   5۰۰ تـا   2۰۰ )بیـن 
2002(، افزایـش سـن تلقیـح، کاهـش رشـد بافـت پسـتان، 
 Jensen, 2006; De( بروز رفتارهای گرسـنگی و عدم اسـایش

Paula Vieira et al., 2008( اشـاره کـرد. 
در روش سـنتی تغذیـه عمومـا گوسـاله هـا برای مـدت دو تا 
سـه مـاه و روزی دو نوبـت و در هـر نوبـت دو کیلـو شـیر یـا 
جایگزیـن شـیر دریافت مـی کنند. هـر گوسـاله 5۰ کیلویی 
بـرای نیـاز نگهـداری خود بـه 5۰ مـگاژول انـرژی در روز نیاز 
دارد و اگـر بخواهد رشـدی حدود یک کیلو نیز داشـته باشـد 
بـه 14 مـگاژول انـرژی اضافـه نیـاز دارد، کـه در مجمـوع به 
22 مـگاژول انـرژی نیـاز دارد. ایـن گوسـاله اگر فقـط 4 کیلو 
شـیر دریافـت کنـد چیـزی حـدود ۹ مـگاژول در روز انـرژی 
دریافـت مـی کند که تقریبا فقـط نیاز نگهـداری ان را تامین 
مـی کنـد. نکتـه ای کـه بایـد در نظر گرفت اسـت این اسـت 
کـه ایـن بـراورد در شـرایط دمایی خنثی بیان شـده اسـت و 
گوسـاله هایـی که در شـرایط تنش سـرمایی یـا گرمایی قرار 
دارنـد نیـاز نگهداری باالتـری دارند. به همین دلیل اسـت که 
در بسـیاری از گلـه هـا، گوسـاله ها پس از تولـد دچار کاهش 
وزن مـی شـوند چـون انـرژی کافی از شـیر مصرفـی دریافت 
نمـی کننـد. )Rauba et al. (2019 بیـان کردنـد کـه افزایش 
رشـد گوسـاله در ۸ هفته اول زندگـی رابطه خطی و مثبت با 
دریافت پروتئین از اسـتارتر و جایگزین شـیر دارد )شـکل 6(. 

عموما مصرف اسـتارتر توسـط گوسـاله به صورت جدی از 14 
روزگی شـروع می شـود )Khan et al., 2008(، و حداقل در دو 
هفته اول منبع اصلی تامین نیازهای رشد و نگهداری گوساله 
خـوراک مایـع مصرفی می باشـد. پـس افزایش رشـد در این 
مقطع بیشـتر تحت تاثیر شیر یا جایگزین شیر مصرفی است. 

تاثیر تغذیه محدود  و سنتی بر رفتار گوساله ها
امـروزه یکـی از مهمتریـن مـواردی کـه در گاوداری هـای 
صنعتـی مـورد ارزیابی قرار مـی گیرد بحث رفتـار دام ها می 
باشـد. بـا اسـتفاده از بررسـی رفتـار دام هـا مـی تـوان آنها را 
بهتـر مدیریت کرد و همچنین اطاعات ارزشـمندی در مورد 
سـامت، تولید و ... به دسـت آورد. بررسـی رفتار گوسـاله ها 
نیـز اخیـرا مـورد توجه قـرار گرفته اسـت و مطالعـات زیادی 
در ایـن زمینـه انجام شـده اسـت. هرچـه سیسـتم تغذیه ای 
و مدیریتـی دام هـا کامـل تـر باشـد و دام هـا اسـایش و رفاه 
بیشـتری داشـته باشـند، رفتارهای انها طبیعی تر و تولید انها 
بیشـتر می شـود. پس در صـورت تغییر رفتـار دام ها و خارج 
شـدن از حالـت طبیعـی می تـوان متوجه شـد که سیسـتم 
مدیریتی و تغذیه ای انها دچار مشـکل شـده اسـت و احتماال 

در اینـده دچـار کاهش تولیـد و عملکرد می شـوند. 
روش تغذیـه سـنتی و یـا محـدود )4 کیلـو شـیر در روز( بـر 
رفتـار گوسـاله هـا تاثیـر گذاشـته و رفتـار انهـا را از حالـت 
طبیعـی خـارج مـی کنـد. از جملـه ایـن تاثیـرات مـی توان 
Appleby et al., 2001; Miller-( بـه کاهـش زمـان خـوردن

Cushon et al., 2013(، افزایـش تعـداد بازدیـد از محل شـیر 

 De Paula Vieira et al., 2008; Borderas et al.,( خـوردن
2009(، گرسـنگی )De Paula Vieira et al., 2008(، افزایـش 
لیسـیدن یکدیگـر، رفتارهـای غیـر تغذیـه ای و کاهش زمان 
 Borderas et al., 2009; De Paula Vieira et( خوابیـدن  
 ،)Thomas et al., 2001( سـر و صـدای بیشـتر ،)al., 2008
و کاهـش زمان بـازی کـردن )Krachun et al., 2010( اشـاره 
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کـرد. بـرای مثـال گوسـاله هایی کـه روزی 5 کیلو شـیر می 
خوردنـد فقـط 1۰ دقیقـه در روز صرف خوردن شـیر کردند، 
ولـی وقتـی به صـورت آزاد تغذیه شـدند به میـزان 45 تا 6۰ 
Appleby et al., 2001; Miller-( دقیقه در روز شـیر خوردند

Cushon et al., 2013a(.  بطـور کلـی مـی تـوان بیان کرد که 
روش سـنتی تغذیـه بـه صـورت 4 تـا 5 کیلو شـیر در روز نه 
تنهـا قـادر به تامین نیازهای گوسـاله های شـیرخوار نیسـت 
و باعـث کاهـش رشـد و عملکـرد آنهـا می شـود بلکـه باعث 

کاهـش رفـاه و آسـایش گوسـاله ها می شـود. 

روش افزایـش دریافت مواد مغذی از خـوراک مایع در 
گوسـاله های شیرخوار

روش افزایـش دریافـت مواد مغذی از خـوراک مایع که به نام 
 Accelerated یـا Intensive milk feeding programs هـای
Feeding Programs نیز نامیده می شـود روشـی است که در 
آن گوسـاله ها مقادیر بیشـتری از مواد مغذی از طریق شـیر 

یـا جایگزین شـیر دریافت مـی کنند. در ایـن روش تغذیه ای 
کـه بـه ان تغذیه متراکم یا فشـرده نیز گفته می شـود میزان 
بیشـتری از مـواد مغذی برای گوسـاله بـه روش های مختلف 
فراهـم مـی شـود کـه از آن جملـه مـی توان بـه تغذیـه آزاد 
 Schaeff et al., 2016a,b; Miller-Cushon( از خـوراک مایـع
et al., 2013(، افزایـش سـطح شـیر یا شـیر خشـک مصرفی 
)افزایـش تعـداد وعـده های شـیردهی یا افزایش میزان شـیر 
 Silper et al., 2014; Leão et al., 2016; Hill et( )در هر وعده
al., 2016; Rosenberger et al., 2017(، افزایش ماده خشـک 
شـیر با شـیر خشـک )Azevedo et al., 2016a,b(، و افزودن 
متعـادل کننـده ها بـه شـیر )Glosson et al., 2015(  اشـاره 
کـرد. اسـتفاده از روش های تغذیه متراکم یا فشـرده مزایایی 
دارد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

- بهبود اسایش و رفاه گوساله 
 von Keyserlingk et al., 2009; Miller-Cushon and(

  )DeVries, 2015
- کاهش رفتارهای گرسنگی

Borderas et al., 2009; de Passillé et al., 2011; Miller-(
)Cushon and DeVries, 2015

)Khan et al., 2011; Gerbert et al., 2018( بهبود سامتی -
- بهبود سیستم ایمنی قبل از شیرگیری

 )Khan et al., 2011; Ollivett et al., 2012; Obeidat et al., 2013(

 Ballou, 2012;( بهبـود سیسـتم ایمنی بعـد از شـیرگیری -
)Ballou et al., 2015

توانایـی جـذب دسـتگاه گـوارش  و  افزایـش رشـد روده   -
)Schäff et al., 2018(

- افزایش رشد اسکلتی و وزن
 Hammon et al., 2002; Jasper and Weary, 2002; Khan(

)et al., 2007; Maccari et al., 2015
 Geiger et al., 2016;( افزایـش رشـد انـدام هـای داخلـی -

)Soberon and Van Amburgh, 2017
پسـتانی  غـدد  رشـد  و  پسـتان  پارانشـیم  وزن  افزایـش   -

)Soberon and Van Amburgh, 2017(
- اثرات بلند مدت بر تنظیم متابولیکی و تولید شیر

 Soberon et al., 2012; Van Amburgh and Soberon,(
)2013; Korst et al., 2017; Kenéz et al., 2018

 Shamay et al., 2005;( شـیر  چربـی  تولیـد  افزایـش   -
)Moallem et al., 2010

)Bar-Peled et al., 1997( بلوغ زودتر -
 Raeth-Knight et al., 2009; Rincker( کاهش سـن زایش -

)et al., 2011
)de Passillé and Rushen, 2016( زنده مانی بیشتر -

- بهبـود طوالنـی مدت عملکرد سیسـتم ایمنی و سـازگاری 
)Hammon et al., 2018( متابولیکـی

نتایج حاصل از مقاالت ذکر شده همگی بر تاثیر مثبت افزایش 
دریافت مواد مغذی از خوراک مایع در گوسـاله-های شـیرخوار 
تاکیـد می کند. البته بـرای افزایش دریافت مـواد مغذی روش 
هـای مختلفی وجود دارد کـه در ادامه به بیان آنها می پردازیم. 

روش اول تغذیه متراكم : تغذیه آزاد از شیر
در ایـن روش تغذیه ای گوسـاله ها به صورت پرورش طبیعی 
در کنـار مـادر )بیشـتر در گاوهـای گوشـتی رایج اسـت( و یا 
با اسـتفاده از دسـتگاه های تغذیه شـیر اتوماتیک )شـکل 7( 
تغذیـه مـی شـوند. در ایـن روش گوسـاله ها تقریبـا ۹ تا 11 
بار از دسـتگاه اسـتفاده می کنند و در هر نوبت حدود ۰/۹ تا 

یـک کیلوگـرم خـوراک مایع تغذیـه می کنند. بطـور معمول 
در ایـن روش گوسـاله هـا در روز ۹ تـا 12 کیلو شـیر با توجه 
بـه سـن و انـدازه بـدن مصرف می کننـد.  در مطالعـه ای که 
توسـط )Miller-Cushon et al., )2013 انجام شـد گوساله ها 
در گروه شـاهد 5 لیتر در روز شـیر خشـک مصرف می کردند 
و گروه تیمار به صورت آزاد شـیر خشـک مصـرف می کردند. 
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گوسـاله ها در سـن 7 هفتگی از شـیر گرفته شـدند و تا 14 
هفتگـی در طـرح نگهداری شـدند. همانطور کـه در جدول 3 
مشـاهده می شـود گوسـاله هـا در دوره شـیرخواری دو برابر 
گـروه شـاهد متوسـط افزایـش وزن روزانـه داشـتند )1/2 در 
مقابـل ۰/6 کیلوگـرم(، هرچند مصـرف اسـتارتر در این گروه 
کمتـر بـود. نکته جالب این بود که بعد از قطع شـیر گوسـاله 

هایـی کـه قبـا مصـرف آزاد شـیر خشـک داشـتند مصـرف 
اسـتارتر خود را حتی به بیشـتر از گروه شـاهد افزایش دادند. 
این مطالعه نشـان مـی دهد که با اسـتفاده از روش صحیح از 
شـیرگیری می توان گوسـاله ها را به مصرف اسـتارتر ترغیب 
کـرد و از کاهـش وزن انهـا بعد از شـیرگیری جلوگیری کرد.  
در شـکل ۸ وزن بـدن و میـزان مصـرف اسـتارتر گوسـاله ها 
بـرای 14 هفتـه نمایـش داده شـده اسـت. گوسـاله هایی که 
بـه صورت آزاد از شـیر خشـک تغذیه می کردنـد از هفته اول 

تـا هفتـه 14 نسـبت به گروه شـاهد وزن بیشـتری داشـتند. 
از سـوی دیگـر مصـرف اسـتارتر در قبـل از شـیرگیری کمتر 
از گـروه شـاهد بـود امـا بعـد از قطـع شـیر مصـرف اسـتارتر 
انهـا افزایـش یافـت و حتـی به بیشـتر از گروه شـاهد رسـید. 
 Schaeff et al. )2016( در مطالعـه دیگـری کـه توسـط
انجـام شـد، گوسـاله هـا در گـروه شـاهد روزی 6 کیلو شـیر 
خشـک مصـرف می کردنـد و در گـروه تیمار به صـورت آزاد 
از شـیر خشـک مصرف مـی کردنـد. در این ازمایش گوسـاله 
هـا از هفتـه 5 تـا 7 به صورت تدریجی از شـیر گرفته شـدند 
و تـا سـن ۸ هفتگـی در طـرح بودنـد. همانطور که در شـکل 

۹ مشـخص اسـت گوسـاله هایی که دسترسـی ازاد به شـیر 
خشـک داشـتند از هفته سـوم وزن بدن باالتری داشـتند که 
حتی در زمان شـیرگیری و بعد از ان نیز وزن انها بیشـتر بود.

همانطور که در شـکل 1۰ مشـاهده می شـود گوسـاله هایی 
کـه بصورت ازاد از شـیر خشـک مصـرف می کردنـد در دوره 
شـیرخواری افزایـش وزن بیشـتری از گوسـاله هـای شـاهد 
داشـتند امـا در زمـان شـیرگیری )از هفتـه 5 تـا 7( میـزان 
افزایـش وزن روزانـه خود را کاهش دادند و به سـطح گوسـاله 
های شـاهد رسـیدند ولی از انها کمتر نشـدند. نکتـه دیگری 
کـه در ایـن مطالعـه نیـز خـود را نشـان داد ایـن بـود کـه 
گوسـاله هـای تیمار میزان اسـتارتر کمتری از گروه شـاهد 
در زمـان شـیرخوارگی مصـرف کـرده بودنـد ولی با شـروع 
شـیرگیری اسـتارتر مصرفـی انهـا افزایـش یافـت و بعـد از 
شـیرگیری بـه میـزان باالتـر از گروه شـاهد رسـید )شـکل 
11(. بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت امـده مـی تـوان بیان 
کـرد کـه بـرای مقابله بـا کاهش مصـرف اسـتارتر در زمان 
شـیرگیری و کاهش رشـد بعد از شـیرگیری حتمـا باید به 
نحـوه شـیرگیری دقـت کافـی شـود و گوسـاله هـا حداقل 
در مـدت زمـان 2 هفتـه و بـه صـورت تدریجـی از شـیر 
گرفتـه شـوند. مشـکلی کـه در تغذیه شـیر به صـورت ازاد 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه باید از دسـتگاه هـای اتوماتیک 
بـرای شـیردهی اسـتفاده کـرد کـه با توجـه به نبـودن این 
دسـتگاه هـا در حال حاضر در کشـور نمی تـوان این روش 

را پیشـنهاد کرد. 

روش دوم تغذیـه متراكـم : افزایش سـطح شـیر یا 
شـیر خشـك مصرفی

روش دیگـری کـه خیلـی رایـج مـی باشـد و قابـل انجـام 
باالتـر شـیر خشـک یـا شـیر  از سـطوح  اسـت اسـتفاده 
مصرفـی در گوسـاله هـا مـی باشـد. همانطور که بیان شـد 
سـطح شـیر مصرفی در گوسـاله ها به روش سـنتی حدود 
1۰ درصـد وزن بـدن یـا 4 کیلوگرم اسـت. می تـوان برای 
افزایـش دریافـت مواد مغذی توسـط گوسـاله سـطح شـیر 
مصرفـی را تـا حـدود 2۰ درصـد وزن بـدن یعنـی حـدود 
۸ کیلوگـرم در روز افزایـش داد. البتـه مشـخص اسـت کـه 
افزایـش سـطح شـیر مصرفـی بایـد بـه صـورت تدریجـی 
انجـام بشـود. 2016b) Geiger et al(. دو سـطح شـیر 
مصرفـی 4 کیلـو و ۸ کیلـو را مقایسـه کردنـد. گوسـاله ها 
بـا مصرف شـیر بیشـتر عملکـرد باالتـری در قبـل و بعد از 
شـیرگیری داشـتند. عـاوه بـر افزایـش قـد و وزن  رشـد 
انـدام هـای داخلـی هـم در گوسـاله هـای مصـرف کننـده 
شـیر باالتر بیشـتر بـود. همانطور که در جدول 4 مشـاهده 
می شـود وزن غدد پسـتان در گوسـاله های مصرف کننده 
۸ کیلوگـرم شـیر حـدود 4 برابـر گوسـاله هـای بـا مصرف 
کننـده 4 کیلوگرم شـیر بـود. همینطـور وزن روده کوچک 
نیـز تقریبا دو برابر شـده اسـت. ایـن نتایج نشـان می دهد 
کـه اسـتفاده از سـطح باالتـر تغذیـه در حـدود 2۰ درصـد 
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وزن بـدن باعـث افزایش رشـد انـدام های داخلـی خصوصا 
غـدد پسـتان می شـود کـه این عامل مـی تواند بـا افزایش 
ظرفیـت پسـتان باعـث افزایش تولید شـیر در اینده شـود.  
در شـکل 12 افزایـش بافـت پارانشـیم پسـتان در گوسـاله 

کامـل  بطـور  انـد  خـورده  شـیر  کیلوگـرم   ۸ کـه  هایـی 
مشـخص شـده اسـت. تصویـر سـمت چـپ بافـت پسـتان 
گوسـاله هایـی اسـت کـه 4 کیلـو در روز شـیر مصرف می 
کردنـد و تصویـر سـمت راسـت گوسـاله هایـی اسـت کـه 
 Geiger et( ۸ کیلـو در روز شـیر مصـرف مـی کردنـد
al., 2016b(. در تحقیقـی نیـز در دانشـگاه ایـام بین دو 
سـطح شـیردهی حـدود 7/5 و 4 کیلوگرم در روز مقایسـه 

انجـام گردیـد. در ایـن طـرح نیـز گوسـاله هایی که سـطح 
بـاالی شـیر را مصرف کـرده بودند هم در زمان شـیرگیری 
)6۰ روزگـی( و هـم در سـن 12۰ روزگـی وزن بیشـتری 
از گوسـاله هـای بـا تغذیـه محـدود داشـتند. نکتـه جالـب 
توجـه در ایـن بـود کـه گوسـاله هایـی کـه تغذیـه محدود 
داشـتند در 6۰ روز اول حـدود 1۰۰ گـرم در روز بطـور 
متوسـط اسـتارتر بیشـتری مصـرف کردنـد امـا در 6۰ روز 
دوم حـدود 2۰۰ گـرم اسـتارتر کمتـری مصـرف کردنـد 
نتیجـه  ایـن   .)13۹7 همـکاران،  و  آرمیـون   ،5 )جـدول 
نشـان مـی دهد کـه در روش تغذیـه متراکم اگـر مدیریت 
شـیرگیری خـوب انجـام شـود نـه تنها بعـد از شـیرگیری 
مصـرف اسـتارتر کاهـش نمـی یابد بلکـه به علـت افزایش 
قـد و وزن حیـوان در قبـل از شـیرگیری میـزان مصـرف 
اسـتارتر بعـد از شـیرگیری افزایـش نیـز می یابـد )جدول 

6، ارمیـون و همـکاران، 13۹7(.
در مقاله ای et al., )2018( Haisan دو سـطح شـیر مصرفی 

5 و 1۰ کیلوگـرم را مقایسـه کردنـد. در ایـن طـرح نیـز 
گوسـاله هایـی که 1۰ کیلو شـیر خـورده بودنـد در قبل از 
شـیرگیری افزایـش وزن بیشـتری نسـبت بـه گروه شـاهد 
داشـتند و در بعد از شـیرگیری افزایش وزن برابر داشـتند 
)شـکل 13(. نکتـه مهمتر این بود که گوسـاله های مصرف 
کننـده 1۰ کیلـو شـیر مصـرف اسـتارتر کمتری نسـبت به 
گـروه شـاهد در قبـل از شـیرگیری داشـتند امـا بـا قطـع 
شـیر انها مصـرف اسـتارتر را افزایش داده و بـه اندازه گروه 
شـاهد رسـیدند )شـکل 14(. نتایـج این مطالعه هم نشـان 
مـی دهـد کـه در گوسـاله هایـی کـه سـطح شـیر باالیـی 
مصـرف مـی کننـد در صـورت مدیریـت مناسـب در زمان 
شـیرگیری میـزان اسـتارتر مصرفـی در بعـد از شـیرگیری 

سـریعا افزایـش مـی یابد. 

روش سـوم تغذیـه متراكـم: افزایش غلظت شـیر از 
طریق افزودن شـیر خشـك

روش دیگـری کـه امروزه در بین دامدارها رواج یافته اسـت 
و نتایـج خوبی داشـته اسـت افزایـش غلظت شـیر مصرفی 
گوسـاله ها توسـط شـیر خشـک می باشـد. از سـوی دیگر 
در تمـام دامـداری هـا، شـیری تولیـد مـی شـود کـه قابل 
فروش نیسـت و به عنوان شـیر بیمارسـتانی یا شـیر ورمی 

شـناخته مـی شـود. بـه ازاء هـر گاو در سـال تقریبـا 22 
تـا 62 کیلوگـرم شـیر بیمارسـتانی تولیـد مـی شـود کـه 
میـزان قابـل توجهـی مـی باشـد. اغلـب گاودارهـا از ایـن 
شـیر بـرای تغذیه گوسـاله ها اسـتفاده می کننـد. نکته ای 
کـه بایـد در نظـر گرفـت ایـن اسـت که ایـن شـیرها اغلب 
مـاده خشـک کمتری نسـبت به شـیر سـالم دارنـد و باعث 
کاهـش دریافـت انـرژی و پروتئیـن در گوسـاله می شـوند. 
در بعضی موارد ماده خشـک شـیرهای بیمارسـتانی به زیر 
7 درصـد مـی رسـد. بـا افزودن شـیر خشـک به شـیر می 
تـوان کمبود ماده خشـک شـیرهای بیمارسـتانی را جبران 
کـرد. بـا این روش گوسـاله ها شـیری را دریافـت می کنند 
کـه از لحـاظ ماده خشـک در سـطح شـیر سـالم و یا حتی 
باالتـر از ان اسـت. بـرای ایـن کار بـه شـیر بیمارسـتانی 
پـودر شـیر خشـک اضافـه مـی شـود و مخلـوط می شـود 
تـا پـودر شـیر خشـک بطـور کامـل در شـیر بیمارسـتانی 
حل شـود. در تحقیقی Furini et al., )2018( ماده خشـک 
شـیر مصرفـی را با افزودن شـیر خشـک از 13/5 به 16/1، 
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1۸/2 و 2۰/4 درصـد رسـاند. با افزایش ماده خشـک شـیر 
رشـد گوسـاله هـا نیـز افزایـش پیـدا کـرد و عـاوه بـر ان 
حتـی رشـد بافت پارانشـیم پسـتان نیـز افزایـش یافت. در 
ایـن تحقیـق با افزایش ماده خشـک شـیر خشـک از 13/5 
بـه 2۰/4 درصـد، متوسـط وزن بـدن گوسـاله هـا از هفتـه 
5 تـا 11 از 66/5 بـه 75 کیلوگـرم افزایـش یافت و سـطح 

بافـت پارانشـیم پسـتان نیـز از 2۸ بـه 33 میلـی متر مربع 
 Azevedo et( در مقاله دیگـری .)افزایـش یافت )جـدول 7
al. )2016a بیـان کردنـد کـه با افزایش ماده خشـک شـیر 
از 12/5 بـه 2۰ درصـد، وزن شـیرگیری از 7۰ بـه ۸۰/5 
کیلوگـرم؛ افزایـش وزن روزانـه از 65۸ بـه 7۸۰ گـرم؛ و 

ارتفـاع جـدوگاه از ۸1/7 بـه ۸3/7 سـانتیمتر افزایش یافت 
)جـدول ۸(. میـزان متوسـط مصـرف اسـتارتر در قبـل از 
شـیرگیری از 1۸۹ بـه 127 گـرم در روز کاهـش یافت ولی 
بعد از شـیرگیری میزان مصرف اسـتارتر گوسـاله هایی که 
شـیر بـا ماده خشـک بیشـتر خـورده بودنـد افزایـش یافت 
و حتـی بـه بیشـتر از مصـرف گوسـاله های شـاهد رسـید 
)جـدول ۹(. نکتـه قابـل توجـه در ایـن بـود کـه افزایـش 
غلظـت شـیر توسـط شـیر خشـک باعـث اسـهال گوسـاله 
هـا نشـد و تفاوتـی در نمـره مدفـوع گوسـاله هـا مشـاهده 
نشـد )جـدول ۸(. همچنیـن قابلیـت هضـم مـواد مغـذی 
بـا افزایـش ماده خشـک شـیر تحـت تاثیـر قـرار نگرفت و 

.)Azevedo et al., 2016b ،1۰کاهـش نیافـت )جـدول

متعـادل  افـزودن   : متراكـم  تغذیـه  چهـارم  روش 
به شـیر كننـده هـا 

روش دیگـری کـه بـرای افزایش غلظت شـیر اسـتفاده می 

شـود افـزودن محصوالتـی بـه اسـم متعـادل کننـده هـا یا 
milk balancer بـه شـیر اسـت. ایـن نـوع محصـوالت بـه 
دلیـل اسـتفاده از منابـع پروتئیـن گیاهی ارزان تر از شـیر 
خشـک هسـتند. البتـه اسـتفاده از انهـا رواج اسـتفاده از 
شـیر خشـک را نـدارد و بیشـتر تولیـد کننـده هـا از همان 
شـیر خشـک بـرای افزایـش غلظـت مـاده خشـک شـیر 
اسـتفاده مـی کننـد. در جـدول 11 ترکیـب دو نمونـه از 
متعادل کننده های شـیر نشـان داده شـده اسـت. استفاده 
از متعـادل کننـده هـا نیـز اثراتـی شـبیه اسـتفاده از شـیر 
خشـک بـرای افزایـش غلظـت شـیر دارد با این تفـاوت که 
ایـن روش بیشـتر برای گوسـاله های در سـن باالتـر از 2۰ 
روزگـی اسـتفاده مـی شـود و تاثیـر ان نیز به بزرگـی تاثیر 

افزایـش غلظـت شـیر با شـیر خشـک نیسـت. 

معایـب افزایـش مصـرف شـیر یا شـیر خشـك در 
شـیرخوار های  گوسـاله 

هرچنـد افزایـش سـطح شـیر مصرفـی یـا افزایـش غلظت 
شـیر باعـث افزایـش رشـد گوسـاله ها مـی شـود بعضی از 
محققیـن بـرای این نـوع روش تغذیـه ایراداتی بیـان کرده 

انـد کـه مـی تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:
- کاهش مصرف استارتر
- کاهش توسعه شکمبه

- کاهش قابلیت هضم
- کاهش رشد بعد از شیرگیری

- افزایش اسهال
Dennis et al. )2۰1۹( در مطالعه ای دو سـطح شـیر 5/3 
و 6/۸ کیلـو شـیر را مـورد مقایسـه قـرار دادنـد. در ایـن 
مقایسـه وزن گوسـاله هـا در سـن 56 روزگـی در سـطح 
بـاالی تغذیـه شـیر حـدود 5 کیلوگرم بیشـتر بـود. مصرف 
اسـتارتر در قبـل از شـیرگیری )۰ تا 42 روزگـی( و در بعد 

از شـیرگیری )42 تـا 56 روزگـی( در گوسـاله ها با سـطح 
بـاالی مصـرف شـیر کمتـر بـود. نکتـه ای کـه قابـل ذکـر 
اسـت کـه مصـرف بـاالی شـیر باعـث اسـهال در گوسـاله 
هـا نشـد )جـدول 12(.  همچنیـن در ایـن مطالعـه قابلیت 
هضـم از روزهـای 47 تـا 52 روزگـی انـدازه گیـری شـد و 
قابلیـت هضـم مـاده خشـک، مـاده الـی و فیبر در گوسـاله 
هایـی کـه سـطح باالتر شـیر مصـرف کـرده بودنـد کاهش 
یافـت، امـا قابلیـت هضم نشاسـته و پروتئین تغییـر نکرد و 
کاهـش نیافـت )جـدول 13(. نکتـه ای کـه باید ذکر شـود 
ایـن اسـت کـه در مطالعـه Dennis et al. )2019( گوسـاله 
هـا در 42 روزگـی از شـیر گرفتـه شـدند کـه سـن بسـیار 
پایینـی اسـت و احتمـاال گوسـاله هـا هنـوز امادگـی قطـع 
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شـیر را نداشـتند. در ایران شـیرگیری گوسـاله ها در کمتر 
از دو ماهگـی رایـج نیسـت و نمی تـوان نتایج ایـن تحقیق 
را بـه پـرورش گوسـاله در ایران تعمیـم داد. نکته دیگر این 
کـه در ایـن مطالعـه شـیرگیری بـه صـورت ناگهانـی بوده 
اسـت و گوسـاله هـا بـرای افزایـش مصـرف اسـتارتر اماده 
نشـده بودنـد. همچنیـن قابلیت هضم نشاسـته کاهش پیدا 
نکـرده اسـت و بـا توجـه بـا اینکـه بخـش عمـده اسـتارتر 
را نشاسـته تشـکیل مـی دهـد عدم کاهـش قابلیـت هضم 
نشـان مـی دهـد که احتماال گوسـاله هـا می تواننـد انرژی 
الزم از اسـتارتر را بدسـت بیاورنـد. در مطالعاتـی کـه قبـا 
کـه  هایـی  گوسـاله   ،)Haisan et al., 2018( شـد  بیـان 
بـه صـورت تدریجـی از شـیر گرفتـه شـدند نـه تنهـا بعـد 
از شـیرگیری مصـرف اسـتارتر انهـا کاهـش نیافـت بلکـه 

افزایـش نیـز یافت.
بطـور کلـی موثرتریـن راه بـرای مقابله بـا اثـرات نامطلوب 
مصـرف شـیر زیـاد بـر کاهـش اسـتارتر مصرفـی و کاهش 
رشـد بعـد از شـیرگیری روش قطـع شـیر تدریجی اسـت. 
بـرای این کار حتما سـعی شـود که گوسـاله هـا به صورت 
تدریجی و بین 1۰ تا 14 روز از شـیر گرفته شـوند. کاهش 
تدریجـی شـیر مصرفـی گوسـاله هـا باعث افزایـش مصرف 
اسـتارتر و رشـد و توسـعه شـکمبه می شـود. کا گوسـاله 
هـای که بـه صورت تدریجی از شـیر گرفته می شـوند بعد 

از شـیرگیری سـریعا مصـرف اسـتارتر خـود را افزایش می 
دهنـد و ایـن افزایـش مصـرف اسـتارتر باعـث حفظ رشـد 
انهـا یـا حتـی افزایـش رشـد بیشـتر آنها مـی شـود. نکاتی 
کـه در شـیرگیری مهـم اسـت مـدت زمـان شـیرگیری، 
شـیرگیری  سـن  و  شـیرگیری  در  شـیر  کاهـش  میـزان 
 Sweeney et al., 2010; de Passillé et al., 2011;( اسـت
Rosenberger et al., 2017(. کا مصرف سـطح باالی شیر 
یـا افزایـش غلظت شـیر تاثیر عمـده ای بر مصرف اسـتارتر 
 Hill et al., 2007, 2013; Osorio( بعد از شـیرگیری ندارد
et al., 2012( و عموما عدم توسـعه شـکمبه تاثیر بلندمدت 
نـدارد )Hill et al., 2016; Steele et al., 2017( و رشـد و 
توسـعه شـکمبه بعد از شـیرگیری بـه سـرعت افزایش می 
 Khan et al., 2007; Maccari et al., 2015; Schäff( یابـد
et al., 2018(. هنـوز هـم در پـروش گاوهـای گوشـتی از 
تغذیـه گوسـاله بـه همـراه مـادر اسـتفاده می شـود که در 
ایـن روش گوسـاله هـا روزانـه سـطح شـیر باالیـی تـا حد 
1۰ تـا 12 کیلـو مصـرف مـی کننـد و بـا مشـکاتی مانند 
 Egli and Blum,( عدم توسـعه شـکمبه مواجه نمی شـوند
 1998; Schiessler et al., 2002; Miller-Cushon and

 .)DeVries, 2015
سـوال دیگـری که در مـورد تغذیه زیاد شـیر مطرح اسـت 
ایـن اسـت کـه ایـا واقعـا تغذیـه زیـاد شـیر باعـث اسـهال 
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می شـود. نتایجـی که به دسـت امده اسـت بسـیار متفاوت 
اسـت و در اکثـر مقـاالت بیان شـده اسـت که تغذیه شـیر 
 Azevedo et al.( زیـاد تاثیـری بـر افزایـش اسـهال نـدارد

2016a; Dennis et al., 2019; Hu et al., 2019(. اسـهال 
بیشـتر دالیـل مدیریتی و بهداشـتی دارد و برای جلوگیری 
از اسـهال و یـا درمـان ان حتمـا بایـد سیسـتم مدیریتـی 

ماننـد  بگیـرد. عواملـی  قـرار  ارزیابـی  بهداشـتی مـورد  و 
مدیریـت تغذیـه آغـوز، کیفیـت شـیر تغذیـه شـده، دمای 
شـیر تغذیـه شـده، بهداشـت و مدیریت و شـرایط محیطی 
بـر وقـوع اسـهال تاثیرگـذار هسـتند کـه بایـد در درمان و 

جلوگیـری از اسـهال انهـا را مـد نظـر قـرار داد. در مطالعه 
ای کـه et al. (2017)  Korst انجـام داد گوسـاله ها به سـه 
گـروه تقسـیم شـدند. در گروه اول گوسـاله هـا در 27 روز 
اول زندگـی روزانـه 6/7۸ کیلوگـرم شـیر خشـک مصـرف 
مـی کردنـد. در گـروه دوم گوسـاله هـا دسترسـی ازاد بـه 

شـیر خشـک داشـتند. گوسـاله ها از 27 تـا 55 روزگی در 
هـر دو گـروه 6/7۸ کیلـو شـیر خشـک مصرف مـی کردند 
و نهایتـا از 55-6۹ روزگـی هـم از شـیر گرفتـه شـدند. در 
ایـن طـرح گوسـاله هایـی کـه بطـور ازاد از شـیر خشـک 
مصـرف مـی کردنـد در مـدت 27 روز فقـط 75 کیلوگـرم 
شـیر بیشـتر مصـرف کردنـد. نتایـج عملکـرد این گوسـاله 
هـا در اولیـن شـیردهی در جدول 14 امده اسـت. همانطور 
کـه مشـاهده می شـود تفاوتی در سـن زایش بیـن تیمارها 
وجـود نداشـت، امـا گوسـاله هایـی کـه دسترسـی ازاد بـه 
شـیر خشـک داشـتند 612 کیلـو شـیر، 3۸ کیلـو چربـی 
و 21 کیلـو پروتئیـن بیشـتر تولیـد کردنـد. ایـن مقالـه به 
خوبـی نشـان مـی دهـد کـه از لحاظ اقتصـادی بـا افزایش 
مصـرف شـیر یا شـیر خشـک در دوره شـیرخوارگی سـود 
زیـادی نصیـب گاودار خواهـد شـد و اصـا نبایـد نگـران 

افزایـش هزینـه تغذیـه گوسـاله ها باشـد. 
بطـور کلـی افزایـش مصـرف شـیر یا شـیر خشـک بـه هر 
روشـی، تاثیـر مناسـبی بـر عملکـرد گوسـاله و گاو دارد. 
افزایـش مصرف شـیر باعـث افزایش قدرت سیسـتم ایمنی 
گوسـاله و افزایـش ایمنوگلوبیـن خـون گوسـاله می شـود. 
افزایـش مصرف خـوراک مایع باعث افزایش رشـد گوسـاله 
هـا در دوران شـیرخوارگی مـی شـود که افزایش رشـد در 
در  دام-هـا  عملکـرد  افزایـش  باعـث  دوران شـیرخوارگی 
اولیـن دوره شـیردهی مـی شـود و هزینـه هـای اضافـی 

حاصـل از مصـرف شـیر اضافـی در دوران شـیرخوارگی را 
جبـران مـی کنـد. بطـور کلی بیـان می شـود که گوسـاله 
هـا بایـد 1۰ تـا 12% وزن بـدن خودشـان بـه عـاوه 3/7 
کیلوگـرم میـزان ثابت در روز خـوراک مایع مصـرف کنند.
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گاهـی در مسـابقات ورزشـی اختـاف میـان برنـده و بازنده تنها كسـری از ثانیه اسـت. مربی اسـب های ورزشـی 
درک مناسـبی از ایـن فاصلـه بسـیار كم دارند و همیشـه دنبال یـك افزودنی یا یـك خوراک برای افزایش سـرعت 
و عملکـرد اسـب خـود هسـتند كـه قاعدتـًا كار راحتی نیسـت. این نکتـه را به خاطر داشـته باشـید كـه ظرفیت 
ژنتیکـی یـك حیـوان قابل تغییر نیسـت و فقـط می تـوان در راسـتای به كارگیـری حداكثر تـوان ژنتیکـی حیوان 
تـاش كـرد كـه یکـی از راه های دسـتیابی بـه حداكثر توان ژنتیکی اسـب تغذیه مناسـب اسـت.  در تغذیه اسـب 
هـای ورزشـی تأمیـن مقادیـر كافی انـرژی تعیین كننده اسـت. ایـن نکته را در نظر داشـته باشـید كه بـرای برنده 
شـدن در مسـابقات كـورس تأمیـن نیاز پروتئیـن، مواد معدنـی و ویتامین هـا تعین كننده نیسـتند، اما دسترسـی 
منابـع انـرژی بـه دلیـل تنظیم عملکـرد حیـوان بسـیار تعیین كننده اسـت. كمبود انرژی موجب خسـتگی سـریع 

حیـوان و عدم دسـت یابـی به حداكثـر تـوان ژنتیکی آن مـی گردد.
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عـاوه بـر ایـن پروفسـور گـری پاتر اسـتاد دانشـگاه A & M تگـزاس بیان می کند کـه »تنها جـزء تغذیه ای که موجـب افزایش 
سـرعت حیـوان می شـود انرژی اسـت کـه تحت عنوان کالری خوراک شـناخته می شـود. همچنیـن نکته قابل توجه این اسـت 
کـه در اسـب هـای کورسـی افزایـش غلظت کالری خـوراک اصـوالً از طریـق کربوهیـدرات ها تأمین می شـود«. البتـه قابل ذکر 
اسـت کـه سـایر نیازهای تغذیـه ای مانند پروتئین و مـواد معدنی، نیز گاهی به راحتی تأمین نمی شـوند. به عنوان مثـال در زمان 
تغذیه بر پایه کنسـانتره یک اسـب مسـابقه بالغ ممکن اسـت به 1۰ درصد پروتئین نیاز داشـته باشـد اما در حالت معمول یک 
جیـره اسـتاندارد حـاوی مقادیـر باالتـری از پروتئین اسـت. در تولید کنسـانتره های تجاری مـواد معدنی و ویتامیـن ها به صورت 
خالـص بـه آن هـا افـزوده مـی شـوند و به ندرت کمبـود مواد معدنـی و ویتامین ها در کنسـانتره ها مشـاهده می شـود، اما تأمین 
انـرژی بـرای اسـب هـای ورزشـی با روش های مطمئن نیازمند تجربه و تخصص اسـت. اسـب های ورزشـی به دلیـل فعالیت باال 
نیـاز بیشـتری بـه انـرژی دارند که جهت تأمین ایـن نیاز باید لقمه هایی کـه از خوراک برمـی دارد حاوی غلظت باالیـی از انرژی 
)افزایـش درصـد دانـه غـات در جیره ( باشـد. همچنیـن مصرف زیاد غات می تواند سـامت حیـوان را تحت تأثیر قـرار دهد و 
موجـب بـروز کولیـک و لنگـش گـردد که خود یـک چالش عمده در تغذیه اسـب های ورزشـی محسـوب می گـردد. همچنین 
خـوراک هـای حـاوی درصد باالی کنسـانتره می تواند زمینه بروز مشـکات رفتاری را نیز فراهم نماید، زیرا که حیوان کنسـانتره 

را به سـرعت مصـرف مـی کند و در طول روز سـرگرمی خاصـی ندارد.

چالش های پرخوری 
خـوراک مصرفـی نسـبتاً مدت زمـان کوتاهـی )حـدود 2 تـا 3 سـاعت( در معـده و روده کوچک اسـب باقی مـی ماند. بعـد از آن 
خـوراک وارد انتهـای دسـتگاه گـوارش )روده بـزرگ و رکتـوم( می شـود. کربوهیدرات های محلول و نشاسـته قبل از رسـیدن به 
انتهای دسـتگاه گوارش باید شکسـته شـوند و از دیواره روده کوچک جذب شـده باشـند. وقتی مقادیر بیش از حد کنسـانتره در 
یـک وعـده مصـرف گـردد مقداری از نشاسـته وارد روده بزرگ خواهد شـد. نشاسـته موجب تغییر در نسـبت جمعیت میکروبی 
انتهـای دسـتگاه گـوارش می گـردد. درنتیجه جمعیـت باکتری های تولیدکننـده اسـیدالکتیک افزایش می یابد کـه باعث افت 
ناگهانی pH انتهای دسـتگاه گوارش، کشـته شـدن باکتری های مفید و آزاد شـدن اندوتوکسـین ها می شود. جذب اندوتوکسین 
هـا موجـب بـروز لنگـش در اسـب  مـی شـود. عدم ترشـح بزاق نیـز یک عامـل مؤثر بر بـروز کولیک اسـت که در زمـان جویدن 
خـوراک ترشـح مـی گـردد و در زمان مصرف کنسـانتره نسـبت به زمانی کـه علوفه مصرف می شـود، مقادیر پایین تـری از بزاق 

ترشـح مـی شـود زیرا که اسـب مقـدار زیـادی از کنسـانتره را در زمان کوتاهی مصـرف می کند.

تصورات موجود در مورد غات
جـو دوسـر جـزء اصلی خوراک قهرمانان برتر دنیاسـت، اما جو دوسـر نیز مانند سـایر غـات به تنهایی تمام 

نیازهـای اسـب را تأمیـن نمی کند و یک خوراک کاماً متعادل نیسـت. نیاز تغذیه ای اسـب های 
قهرمـان از آنچـه توسـط جـو دوسـر تأمیـن می شـود بیشـتر اسـت.در آزمایش ها مختلف 

مشخص شـده اسـت کـه تغذیـه جـو دوسـر به تنهایـی به جـای کنسـانتره کامل می 
تواند باعث ایجاد نسـبت معکوس در نسـبت کلسیم به فسـفر جیره  گردد، زیرا 

کـه اغلـب دانـه هـای کامل غات حـاوی مقادیر باالتری از فسـفر نسـبت 
به کلسـیم هسـتند. همچنین نسـبت زیاد فسـفر به کلسـیم در جیره 

موجب بروز اختاالتی مانند هایپرتیروئیدیسم ثانویه تغذیه ای می 
گردد که عموماً به اسـم بیماری »سـربزرگ« 

شـده  شـناخته 
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اسـت.  بـزرگ شـدن سـر یـک نکته منفی به حسـاب می رود و اگر از یک کنسـانتره اسـتاندارد اسـتفاده شـود احتمال بـروز آن 
ضعیف اسـت. البته اغلب علوفه غلظت کلسـیم باالتری نسـبت به فسـفر دارند و اکثر کارخانه ها جهت اطمینان بیشـتر از منابع 

کلسـیم معدنـی در کنسـانتره ها اسـتفاده می کنند.

تغذیه چربی ها جهت تأمین انرژی
به طـور معمـول از کربوهیـدرات هـا جهت تأمیـن مقادیر باالی نیاز انرژی حیوان اسـتفاده می گـردد، اما با این وجـود حیوان می 
توانـد از چربـی هـا نیـز انرژی موردنیاز خود را در دریافت کند. درواقع چربی می تواند در بدن ذخیره شـود و انرژی آهسـته رهش 
را تأمیـن مـی کنـد و نسـبت بـه مصرف غات احتمال بروز مشـکات را کاهـش می دهد. عاوه بـر این اسـتفاده از چربی ها این 
امـکان را فراهـم مـی کنـد که اسـب با مصرف خـوراک کمتر انرژی بیشـتری را دریافت کنـد و از این طریـق محدودیت ظرفیت 

حجمی دسـتگاه گوارش برطرف خواهد شـد.
چربی ها شـامل روغن های گیاهی )ذرت، سـویا، آفتابگردان( و سـبوس برنج اسـت که معموالً در کارخانه های تولید خوراک به 
روش اسـپری کـردن بـر روی پلـت هـا افـزوده می شـود. قابل ذکر اسـت که برخـی از روغن ها مانند روغن سـویا بـه دلیل وجود 

اسـیدهای چـرب امـگا-3، موجب به حداقل رسـیدن التهابات عفونی در بدن می شـوند.

نحوه عملکرد چربی ها
چربـی در بـدن بـه آهسـتگی آزاد می شـود و ایـن یک نکته مثبت جهت افزودن چربی ها به جیره اسـب های اسـتقامت اسـت، 

آن هـا بـه انرژی بسـیار زیاد اسـت. عـاوه بر این اکسیداسـیون چربـی ها در زمـان فعالیت های زیـرا کـه نیاز 
هـوازی یکـی دیگـر از نقـاط قـوت مصرف آن ها اسـت. بـه عبارت دیگـر برای آزاد شـدن 
انـرژی چربـی هـا حضور اکسـیژن در بافت موردنظر نیاز اسـت. اسـب هایـی که باید 
مسـافتی را بـا سـرعت باال در مدت زمـان کم طی کنند، مانند مسـابقات نمایش 
سـرعتی، اسـب های کورسـی و اسـب های پرشـی، فعالیت بی هوازی انجام 
مـی دهنـد. به عبارت دیگر، این اسـب ها یک فعالیت سـنگین را در بازه 
زمانـی کوتـاه انجام مـی دهند و بافاصلـه بعد از پایان نرخ تنفسـی 
آن هـا بشـدت افزایش می یابد و تبادالت انـرژی در بافت بدون 
نیـاز به حضور اکسـیژن رخ می دهد. بنابراین این اسـب 
هـا قـادر بـه اسـتفاده از چربـی ها جهـت انجام 
فعالیت هـای خود نیسـتند، زیرا که 
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اکسـیژن کافـی جهـت اکسیداسـیون چربی ها فراهم نیسـت. عاوه بر ایـن پدیده ای به اسـم صرفه جویـی در مصرف گلیکوژن 
)glycogen-sparing( مـی توانـد بـا مصـرف چربی ها اتفاق بیافتد. گلیکوژن کربوهیدرات در دسـترس ذخیـره ای در کبد و عضات 
اسـت کـه به آسـانی بـه گلوکز تبدیـل می شـود و انرژی موردنیاز اسـب هـا را در زمـان فعالیت های بـی هوازی تأمیـن می کند.

ایـن اسـب هـا در تمرینـات روزمـره خـود فرایند بی هـوازی انجام نمـی دهند یا به عبـارت دیگر اسـب ها هـرروز چهارنعل نمی 
دونـد و چربـی هـا مـی تواننـد انـرژی فعالیت های هـوازی آن هـا را تأمین کننـد. اگر چربـی به صـورت روزانه در خـوراک حیوان 
گنجانده شـود، ذخایر گلیکوژن به صورت دسـت نخورده باقی می مانند و اسـب در طول مسـابقه دیرتر خسـته می شـود. در زمان 
دیـدن مسـابقات کـورس بـه نظر می رسـد که اسـب برنـده انرژی بیشـتری صرف می کنـد و یا احتماالً از بقیه سـریع تر اسـت، 
امـا بایـد توجـه کـرد کـه اسـب هـای بازنده نسـبت به اسـب برنده زودتر خسـته شـده اند و سـرعت خـود را کاهش مـی دهند. 
اگـر منابـع ذخیـره گلیکوژن تا قبل از مسـابقه در بدن حفظ شـوند احتمال خسـته شـدن حیوان قبل از رسـیدن بـه خط پایان 
کاهش می یابد )شـکل .1(.  همان طور که در شـکل. 1 مشـاهده می شـود با افزایش سـرعت حیوان، سـرعت مصرف گلیکوژن 

نیـز در واحـد زمان افزایـش می یابد.

توصیه های مشاور
کار را پیچیده نکنید! احتماالً این چیزی نیسـت که شـما انتظار شـنیدنش را دارید، اما پروفسـور Nielsen عقیده دارند که افراد 
با پیچیده کردن نیازهای اسـب خود موجب بروز مشـکات بیشـتر می شـوند. اغلب مردم در زمان تأمین نیاز اسـب پتانسـیل 
علوفـه را نادیـده مـی گیرنـد، درحالی که علوفه باید در مرحله اول تهیه جیره غذایی برای اسـب قـرار گیرد. تنها زمانی که مصرف 
علوفـه به تنهایـی قـادر بـه تأمین نیاز اسـب نباشـد و یا مقدار انرژی موردنیاز بسـیار زیاد باشـد از مواد کنسـانتره اسـتفاده کنید. 
بـه عبـارت دیگـر تـا زمانی کـه تأمین علوفـه به اندازه کافـی امکان پذیر اسـت از تغذیـه حیوان با کنسـانتره پرهیز کنیـد. علوفه 
بخـش اصلـی خـوراک اسـت و انتخاب نـوع علوفه با توجه به منطقه جغرافیایی و نوع پوشـش گیاهی بسـیار انعطاف پذیر اسـت.

بااین حـال اغلـب افـراد از کیفیـت و آنالیز علوفـه موجود در محیط خود اطـاع ندارند. بهترین روش موجـود، تهیه نمونه از علوفه 
و ارسـال آن بـه آزمایشـگاه آنالیـز مـواد خوراکی اسـت کـه بعد از آن با توجه به برگه آنالیز ارائه شـده توسـط آزمایشـگاه شـما از 

غلظـت مـواد معدنی، پروتئیـن و انرژی علوفه مطلع خواهید شـد. 
البتـه بایـد در نظـر داشـت که اسـب هـای ورزشـی جهت بـروز حداکثر تـوان ژنتیکی خـود نیازمنـد تغذیه بـا اسـتفاده از مواد 
کنسـانتره ای هسـتند. همچنین باید توجه داشـت که نسـبت علوفه به کنسـانتره نیز در زمان تهیه خوراک اهمیت باالیی دارد 
کـه به طـور معمـول 4۰ درصـد علوفه به 6۰ درصد کنسـانتره در نظر گرفته می شـود. پیشـنهاد می شـود که از کنسـانتره های 
تجـاری اسـتفاده کنیـد زیـرا کـه تمامـی ریز مغذی هـا به صورت اسـتاندارد تأمین شـده اند. همچنین بهتر اسـت کـه 1۸ تا 2۰ 
درصـد از انـرژی بـا اسـتفاده از افـزودن چربی به جیـره تأمین گردد. یادآوری می گردد که با توجه به مخلوط شـدن کنسـانتره با 
علوفـه ایـن درصدهـا در خـوراک کامـل رقیق تر می شـود و غلظت چربی حـدوداً کمی بیشـتر از 3 درصد کل خوراک را شـامل 
مـی شـود. ایـن مقـدار از مقدار بهینه پیشنهادشـده )1۰ درصد خـوراک( جهت بهره بـرداری از مزایای چربی ها پایین تر اسـت، 
بنابرایـن می-تـوان بـا اسـتفاده از افزودن چربی به صورت سـرک این مقدار را تأمین کرد. البته در اسـب های جـوان و درحالی که 

رشـد بایـد وجـه داشـت که افـزودن مقادیر باالی چربی موجب رقیق شـدن سـایر مواد مغـذی موجود در خـوراک نگردد.

پیام مشاور
با توجه به حساسـیت پرورش اسـب های ورزشـی با عملکرد باال، لطفاً برنامه تغذیه اسـب خود را بدون هماهنگی مشـاور تغذیه 

خود تغییر ندهید و تغذیه هر اسـب بر اسـاس برنامه اختصاصی تهیه شـده توسـط مشـاور صورت گیرد.
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ضرورت استفاده از اسیدهای آلی
بـه مـواد پروتئینـی  نیـاز بشـر  افزایـش جمعیـت جهـان 
را روز بـه روز افزایـش مـی دهـد و همیـن موضـوع سـبب 
شـده اسـت کـه جامعـه جهانـی بـه سـمت منابـع جدیـد 
پروتئینـی روی آورد.  باتوجـه بـه هزینههاي بـاالي پرورش 
طیـور، از سـال ها قبـل تحقیقاتـی شـروع شـدند و تـا امروز 
روش هـای متعـددی بـرای افزایـش مقاومت طیـور در برابر 
میکروب هـای بیمـاری زا و همچنیـن روش هـای متعـددی 
بـه منظـور تحریـک رشـد طیـور و در نتیجه بهبـود ضریب 
تبدیـل طیـور پیشـنهاد شـده اند. تردیـدی وجود نـدارد که 
بهتریـن و مطمئنترین راه برای پیشـگیری و کنترل آلودگی 
اسـت.  آنهـا  رشـد  از  جلوگیـری  مضـر  میکروب هـای  بـه 
اگرچـه، حتـی در صـورت وجـود مـواد جلوگیـری کننـده 
نیـز احتمـال وجـود میکروب هـا در دانههـا و خـوراک آماده 
وجـود دارد . بنابرایـن در طـول تحقیقـات صـورت گرفتـه، 
محققـان همچنیـن تـاش کردنـد تـا روش هایـی بیابند که 
جیـره  قبـل از مصرف به وسـیله پرنده به گونه ای سـم زدایی 
شـود یـا اثـرات سـموم موجـود در آن هـا کاهش یابـد. برای 
تحقـق این هـدف، رویکردهـای مختلف فیزیکی، شـیمیایی 
و بیولوژیکـی مـورد بررسـی قرار گرفتند. یـک رویکرد موفق 
بایسـتی ضمـن مقـرون بـه صرفـه بـودن، قـادر بـه از بیـن 

بـردن تمـام آثـار میکروب هـای بیمـاری زا بدون هیـچ گونه 
باقیمانـده مضـر می بود و همچنین نبایسـتی سـبب آسـیب 
بـه کیفیـت تغذیـه ای محصـول می شـد)Bailey  و همکاران، 

2۰۰6؛ Kubena و همـکاران، 1۹۹۸(.
بخـش دیگـری از تاش پژوهشـگران در طول مسـیر اشـاره 
بـود کـه هـم  افزودنی هایـی در جیـره  از  اسـتفاده  شـده، 
محـرک رشـد باشـند و هـم مقاومـت در برابـر بیماری ها را 
باال ببرندکه بسـیار مورد اسـتقبال واقع شـد. بخش عمده اي 
از هزینه هـاي پـرورش در طـی دوره پـرورش، تهیـه جیـره 
غذایـی می باشـد که به پـرورش دهندگان تحمیل می شـود. 
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از اهداف پـرورش کاهـش ضریب 
تبدیل غذایی اسـت، بنابراین اسـتفاده ازمحرک هاي رشـدی 
همچـون آنتی بیوتیک هابـه طـور چشـمگیري افزایش یافت.

اگـر چـه مشـکلی کـه وجود داشـت ایـن بـود که اسـتفاده 
بیـش از انـدازه از داروهاي پادزیسـت ماننـد آنتی بیوتیک ها 
مشـکات زیـادي از جملـه مقـاوم شـدن عوامـل بیماریـزا، 
مسـائل زیسـت محیطـی وغیـره را بـه دنبال داشـته اسـت 
))Schwarz et al.2۰۰1. در نتیجـه نگرانی هـا در ایـن زمینـه 
افزایـش یافـت و اسـتفاده از آنتی بیوتیک هـا به عنـوان مواد 
افزودنـی بـه تدریج محـدود شـد )Plail.2۰۰6( و در اتحادیه 
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اروپـا از سـال 2۰۰6 ممنـوع شـد. در سـایر کشـورها مانند 
آمریـکا نیـز، مصرف کنندگان در حال فشـار بر صنعت طیور 
می باشـند تـا پرورش دهنـدگان، طیـور را بـدون اسـتفاده از 
آنتی بیوتیـک پـرورش دهنـد)Castanon.2۰۰7(.  بـه دنبـال 
اعمـال ایـن محدودیت هـا، حـذف کـردن آنتی بیوتیک هـا 
در  عملکـردی  مشـکات  بـروز  سـبب  طیـور  جیـره  از 
در  افزایـش  و  خـوراک  تبدیـل  ضریـب  افزایـش  طیـور، 
 Dibner and( شـد  طیـور  در  خـاص  بیماری هـای  شـیوع 
Richards.2۰۰5(  ایـن شـرایط پژوهشـگران را مجبـور کرد 

تـا بـه دنبـال جایگزین هایـی بـرای آنتی بیوتیک هـا باشـند 
تـا هـم اثـرات مضـر آن هـا را نداشـته باشـند و هـم سـبب 
مقاومـت در برابـر بیماری هـا شـده و رشـد را تحریک کنند.  
از سـال ها قبـل تـا بـه امـروز ترکیبـات متعـددی ماننـد 
اسـیدهای آلـی، آنزیم هـا، پروبیوتیک هـا، گیاهـان دارویی و 
تحریک کننده هـای سیسـتم ایمنی بـه عنـوان افزودنی های 
مـورد  آنتی بیوتیک هـا  بـرای  جایگزین هایـی  و  خوراکـی 
تحقیـق و بررسـی قـرار گرفتنـد. تحقیقـات نشـان داده انـد 
کـه وجـود شـرایط اسـیدی یکـی از عوامـل کنتـرل کننده 
باکتری هـای بیمـاری زا و غیربیمـاری زا می باشـد. بنابرایـن، 
مناسـب جلـب  بـه عنـوان جایگزیـن  اسـیدها  بـه  توجـه 
شـد)Ceylan and Ciftci.2۰۰2(. اسـیدهای آلـی می تواننـد 
شـامل اسـیدها به تنهایـی و همچنین مخلوطـی از چندین 
اسـید باشـند. اتحادیه اروپا اجازه اسـتفاده از اسـیدهای آلی 
و نمک هـای آن هـا را در صنعـت پرورش طیـور داد زیرا این 
ترکیبـات بـه طـور کلـی بـی ضـرر در نظـر گرفتـه شـدند) 
جیره هـاي  مثبـت  عملکـرد  محققـان    .)2۰1۰.Adil et al

حـاوي اسـیدهاي آلـی را بـه عواملی نظیـر افزایـش کارایی 
افزایـش   ،  )2۰۰7.Kotzamanis  et al(گوارشـی آنزیم هـاي 
 Christiansen( چربـی  و  پروتئیـن  پذیـري  هضـم  میـزان 
مـواد  اتولیـز  میـزان  افزایـش   ،)2۰۰۸.and Luckstadt

معدنـی)Sugiura et al .1۹۹۸( وافزایـش تجمـع باکتریهـاي 
مفیـد در روده )Zhou et al(  2۰۰۸. نسـبت داده انـد.

مکانیسم اثر
اسـید های آلـی  و نمک هـای آن بـه طـور کلـی ترکیبـات 
ایمنی هسـتند که در ساختارشـان حاوی یـک یا چند گروه 
کربوکسـیل )-COOH( اسـت کـه اغلب به عنـوان ترکیبات 
ضـد باکتریایـی در صنعـت تولیـد غـذای موجـودات زنـده 
اسـتفاده می شـود )Defoirdt et al.. 2۰۰۹( . اسـیدهای آلـی 
چربـی دوسـت هسـتند و می تواننداز طریق غشـای سـلولی 
باکتریهـای گرم منفـی بـه داخـل سـلول نفـوذ کنـد. اولیـن 
اقـدام این مواد، تغییر در pH سیتوپاسـم باکتری اسـت که 
موجـب کاهـش pH دورن سـلولی و افزایـش بیـرون رانـدن 
یـون هیـدروژن در سـلول می شـود. بنابرایـن موجـب دژنره 
شـدن پروتئین هـای حسـاس به اسـید و DNA شـده که در 
نتیجـه از فعالیـت آنزیم های حسـاس به اسـید و فرآیندهای 
متابولیکی و آنابولیکی سـلولی جلوگیری می شـود. از طرفی 

افزایـش یون هیدروژن موجب حساسـیت بیشـتر باکتری ها 
و در نتیجـه کاهـش باکتری هـای مضر در مجرای گوارشـی 

 .)2۰۰3 .Booth and Stratford( جانـور میزبـان می شـود

بررسی برخی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی
همانطور که در بخش های قبلی به آن اشـاره شـد، اسـتفاده 
از اسـیدهای آلی به عنـوان جایگزینی بـرای آنتی بیوتیک ها 
بـا گذشـت زمـان  از سـال ها قبـل شـروع شـده اسـت و 
محققیـن بـا درس گرفتـن از تجربه محققین قبلـی و به کار 
گیـری خاقیـت، ترکیبات مختلف اسـیدی کننـده را مورد 
اسـتفاده قـرار داده انـد و تا امـروز همچنان تحقیقـات ادامه 

داشـته و کاربردهـای جدیـدی از آن ها آشـکار می شـود.
Sturkie )1۹۸6( گـزارش داد کـه اضافـه کـردن اسـیدهای 

آلـی به جیره جوجه های گوشـتی سـبب کاهـش در غلظت 

اسـید اوریـک خـون شـد.  Zantop 1۹۹7 گـزارش داد کـه 
اسـتفاده از اسـیدهای آلـی در جیـره سـبب افزایـش غلظت 
آنزیـم ALP سـرم شـد.  Abdel-Azeem et al. 2۰۰۰ نشـان 
دادنـد کـه اضافـه کردن اسـید سـیتریک بـه جیـره تأثیری 
نداشـت. همچنیـن  بـر وزن کبـد جوجـه هـای گوشـتی 
ایـن پژوهشـگران گـزارش دادنـد که سـطوح AST سـرم در 
موش هـای تغذیـه شـده بـا اسـیدهای آلـی کاهـش یافت و 

ALT از نظـر آمـاری بـی تغییـر ماند. 

از  اسـتفاده  کـه  دادنـد  گـزارش   2۰۰1  .Fushimi et al

اسـیدهای آلـی در جیـره سـبب افزایـش در غلظـت گلوکز 
خـون جوجه های گوشـتی شـد.  Denli et al. 2۰۰3 گزارش 
دادنـد کـه مخلوط اسـیدهای آلی هیچ اثری بر تولید الشـه، 
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 2۰۰3 .Brenes et al  .چربـی شـکمی و وزن کبـد نداشـتند
گزارش دادند که اسـتفاده از اسـیدهای آلی در جیره جوجه 
هـای گوشـتی سـبب افزایـش در غلظـت کلسـیم، فسـفر و 
ALP خـون شـد.  Leeson et al. 2۰۰5 هیـچ اثـری را روی 

وزن الشـه بعـد از مصـرف اسـید بوتیریک مشـاهده نکردند. 
Rahmani and Speer )2۰۰5( مشـاهده کردنـد که تیمارهای 

اسـیدهای آلـی سـبب افزایـش در غلظت گامـا گلوبولین در 
خـون جوجه های گوشـتی شـد و همچنین نشـان دادند که 

نسـبت آلبومیـن بـه گلوبولیـن خون کاهـش یافت.
Sakine et al. 2۰۰6 گـزارش کردنـد کـه غلظت کلسـترول و 

تری گلیسـرید خـون در اثـر مصرف اسـیدهای آلـی کاهش 
یافـت.  Garcia et al. 2۰۰7 گـزارش کردنـد که تولید الشـه، 
 Soltan   .سـینه و بال تحت تأثیر اسـید فرمیک قرار نگرفتند
)2۰۰۸( بهبـود عـددی را در غلظـت HDL و LDL خـون در 
 .Abdel-Fattah et al  .اثـر مصـرف اسـیدهای آلـی نشـان داد
2۰۰۸ مشـاهده کردنـد که تیمار با اسـید سـیتریک سـبب 
متابولیت هـای  کاهـش  و  کل  پروتئیـن  غلظـت  افزایـش 
چربـی )کلسـترول و تری گلیسـیرید( شـد. همچنیـن ایـن 
پژوهشـگران گزارش دادند که غلظت کلسـیم و فسـفر سرم 
افزایش داشـته اسـت.  Ebrahimnezhad et al. 2۰۰۸ گزارش 
کردند که اسـتفاده از اسـید سـیتریک سـبب کاهش معنی 
دار وزن نسـبی قلـب و عـدم تأثیـر بـر وزن چربـی حفـره 
شـکمی شـد. همچنیـن گـزارش دادنـد که غلظت کلسـیم 

و فسـفر سـرم افزایش یافته اسـت.
از  اسـتفاده  کـه  دادنـد  نشـان   )2۰۰۹(  .Taherpour et al

اسـیدهای آلـی تأثیـر معنـی داری بـر غلظـت HDL خـون 
نداشـت ولـی سـبب کاهـش معنـی دار LDL خـون شـد. 
Kaya and Tuncer 2۰۰۹ گـزارش کردنـد کـه اضافـه کـردن 

اسـیدهای آلـی بـه جیره سـبب کاهـش پروتئیـن کل خون 
و تری گلیسـرید خـون و افزایـش در غلظت کلسـترول خون 
مکمـل  کـه  دادنـد  گـزارش   )2۰۰۹(  .Panda et al شـد.  
کـردن جیـره ای اسـیدهای آلـی سـبب افزایـش وزن بدن و 
ضریـب تبدیـل خـوراک در جوجه های گوشـتی شـدند. این 
متخصصیـن گـزارش کردنـد که بهبـود در وضعیـت ضریب 
تبدیـل خـوراک احتمـاال ناشـی از مصرف بهتر مـواد مغذی 
و در نتیجـه افزایـش وزن بـدن بـوده اسـت. ایـن محققیـن 
گـزارش دادنـد کـه مصـرف اسـیدهای آلـی سـبب کاهـش 
خوراک مصرفی در طیور شـده اسـت. آن ها گـزارش داده اند 
کـه ایـن امـر احتمـاال ناشـی از کاهـش خـوش خوراکـی 

تیمارهـای دارای اسـیدهای آلـی می باشـد. 
Hassan et al. 2۰1۰ از مخلوطـی از اسـیدهای آلـی تجـاری 

)گالیاسـید و بیاسـید( در مقایسـه با آنتی بیوتیک انرامایسن 
در جوجه هـای گوشـتی اسـتفاده کردند. نتایج نشـان دادند 
کـه جوجه هـای مصـرف کننده مکمـل گالیاسـید دارای 16 
درصد وزن بیشـتر در مقایسـه با شـاهد داشـتند. همچنین 
نتایـج نشـان دادنـد کـه مکمل هـای اسـیدهای آلی سـبب 

بهبـود ضریـب تبدیل خوراک شـدند. 

Salgado et al. 2۰11 گـزارش کردنـد که غلظت های ALT و 

AST سـرم تحت تأثیر اسـتفاده از چهار دز اسـید سـیتریک 

گرفتند. قرار 
Fascina et al. 2۰12 گـزارش دادند که اسـیدهای آلی دارای 

می تواننـد  و  هسـتند  رشـد  کننـده  تحریـک  ویژگی هـای 
جایگزیـن مناسـبی بـرای آنتی بیوتیک هـا باشـند. 

Attia et al. 2۰13 گـزارش دادنـد که افزودن اسـید اسـتیک 

بـه جیـره جوجه هـای گوشـتی هیچگونـه اثر معنـی داری 
بـر غلظـت پروتئین کل خـون، گلوبولین، AST و ALT سـرم 

نداشت. 
Brzoska et al. 2۰13 گزارش دادند که اسـیدهای آلی دارای 

اثـر محـرک بـر رشـد و کاهـش تلفـات بودنـد و همچنیـن 
نشـان دادنـد کـه تولیـد الشـه تحـت تأثیـر اسـیدهای آلی 

قـرار نگرفته اسـت. 
Hashemi et al. 2۰14 مخلوطی از اسیدیفایرها را به خوراک 

جوجه های گوشـتی اضافـه کردند و گـزارش کردند که وزن 
بدن در مقایسـه با جیره شـاهد افزایش نشـان داد. 

از  اسـتفاده  زمینـه  نقیضـی در  و  گرچـه، گزارشـات ضـد 
اسـیدی فایرها در تغذیـه طیور وجـود دارد و عوامل مختلفی 
وجـود دارنـد کـه روی میـزان عملکـرد اسـیدی کننـده ها 
اثرگـذار هسـتند: فرمول شـیمیایی اسـید )زنجیـر کوتاه در 
مقابـل زنجیـر بلنـد(، ارزش PKa اسـید)که مربـوط به طول 
زنجیره و هیدروکسیاسـیون آن می باشـد(، ارگانیک یا غیر 
ارگانیـک بـودن، شـکل شـیمیایی )اسـتری بودن یـا نبودن 
اسـید(، نمـک دار بـودن یـا نبودن اسـید؛ پوشـش دار بودن 
یـا بـدون پوشـش بـودن، وزن ملکولـی )به عنوان شـاخصی 
بـرای اکـی واالنسـی آن(، عیـار پاییـن تریـن غلظـت مهـار 
کننـده) MIC- value(، نـوع میکروارگانیسـم )باکتری، قارچ، 
مخمـر(، گونـه حیـوان، مـکان و موقعیـت در لولـه گـوارش 
  .)2۰14.Hashemi et al (و ظرفیـت بافـری خـوراک مصرفـی
همچنیـن یـک محدودیـت مهـم دیگـر در مـورد مصـرف 
اسـیدهای آلـی ایـن اسـت کـه این ترکیبـات به سـرعت در 
فاصلـه بیـن چینـه دان تا سـنگدان تجزیـه می شـوند که اثر 
 Luckstadt (آن هـا را روی عملکـرد طیـور کاهـش می دهـد
and Mellor.2۰11(. گزارش شـده اسـت کـه آمونیوم فرمات 

یا کلسـیم پروپیونات )۰/3 درصد( سـبب افزایـش وزن زنده 
و ضریـب تبدیـل خـوراک در جوجه هـای گوشـتی شـدند ) 

.)2۰۰7.Paul et al

ضیایـی و همکاران، 13۹1 اثرات اسـیدهای آلی را به عنوان 
ترکیبـات محـرک رشـد روی عملکـرد رشـدی طیـور مورد 
بررسـی قـرار دادنـد و نشـان دادنـد کـه جوجه هـای تیمار 
شـده اضافـه وزن روزانـه بیشـتر و ضریـب تبدیـل خـوراک 
کمتـری داشـتند. همچنیـن وزن نسـبی طحـال و بـورس 
فابریسـیوس بـه طـور معنـی داری در جوجـه هـای تیمـار 

شـده بیشـتر بودند. 
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