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•  حدود بیست سال پیش به محض ورود به نهاد مقدس جهاد سازندگی به علت عالقه 

ایستگاه حفظ ژن گاوهای  اندازی  راه  و  به منظور شناسایی  داوطلبانه   ، به روستاییان  فراوان 

. نزدیک به دو سال )  سیستانی،  عازم شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان شدم 

سالهای 1369 و 1370 ( زندگی و همنشینی با روستاییان بویژه پرورش دهندگان دامهای بومی 

و مشاهده مقاومت و تطابق پذیری این دامها در شرایط سخت و نامطلوب محیطی حاکم بر آن 

منطقه جغرافیایی و نقش موثر آنها  در تامین معاش خانواده های روستایی ، عالقه و اشتیاق مرا 

برای کار در زمینه حفظ ، حراست و توسعه دامهای بومی افزایش داد . 

وقت جناب  مدیر کل محترم  دستور  بنابر  تهران،  به  بازگشت  از  در سال 1370 پس    •

آقای دکتر  محمد راسخ افشار، به عنوان کارشناس هماهنگ کننده ملی پروژه توسعه گاومیش 

آذربایجان ، به پروژه مشترک با سازمان خواربار جهانی )FAO( معرفی شدم. این نقطه آغازی 

از نقطه نظرات و تجربیات دانشمندان صاحب نظر در  با استفاده  ارزشمند برایم بود تا بتوانم 

عرصه جهانی به اهمیت و ویژگیهای معجزه آسای گاومیش به عنوان یک دام روستایی پی ببرم 

. پس از چهارده سال خدمت و کسب تجربه،  در سال 1384 در اولین دیداری که با نویسنده 

دانشمند و ارجمند این کتاب آقای آنتونیو بورگیز در ایران داشتم،  ایشان کتاب حاضر را که به 

زبان انگلیسی بود به من هدیه کردند و این جانب پس از سه ماه مرور  اجمالی کتاب  و با کسب 

اجازه از نویسنده،  شروع به ترجمه آن به زبان فارسی کردم ، تا اینکه با توکل به خداوند بزرگ 

و استعانت از ذات مقدس او و طلب صبر و بردباری و  پشتکار، توانستم پس  از سه سال تالش 

پی گیر، این کتاب را به عنوان هدیه ای کوچک برای اقشار مختلف بهره برداران ترجمه کنم . 

از صمیم قلب امیدوارم که خداوند بزرگ و مهربان ترجمه این کتاب را به عنوان عبادت و عمل 

صالح و به آنچه را که موجب خوشنودی و رضای ذات مقدس اوست،  از این بنده حقیر قبول 

فرماید. در ضمن، به استحضار خوانندگان محترم می رسانم هر گونه نکته مبهم و یا نقص  در 

مطالب را قطعًا ناشی از ترجمه اینجانب تلقی کنند نه از متن انگلیسی و به همین دلیل انعکاس 

موارد از طریق تماس با این جانب موجب تشکر و سپاسگزاری است و بی تردید، در چاپ های 

بعدی ملحوظ  خواهد شد .

م : 
رج

 مت
ار

گفت
یش

پ

ص



•  در پایان ، از جناب آقای مهندس رهام عبدی پور مشاور محترم معاون 

وزیر و مدیر پشتیبانی و امور عمومی که همواره مشوق من برای ترجمه ی این کتاب 

بودند و در مراحل مختلف  تایپ و چاپ این کتاب نهایت همکاری و مساعدت را با این جانب 

داشتند،  از صمیم قلب سپاسگزارم.  همچنین، از  جناب آقای  مهندس حسین ایزدی قهفرخی 

مدیرکل محترم مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور و معاون ایشان جناب آقای  

مهندس امیر مفتخری کاشان که پیوسته مشوق بنده در توسعه دامهای بومی بوده اند و آقای 

میرموسی میرنژاد رابط محترم روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی که نهایت همکاری 

را با اینجانب نموده اند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم. 

همچنین از حروفچین های گرامی خانم ها : 

ربابه صلحی، بتول باال پور ، مریم رستگاری،  فاطمه ولدخانی، مریم عبدلی، فاطمه قائمی 

پناه که با نهایت حوصله و بردباری زحمت کشیده و  مطالب کتاب را تایپ  کردند و نیز از 

سرکار خانم  منظر رضایی که اصالح و غلط گیری تمام مطالب تایپ شده را با نهایت دقت 

انجام  دادند و نیز از سرکار خانم نرگس عطارد که در آماده سازی و بهبود کیفیت تصاویر 

نهایت همکاری و مساعدت نمودند، کمال سپاسگزاری را می نمایم .

       والسالم

            حمیدرضا نادرفرد

    معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی

                  تهران . مرداد 1389
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از سال ها پیش،  قصد نوشتن کتابی درباره گاومیش را داشتم.   یک گونه ي دامي که به پ

آن عشق مي ورزم وحدود 30 سال در زمینه آن مطالعه و تحقیق کرده ام. گاومیش دامي آرام 

و خیلي هوشیار است. دامي اهلي و خاص مناطق روستایي،  وفادار و مهربان، داراي قدمت و 

تاریخ طوالني پرورش، و در حال حاضر نیز در بسیاري از کشورهاي جهان  وجود دارد. از این 

دام به عنوان نیروي کار استفاده مي شود ضمن اینکه براي تولید گوشت، شاخ، پوست و نیز  شیر 

با ارزش غذایي فراوان  و در نهایت فرآوری خامه، کره، ماست وانواع پنیر بویژه پنیر خوشمزه 

موزارال ، پرورش داده مي شود.

در   F.A.O خواربار جهاني  و مساعدت سازمان  با همکاري  کتاب  این  نوشتن  فرصت   •

منطقه اروپا فراهم شد .  هدف از این همکاري، ایجاد زمینه مناسب براي مشارکت و تبادل 

در  کشاورزي  تحقیقات  شبکه هاي  غالب  در  دنیا  مختلف  مناطق  بین  فني  و  علمي  تجربیات 

اروپا،  منطقه  در   )F.A.O( جهاني  خواربار  سازمان  است.    )ESCORENA(اروپا سیستم 

نگارنده را به عنوان رابط هماهنگ کننده شبکه هاي تحقیقاتي گاومیش در مناطق مختلف اروپا 

و خاورمیانه یاري کرد تا بتوانم این  نوشتار  را به عنوان کتاب مرجع در زمینه گاومیش هاي 

سراسر  جهان  با مشارکت و همکاري کارشناسان و صاحب نظران مختلف و نیز با استفاده از 

نتایج تحقیقات و تجربیات شخصي خودم نوشته و به چاپ برسانم.

• در رابطه با کسب تجربیات و مطالعات 30ساله ام، برخود الزم مي دانم که از دانشمندان 

و محققین پیشکسوت که تالش  و زحمات زیادي را در  راه توسعه و تکامل گاومیش متحمل 

 Dr. Augusto( شده اند قدرداني وتشکر بنمایم که اولین آنها آقاي ؛ دکتر آوگوستو رومیتا

وزارت  به  وابسته  دامپروري  تحقیقات  موسسه  در  من  راهنماي  و  استاد  اولین    )Romita

را  اینجانب  کارهای تحقیقاتی  زیادي  ایتالیا در منطقه مونته روتوندو، رم مي باشد.  کشاورزي 

زمینه  در   )Tormancina( تورمانچینا  مزرعه  بنام  موسسه  تحقیقاتي  مزرعه  در  ایشان  با 

گوساله هاي گاومیش و گاوهای نر  جوان در طي سالهاي 1974 تا 1980 انجام دادم. بعد از این 

مدت ایشان اولین پروژه مهم تحقیقاتي در زمینه گاومیش را با حمایت مالی وزارت  کشاورزي 

و  تغذیه  قبیل  از  گاومیش  پرورش  اصلي  موارد   پروژه  این  در  نمود.  تدوین  و  ایتالیا  طراحي 

احتیاجات غذایي، تولیدمثل و فیزیولوژي و میکروبیولوژي شکمبه با همکاري و مشارکت فني و 

ه



 ،)Bologna( بلونیا ،)Naples(علمي دیگر مراکز علمی  ایتالیا از قبیل دانشگاههای  ناپل

پروجا )Perugia( و پیاچنزا)Piacenza( مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفت.

• دومین نفر؛  پروفسور جواني دفرانچیزیس )Giovanni De Franciscis( است،  

کسي که در زمینه درک چشم انداز و آینده خوب توسعه گاومیش در ایتالیا و  در دنیا با استفاده از 

تجارب خودش مرا یاري داد. او یکي از افراد اصلي و موثر  در برگزاری  اولین )1974( و دومین 

فدراسیون  مساعي  تشریک  و  همکاري  با  توانست  که  بود  گاومیش  جهاني  کنگره    )1982(

جهاني گاومیش )که در سال 1985 تاسیس شد( به همراه این جانب چهارمین کنگره جهاني 

گاومیش را در سال 1997 در قصر سلطنتي کازرتا در ایتالیا برگزار کند.

• سومین نفر؛  آقاي عبدالوهاب قریشي )A.Qureshi( بود،  کسي که اطالعات و آگاهي 

هاي مرا در زمینه نقش اساسي گاومیش در تامین معاش بسیاري از خانواده هاي روستایي در 

کشورهاي در حال توسعه افزایش داد و نیز در جهت تاسیس و راه اندازي شبکه تحقیقات بین 

منطقه اي گاومیش وابسته  به سازمان خوار بار جهانی )F.A.O ( مشوق اصلي من بود.

 ،)Beniamino Ferrara( همچنین،  در اینجا یادي مي کنم از پروفسور بنیامینو فرارا •

یکي از استادان  معروف علوم دامي براي دانشجویان هم دوره من در دانشگاه ناپل ایتالیا.

 ،)Tullio Di Lella(و  نیز  از همکار  و دوست گرامي و عزیزم پروفسور تولیو دي لال 

 Federico II دوم)  فدریکو  دانشگاه  دامپزشکي  دانشکده  در  دام   خوراک  و  تغذیه  استاد 

university (  واقع در ناپل ایتالیا  یاد مي کنم ، که مرا در مسیر تحقیقات گاومیش حمایت 

کرد.

متاسفانه،  تمامي پنج نفر همکار نامبرده فوت کرده اند و من به علت از دست دادن آنان و 

بخاطر تنها شدن خودم )بدون ایشان( احساس غم واندوه مي کنم.  به همین خاطر این کتاب 

را به یاد و روانشان تقدیم مي کنم.

        آنتونیوبورگیز

    مونتروتوندو  )رم(،  ایتالیا، 2005
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فصل نخست
جمعیت گاومیش و راهبردهای 

 پرورش در دنیا

نویسندگان:
Antonio Borghese 

Marco Mazzi 

 موسسه تحقیقات علوم دامی  ایتالیا، رم



- در حال حاضر حدود 168 میلیون راس گاومیش )نام علمي: Bubalus bubalis( در جهان وجود دارند که از این تعداد 

160/4 میلیون راس یعني 95/48 درصد از کل جمعیت در قاره آسیا و 3/7 میلیون در قاره آفریقا که تقریبًا تمام این تعداد )2/24 

استرالیا  در  آمریکاي جنوبي، 40000 راس  در  از کل جمعیت(  )1/96 درصد  از کل جمعیت( در کشور مصر، 3/3میلیون  درصد  

)0/024درصد( و 0/5 میلیون راس معادل 0/3 درصد  از کل جمعیت نیز در اروپا زیست مي کنند.

آسیا:

 )Bubalis( و گونه بوبالیس )Bubalus( گاومیش آسیایي یا همان گاومیش آبي،  در تقسیم بندي جانوران از جنس  بوبالوس

است.

نشخوارکنندگان،  راسته  زیر  راسته سم شکافتگان،  دسته سم داران،  زیر  پستانداران،  دسته  به  متعلق   Bubalus Bubalis

خانواده بویده )Bovidae(، زیر خانواده Bovinae  و شاخه Boviniاست، شاخه اخیر خود به 3 گروه منشعب مي شود:

الف: گروه Bovinae که گاوها در این گروه قرار دارند؛

ب: گروه Bubalina که در این گروه  به گونه هاي مختلف گاومیش هاي آسیایي قرار دارند که داراي 3 گونه مختلف  به 

شرح زیر هستند: 
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- Bubalus depressicornis با نام انگلیسي Anoa در اندونزي زیست مي کند؛

- Bubalus mindorensis که در فیلیپین زیست مي کند؛

- Bubalus bubalis که حاصل اهلي شدن Bubalus arnee یعنی  گاومیشهاي هندوستان هستند؛

ج:گروه Syncerina که در این گروه فقط گونه Syncerus caffer یا همان گاومیش آفریقایي قرار دارد.

 Bos(اهلي شدن گاومیش در طي 5000 سال پیش اتفاق افتاده است که در مقایسه با اهلي شدن گاوهاي مناطق معتدل اروپا

taurus( و گاوهاي کوهان دار بومي آسیا )Bos indicus( که 10000 سال پیش اهلي شدند، مي توان گفت دیرتر اهلي شده 

 )Swamp buffalo( و گاومیش باتالقي )River buffalo( است. گاومیش آسیایي به دو زیرگونه شامل گاومیش رودخانه اي

داراي  رودخانه اي  گاومیش  دارند.   تفاوت  یکدیگر  با  بهره برداري  نوع  نیز  و  ژنتیکي  مورفولوژي،   نظر  از  که  مي شود،  تقسیم 

n2=50  کروموزوم  که 5 جفت از این کروموزومها به شکل ساب متاسنتریک )Submetacentric( و 20جفت دیگر به شکل 

آکروسنتریک )Acrocentric( هستند.

گاومیش باتالقي داراي n2=48 کروموزوم  که 19 جفت آن به شکل متاسنتریک )Metacentric( هستند. اختالف در تعداد 

کروموزوم دیپلوئید بین گاومیش باتالقي و رودخانه اي تنها اختالف آشکار از نظر کروموزومي بین این دو زیر گونه  است. در حقیقت 

کروموزوم بزرگ شماره 1 در گاومیش باتالقي نشات گرفته از ترکیب و جابه جایي متوالي بین کروموزم شماره 4 رودخانه اي از ناحیه  

تلومر بازوی P )تلومر: واحد انتهایی هر کروموزوم ( و کروموزوم شماره 9 )از ناحیه centromere( گاومیش رودخانه اي است ( 

Iannuzzi ،1981  و )Di Berardino. در پي وقوع این پدیده جابه جایي نواحي اصلي و هدایت کننده  داخل هسته سلول 

که در کروموزوم شماره 4 گاومیش رودخانه اي قرار دارند،  عماًل از بین مي رود و سانترومر کروموزوم شماره 9 نیز غیرفعال مي گردد( 

.Di Berardino( و  Iannuzzi ،1981

از تالقي این 2 زیرگونه یعني گاومیش رودخانه اي و باتالقي،  نتاجي با 49کروموزوم به وجود مي آید که نتاج آمیخته نر معمواًل 

مشکالت باروري دارند  در حالي که نتاج آمیخته ماده فقط در صورت تالقي هاي برگشتی  )Backcross( با نرهای رودخانه ای  

با اندکی  تاخیر بارور می شوند و لذا  فاصله بین دو زایش طوالني تری  دارند. 

مورفولوژي این دو زیر گونه ، یعني گاومیش باتالقي و گاومیش رودخانه اي،   کاماًل  با یکدیگر متفاوت هستند. گاومیش هاي 

باتالقي سبک تر، وزن دام نر بالغ از 325 تا 450کیلوگرم  متغیر است.  این در حالي که وزن گاومیش بالغ رودخانه اي از 450 تا 

1000کیلوگرم متغیر است. گاومیش باتالقي عمدتًا به منظور نیروي کار پرورش داده مي شود ضمن اینکه مقدار قابل توجهي شیر 

حداکثر تا 600 کیلو گرم  در یک سال نیز تولید مي کند. اهمیت گاومیش رودخانه اي مربوط مي شود به کمیت و کیفیت باالي 

شیري که تولید مي کند. گاومیش هاي رودخانه اي بطور کلي داراي جثه اي بزرگ، با شاخهاي پیچیده و قسمت اعظم جمعیت آنها 
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در کشورهاي هند و پاکستان و بعضي از کشورهاي غرب آسیا زیست مي کنند. این گاومیشها وارد شدن و غوطه وری در آب تمیز را 

ترجیح مي دهند و در درجه اول بمنظور تولید شیر پرورش داده مي شوند ضمن اینکه به منظور تولید گوشت و نیروي کار نیز آنها را 

نگهداری و  پرورش مي دهند. گاومیشهاي باتالقي داراي جثه کوچک ولي توپر و محکم هستند که عادت به غوطه وري و تفریح در 

باتالقها و مردابها را دارند. این گاومیشها در درجه اول بمنظور نیروي کار در مزارع برنج و کشیدن اجسام سنگین نگهداري مي شوند 

ضمن اینکه براي تولید گوشت و شیر نیز از آنها استفاده مي شود. گاومیشهاي باتالقي عمدتًا در کشورهاي جنوب شرق آسیا زیست 

مي کنند. لیکن جمعیت کوچکي از این نوع دام در ایاالت شمال شرقي هندوستان نیز یافت مي شوندSethi( ،2003 ). هر کدام از 

2زیرگونه یاد شده تعداد زیادي نژاد  دارند.

• تولید شیر و گوشت از گاومیشهاي کشورهاي آسیا در طي دهه هاي گذشته روند متغیري از خود نشان داده است،  بدینصورت 

که در کشورهایي از قبیل هندوستان، سریالنکا، پاکستان و چین،  شیر گاومیش به ازای  هر حیوان به ترتیب حدود 2/44درصد، 

1درصد، 1/45درصد و 1/55درصد افزایش داشته و این در حالي است که در کشورهاي بنگالدش، میانمار )برمه(، نپال و ویتنام 

مقدار شیر تولیدي هر حیوان یا اینکه هیچ تغییري )کاهش یا افزایش( از خود نشان نداده و اگر تغییري هم  داشته  قابل توجه 

نبوده است. در بعضي از مناطق شرق وجنوب شرق آسیا جمعیت گاومیش رشد منفي داشته است. تولید گوشت گاومیش فقط در 

کشور پاکستان رشدي معادل 1/43درصد داشته، در حالي که در دیگر کشورها  مقدار تولید یا ثابت بوده و یا کاهش داشته است. 

در سطح  آسیا اگر چه تولید شیر گاومیش حدود 2/26درصد افزایش داشته ، لیکن تولید گوشت گاومیش  همچنان  کاهش داشته 

 Dhanda(  ،2004( است

• گاومیش دامي است که بهتر از گاو مي تواند علوفه  خشبي کم ارزش را  بخورد و پس از هضم و جذب تبدیل به شیر و گوشت 

کند.  بر اساس گزارشهاي تحقیقاتي،  قدرت هضم گاومیش در فیبر خام 5درصد بیشتر از گاوهاي شیري پرتولید  و نیز بهره وري 

.Mudgal(،1988) این دام از انرژي متابولیسم در جهت تولید شیر 5-4درصد بیشتر از گاو است

1-1- هندوستان

• هندوستان 95 میلیون راس گاومیش دارد  که این تعداد معادل 56/5درصد از کل گاومیش جهان است.  این کشور  ازنظر 

تعداد گاومیش و نیز تولید شیر رتبه اول در جهان را داراست )حدود 134میلیون تن شیر(.

تولیدات،   ، تغذیه  علم  در  فناوري  و  تکنولوژي  توسعه  نیز  و  وکاربردي  علمي  تحقیقات  انجام  نظر  از  هندوستان همچنین   •

تولیدمثل، بیوتکنولوژي و بهبود ژنتیکي  گاومیش رتبه اول را در آسیا دارد. .

عالوه بر اینها هندوستان برنامه هایي در سطح ملي از قبیل: انقالب سبز )افزایش علوفه براي تغذیه دامها(، انقالب سفید )افزایش 

تولید شیر و تامین نیاز پروتئین انسانها( و باالخره انقالب قرمز )افزایش تولید گوشت و توسعه صنعت گوشت( بویژه با  اتکا به 
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)ICAR ،1997(نژادهاي گاومیش در هندوستان و ویژگیهاي تولیدي آنها -)جدول شماره )1

میانگین طول دوره نام نژاد

شیردهي )روز(

تركیبات شیرمیانگین تولید شیر )كیلوگرم(

میانگین چربي 8/6 درصد272780بادآوري
مجموع مواد جامد 17 درصد

میانگین چربي 7/86 درصد3192151جعفرآبادي
-302900مارات وادا

میانگین چربي 7 درصد3051893مهسانا
میانگین چربي 7/3 درصد3051675مورا

میانگین چربي 7/7 درصد2861055ناگپوري
میانگین چربي 6/8 درصد2941820نیلي راوي

میانگین چربي 7/0 درصد3051142پاندهارپوري
مواد جامد بدون چربي 
)SNF( 9/28 درصد

میانگین چربي 7/9 درصد3051289سورتي
پروتئین 4/45 درصد200500تودا

گاومیش را به مرحله اجراء در آورده است. بهترین نژادهاي شیري از گاومیش هاي رودخانه اي آسیا یعني نژادهایي از قبیل مورا، نیلي 

راوي، سورتي و جعفرآبادي که زیستگاه آنها  ایاالت شمال غرب هندوستان است، ظرفیت  زیاد براي تولید شیر و چربي  دارند  ضمن 

اینکه  از آنها براي نیروي کار و نیز به عنوان یک سرمایه مکمل براي تولید گوشت استفاده  می شود )Sethi.2003( . گاومیش 

نژاد موراي هندي بیشترین  صادرات را به دیگر  نقاط دنیا دارد،  بطوري  که این نژاد  در سراسر قاره آسیا و از بلغارستان تا آمریکاي 

جنوبي گسترش یافته است.  )تصویر شماره 1(. صفات تولیدي نژادهاي هندي در جدول شماره )1( بیان شده است ضمن اینکه در 

فصل سوم به جزییات بیشتر در این زمینه پرداخته ایم.
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• آمار سالهاي اخیر مربوط به جمعیت گاومیش در جهان، نشان مي دهد که در بعضي از کشورها از قبیل هندوستان، پاکستان، 

چین و ویتنام، جمعیت گاومیش با رشدي حدود 1/5 درصد در سال روبه افزایش است. گاومیش ها به خوبي خودشان را به آب و 

هواي گرم و مرطوب تطابق مي دهند و نقش موثر و سودمند در وضعیت اقتصادي کشاورزان و دامپروراني که کشاورزي و دامپروري 

پایه و اساس درآمد آنهاست ایفاء مي کنند.

گاومیش ها،  شیر و گوشت با کیفیت مطلوب تولید مي کنند و به عنوان یک منبع نیروي کار نیز براي دامداران خرده پا در 

کشورهاي آسیا محسوب مي شوند. در حقیقت این حیوانات به عنوان یک دارایي و سرمایه براي آنها شمرده  مي شوند زیرا داشتن 

گاومیش به عنوان یک حامي و پشتیبان اقتصادي بویژه در مواقع بحراني یعني زماني که محصوالت زراعي و کشاورزي آنها به 

Dhanda( ،2004 (دالیل متعدد طبیعي خسارت مي بینند،  محسوب مي شود

• اطالعات کمتري در رابطه با سیستم هاي تولیدي در گاومیشهاي باتالقي هندوستان موجود است . به هر حال ، بر طبق 

گزارش فاروق،  در سال 2003 ماده گاومیشهاي باتالقي هندوستان عمدتًا براي تولید شیر و نرها بیشتر به عنوان نیروي کار در 

مزارع برنج و دیگر فعالیتهاي کشاورزي،  نگهداري مي شوند.

2-1-  چین

• کشور چین ، تعداد بسیاری  از واریته هاي گوناگون گاومیش را دارد . بطوري که بعضي از این انواع هنوز براي بسیاري از 

تصویر 1- گاومیشهاي مورا در موسسه مركزي تحقیقات گاومیش منطقه هیسار. هندوستان
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کارشناسان و متخصصان پرورش گاومیش )به استثناي متخصصان چیني( ناشناخته است. تمام گاومیشهاي چین از نوع باتالقي و 

از زمانهاي بسیار قدیم اهلي شده  و محصوالت زیادي براي دامپروران و کشاورزان  چیني تولید مي کنند.

• در کشور چین در هر منطقه اي تیپ های  گوناگون گاومیش وجود دارد و این تنوع به حدي است که مي توان گفت گاومیشهاي 

این کشور خودشان را به انواع مختلف آب و هوا، درجه حرارت و مقادیر  گوناگون اختالف از سطح دریا تطابق داده ،  دقیقًا همان  

گونه ای  که نژادهاي گوناگون گاو در قاره ها و کشورهاي مختلف جهان خودشان را تطابق داده  و زیست  مي کنند.  بنابراین،   در 

چین نژادهایي وجود دارند که تنها  در مناطق پست و هموار زیست  کرده و متقاباًل  نژادهایي از گاومیش هستند که فقط در سرزمین 

های  کوهستانی زندگی  مي کنند.

• نژادهاي مناطق پست و هموار عمدتًا در خاکهاي حاصلخیز و مزارع برنج یعني جایي که فعالیتهاي کشاورزي به صورت متراکم 

انجام مي شود نگهداري و پرورش داده مي شوند. از جمله این نژادها مي توان از نژادهاي بینهو ) Binhu،  به تعداد 461000 راس، 

تصویر شماره 2( در استان هونان، نژاد ژین یانک )290000راس( در استان هنان، نژاد انشي )77000راس، تصویر شماره3( در استان 

تصویر 3- گاومیش انشی تصویر 2- گاومیش بینهو

تصویر 5- گاومیش فولینگ  تصویر 4- گاومیش شانگهای
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هوبي، نژاد فوآن )70000راس( در استان  فوجیان، نژاد یان جین )45000راس( در استان یونان،  نژاد ژینگ النگ  )24000راس( 

 Zhang( و Li zhongquan  ،2001(     در استان ژجیانگ نام  برد  )در استان هاینان و سرانجام ،  نژاد ون ژو  )10000راس

 .chunxi

نژادهاي بیشتري از گاومیش هاي چیني وجود دارد که در زمینهاي پست و هموار زیست مي کنند بطوري که مي توان آنها را 

در طول شوره زارهاي ساحلي دریاي شرق چین مشاهده نمود  از جمله مي توان از نژاد هایزي )Haizi، 65000راس( در منطقه 

جیانگ شو و نژاد شانگهاي )Shanghai، 36000راس، تصویر شماره 4( در اطراف شهر شانگهاي نام برد. نوعي عادت پذیري 

)Adaptability( به زمینهاي شني و شوره زار مشابه دو  نژاد فوق الذکر در جمعیتي دیگر از گاومیشهاي کشور بنگالدش  واقع  در 

 ،Guizhou( خلیج بنگال نیز دیده  می شود. از نظر تعداد جمعیت در نژادهاي گاومیش چین ، بیشترین تعداد متعلق به نژاد  گوئي ژو

1/46میلیون راس( است، که در مناطق کوهستاني استان گوئي ژو،  زیست مي کنند. این نژاد در چراگاه هاي طبیعي پرورش یافته  و  

از نظر اندازه جثه بسته به شرایطي محیطي ، متنوع  است.

• در نگرشي به دیگر نژادهاي گاومیش کوهستاني در چین، مي توان از نژاد فولینگ )Fuling، 415000راس، تصویر شماره 

5( در منطقه سي شوآن )Sichuan(، نژاد دهونگ)Dehong، 390000راس( و نژاد دیاندونگ )Diandung، 220000راس( 

 ،Xilin( گیلین  نژاد   ،)Sichuan( سي شوآن  در  190000راس(   ،Dechang( دچانگ  نژاد   ،)Yunnan( یونان  ناحیه  در 

59000راس( و نژاد فوژونگ )fuzhong ، 57000راس، تصویر شماره 6( در منطقه گوآنگ زي )Guanxi( و باالخره نژاد دونگ 

لیو )Dongliu ، 27000راس، تصویر شماره 7( در استان آنهوئی )Anhui(  نام برد.  

بیشتر گاومیشهاي چین تغییرات وسیع درجه حرارت محیط را تحمل مي کنند، بطوري که این درجه دما از صفر درجه سانتي 

گراد در زمستان تا 30درجه سانتي گراد و حتي بیشتر در تابستان متغیر است. 

تصویر 6- گاومیش فوژونگ  تصویر 7- گاومیش دونگ لیو
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• همه  گاومیشها داراي شاخهاي بلند  همراه با صفات مشخصه گاومیشهاي باتالقي هستند.

رنگ غالب بدن آنها خاکستري، که از خاکستري تیره، خاکستري متمایل به سیاه تا قهوه اي و خاکستري کم رنگ متمایل به 

سفید،  متغیر است. اکثر نژادها،  لکه هاي سفیدرنگ به صورت نوارهاي راه راه بر روي پستان و یا حلقه هاي سفیدرنگ بر روي 

گردن دارند. 

به  فقط  آنها  اغلب  که  بطوري  استفاده مي شود  کار  نیروي  عنوان  به  نیز  گاومیشهاي چین  باتالقي،از  نژادهاي  مانند همه   •

همین منظور نگهداري مي شوند. در این رابطه، استثنائاتي نیز وجود دارد که از جمله آنها می توان به نژاد ون ژو )wenzhou( که 

عمدتًا به منظور تولید شیر با تولیدي حدود 1020 کیلوگرم در 278 روز شیردهي و نژاد جیان گان )Jianghan( با تولیدي حدود 

800کیلوگرم در 12-8 ماه شیردهي اشاره کرد. نژاد فوآن )Fuan( نیز گاهي اوقات به منظور تولید شیر با میانگین  تولید  معادل 

2/6کیلوگرم شیر در یک روز با طول دوره شیردهي بسیار متغیر یعني از 150 تا 300روز نگهداري و پرورش داده مي شود  )2001،  

 .  Zhag chunxi( و Li zhongquan

• بر اساس آمار سازمان خواربار جهاني )FAO( در سال 2003، کل جمعیت گاومیش چین در سال 2003، 22/759میلیون 

راس یعني پس از هندوستان، دومین جمعیت گاومیش جهان بوده که این تعداد معادل 17/37 درصد از کل جمعیت گاو و گاومیش 

)bovine( کشورچین است. تحقیقات علمي در زمینه گاومیش در کشور چین در مقایسه با دیگر گونه هاي دامي دیرتر شروع شد. 

• چین در اواخر سال 1950 تعدادي گاومیش نژاد مورا از هندوستان و در اواخر سال 1970 تعدادي گاومیش نژاد نیلي راوي از 

پاکستان وارد کشورش کرد. با ورود دو نژاد گاومیش شیري خارجي به کشور چین، تحقیقات گسترده اي از قبیل تحقیق در زمینه 

خوراک و تغذیه دام، انجماد اسپرم، تلقیح مصنوعي، آمیخته گري و … آغاز گردید و نتایج سودمند و موثري نیز از این پژوهش ها  

بدست آمد،  به طوریکه در طي 20 سال گذشته کشور چین توانسته است به توسعه موفق و نیز برطرف ساختن موانع و معضالت 

موجود در تحقیقات علمي وکاربردي در زمینه گاومیش دست یابد. از جمله این موفقیتها مي توان از بهبود و پیشرفت در زمینه هاي 

مدیریت پرورش، بهبود ژنتیکي، فیزیولوژي و بیوشیمي، خوراک دادن و تغذیه دام، تکنولوژي تولیدمثل، بیوتکنولوژي جنین، فرآوري 

شیر و لبنیات، پیشگیري و درمان بیماریها و بسیاري از یافته هاي علمي و فني دیگر همراه با حجم عظیمي از اطالعات علمي و فني 

که در حال حاضر نیز موجود است،  نام برد.) Liang Xian-wei و همکاران ، 2004 (  

بر اساس مطالعات و تحقیقات گوناگون انجام شده در طي این دو دهه، عملکرد تولید شیر  در نتاج آمیخته  به طور چشمگیر 

افزایش یافته است . آمیخته گری به روش Up- grading  و با استفاده از تالقی گاومیشهای بومی چین با نژادهای وارداتی موراو 

نیلی راوی تا نسلهایF 1)50 درصد ، 50 درصد ( و F 2 )25درصد ، 75درصد (  انجام شده است. عملکرد تولید بدین صورت بوده 

است که میانگین تولید شیر در نتاج آمیخته مورا  و  گاومیش بومي چین در نسل هاي F 1 و F 2 ¬ در هر دوره شیردهي به ترتیب 
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جدول شماره 2- مقایسه عملکرد تولید شیر در نژادهاي مختلف گاومیش بر حسب کیلوگرم در روز

)Yang Bingzhuang  و همکاران ، 2003( 

نژاد
طول دوره شیردهي تعداد دوره هاي شیردهي

بر حسب روز
میانگین تولید شیر در تولید شیر )کیلوگرم(

یک روز )کیلوگرم(
بیشترین تولید شیر 

روزانه )کیلوگرم(
207/43/796/6)+ -(20/21092/8 )+ -(70280/4محلي
78/36/5717/40 )+ -(73/92132/9 )+ -( 237327/7مورا

663/97/1418/40)+ -(83/62262 )+ -(164316/8نیلي راوي
479/83/957/57)+ -(96/71240/5 )+ -(F1157313/7 )محلي × مورا(
534/54/538/30)+ -(90/11423/3 )+ -(F2118313/9  )محلي × مورا(

540/96/2516/65)+ -(96/42041/2)+ -(F145326/7)  نیلي راوي×محلي( 
994/47/2219/35)+ -(1182325/6 )+ -(F255321/4 )  نیلي راوي×محلي(

772/17/2218/80)+ -(78/42294/6)+ -(F2168317/6) نیلي راوي×مورا×محلي( 

635/06/0618/50 )+ -(89/81994/9)+ -(F170329/1 ) نیلي راوي×مورا×محلي(

1240/5 کیلوگرم و 1423/3کیلوگرم است که این مقادیر در مقایسه با تولیدگاومیش های بومی یعنی 1092/8 کیلوگرم به ترتیب 

13/5 درصد و 30/2 درصد ) 0P/01>(  بیشتر است. مقادیر ارائه شده  برای تولید شیر گاومیش های بومی ،  از یک گله منتخب و 

نسبتًا خوب دست آمده وگرنه  بطور معمول و در شرایط عادی گاومیشهای با تالقی بومی چین در هر دوره شیردهی از 500-800 

کیلوگرم شیر تولید می کنند. میانگین تولید شیر در نتاج آمیخته نیلی راوی و گاومیش بومی چین در نسلهای¬ F 1 و 2F ¬در 

هر دوره شیر دهی  به ترتیب 2041/2 و 2325/6 کیلوگرم است که این میزان در مقایسه با تولید گاومیش های بومی  بیانگر،  به 

ترتیب به  88/6 درصد و 115/2درصد افزایش تولید شیر رسد. . آمیخته هاي 3خط خوني یعني بومي، مورا و نیلي راوي و نیز نتاج 

حاصل از تالقي خود این آمیخته هاي 3گانه، به ترتیب تولید شیری  برابر 2294/6 و 1994/9 کیلوگرم داشته اند که این مقادیر نیز 

در مقایسه با تولید دامهاي بومي به ترتیب 109/98درصد و 82/55 درصد افزایش را نشان مي دهد  )Yang Bingzhuang  و 

همکاران ، 2003(.

ارقام ذکر شده در جدول شماره 2 ارائه  شده است.

• اندازه و وزن بدن در آمیخته ها  بیشتر از گاومیشهاي محلي است، در نتیجه، از نظر تولید گوشت آمیخته ها بهتر از گاومیشهاي 

محلي هستند. بر اساس اطالعات جمع آوري شده در موسسه تحقیقات گاومیش Guangxi ، یک تحقیق در زمینه قدرت پروار 

آمیخته هاي 3رگه )محلي ×  مورا×  نیلي راوي( و   گاوهای آمیخته  اي که داراي50 درصد خون نژاد سانتاگرتردیس بودند، در 
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شرایط مساوي انجام شد و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که درصد الشه پس از کشتار  در سن 18ماهگي به ترتیب 

53 درصد و 59/9 درصد بود. وزن گوشت خالص به ترتیب 43/2 درصد و 42/1 درصد  وزن زنده  و نسبت استخوان به گوشت به 

 F2 ترتیب برابر   و   بود. کیفیت گوشت گاومیش برابر با کیفیت گوشت گاو بود.  نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که آمیخته هاي

 2F 198/3( ، پس از  آن آمیخته های Kg (  بیشترین قدرت  کشش اجسام سنگین در یک مسافت  و زمان ثابت  )مورا × محلي(

مورا  )Kg 166/3( وسرانجام گاومیش محلی )Kg 111/8( را داشتند.  عالوه بر این نتایج ، گاومیش های با تالقی را می توان  

به منظور افزایش  تولید شیر با  گاومیشهای پر تولید  رودخانه ای تالقی داد )Yang Bingzhuang  و همکاران ، 2003(. 

3- 1-پاکستان

• در پاکستان،  گاومیش دام اهلي تولید کننده شیر محسوب مي شود. از حدود 22میلیون راس گاومیش موجود در پاکستان،76  

درصد آنها در ایالت پنجاب و 24 درصد بقیه در دیگر استانها از قبیل سند، پیشاور و بلوچستان یافت مي شوند. 73 درصد از کل شیر 

تولیدی پاکستان،  در استان پنجاب فرآوری  مي شود که از این مقدار،  71 درصدش  توسط گاومیشهایي که کشاورزان سنتي و 

خرده  پا به عنوان جزیي مکمل در  تولید محصوالت کشاورزي نگهداري مي کنند، تولید مي شود. بطور کلي اندازه گله های گاومیش 

در پاکستان کوچک اند ، به طوري که 85 درصد گاومیشها در گله هاي 1تا5 راسي نگهداري و پرورش داده مي شوند. در پاکستان 

نیم میلیون کشاورز بدون زمین وجود دارند که فقط دامهاي شیري را  نگهداري  و شیر تولید مي کنند و همین دامداران خرده پا سهم 

موثر و معني دار )70 درصد شیر تولیدي( در مجموع شیر تولیدي این کشور دارند )Rezaو همکاران ، 2000(.

Mudgal ) .1999( جدول شماره 3- عملکرد تولیدي گاومیشهاي پاکستاني
كوندينیلي راويصفات

دامنهمیانگیندامنهمیانگین
وزن بدن به هنگام تولد )کیلوگرم(

37-5835/133/4-39/832نر
34/5-4532/331-37/727ماده

57-5452/748-4730سن در اولین زایش )ماه(
57-695495407-625544وزن در اولین زایش)کیلوگرم(

300-450277244-312200طول دوره شیردهي )روز(
2018-270018251580-20701700تولید شیر )لیتر(

214-240176134-16095دوره خشکي )روز(
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تصویر 8- گاومیشهاي نیلي راوي در موسسه تحقیقات دامپروري بهادر نگار،  اكارا. پاكستان. تصویر از آنتونیوبورگیز ،  1992.

این گونه  از  به غیر  ارتش  انجام مي شود.   از گله هاي   تعدادي  از گاومیشها عمدتًا در هفت گله تحقیقاتي و  رکوردگیري   •

رکوردگیري ها، از سال 1980 با شروع برنامه آزمون نتاج گاومیشها، یک سري از گاومیشهایي که تحت برنامه آزمون نتاج قرار 

دارند و در گله های مردمي نگهداري مي شوند، از آنها نیز رکوردگیري به عمل مي آید. از آنجائي که نگهداري گاومیشهاي شیري 

در پاکستان عمدتًا در شرایط سنتي )غیرتجاري( نگهداري مي شوند، لذا هزینه کمتري توسط صاحبانشان براي آنها صرف مي شود، 

بدین صورت که بطور کلي دامها از پس مانده ها و ضایعات باقي مانده از محصوالت کشاورزي همراه با مقداري علوفه نیمه خشک 

و یا تازه  تغذیه مي کنند. در پاکستان خشک کردن علوفه و یا سیلوسازي زیاد رایج نیست و  فقط تا حدودي در گله هاي موسسات 

تحقیقاتي مي توان علوفه خشک و یا سیلو پیدا  کرد.  به آن دسته از گاومیشهایي که بمنظور تولید و فروش شیر  نگهداري مي شوند،  

کنسانتره داده مي شود. دولت پاکستان تسهیالتي را برای  واکسیناسیون علیه بیمارهاي عفوني با هزینه اندک فراهم کرده است.

• حدود 5 تا 10٪ از ماده گاومیشهاي مولد تلقیح مصنوعي مي شوند در حالي که بقیه به صورت طبیعي توسط گاومیش هاي نر 

ممتاز آبستن مي گردند . یک رشته تسهیالت اعتباري نیز توسط دولت در اختیار کشاورزان براي خرید گاومیشهاي شیرده قرار مي 

 .)Khan ، 2000 .1999 ، و همکاران Khan(  .گیرد که البته این تسهیالت محدود است

• مهمترین و مشهورترین نژادهاي گاومیش در پاکستان عبارتند از:  نیلي راوي )تصویر شماره 8( و کوندي که عملکرد تولیدي 

آنها در جدول شماره 3 ارائه  شده است.

پرورش گاومیش و تحقیقات
12



4-1- فیلیپین

         در کشور فیلیپین، حدود 3/2 میلیون راس گاومیش وجود دارد که 99 درصد از این تعداد ، به کشاورزان خردپایي که داراي 

منابع محدود، درآمد کم و کساني که کمتر مي توانند فعالیتهاي اقتصادي دیگري را انجام دهند، تعلق دارد. برنامه توسعه گاومیش در 

فیلیپین یکي از برنامه هاي گسترده اي است که توسط دولت فیلیپین از سال 1993 به منظور بهبود و توسعه گاومیش هاي باتالقي 

این کشور که به زبان محلي به آن کارابائو مي گویند با هدف بهبود تولید گوشت، شیر ونیروي کار تهیه و به مرحله اجراء در آمده 

 Philippine Carabao( است. درحال حاضر، یک گله از گاومیش هاي ممتاز رودخانه اي در مرکز تحقیقات گاومیش فیلیپین

Center=PCC( واقع در شهرک تحقیقاتي Munoz موجود است. این گله از طریق واردکردن حدود 3000 راس گاومیش 

موراي بلغاري داراي شجره کامل و رکوردهاي دقیق از عملکرد تولیدي و تولیدمثلي از کشور بلغارستان تاسیس  شده است. هر یک 

از ماده گاومیشهاي آمیخته که به منظور تولید شیر پرورش داده شوند،  مي توانند حدود 1350 کیلوگرم شیر در هر دوره  شیردهي 

تولید کنند )Cruz ،2003( . با استفاده از آمیخته گري بین گاومیشهاي موراي بلغاري )با تولید 1800کیلوگرم در هر دوره شیردهي( 

و گاومیش هاي باتالقي ) با تولید 400 کیلوگرم در هر دوره شیردهي، تصویر شماره 9( نتاج حاصله F1 )تصویر شماره 10( داراي 

میانگین تولید 1100کیلوگرم شیر و F2، از میانگین تولید 1350 کیلوگرم شیر در هر دوره شیردهي برخوردارند.

• فدراسیون تعاونیهاي گاومیشداران شیري Nueva Ecija با نام اختصاري NEFDCCO،  فدراسیوني است که 25تعاوني 

گاومیشداري در منطقه Nueva Ecija را شامل مي شود.  عمده فعالیت این فدراسیون جمع آوري شیر، هدایت شیر جمع آوري شده 

به چرخه صنایع فرآوري و باالخره بازاریابي و فروش محصوالت حاصله است. از آنجایي که هدف اصلي این پروژه )پعني توسعه 

گاومیش( فراهم  کردن و آماده سازی  زمینه مناسب براي پرورش دهندگان فیلیپینی است تا آنها بتوانند دامهاي برتر را به عنوان 

والدین نسل  آینده گاومیشهایشان انتخاب کنند.  لذا،  بهبود عملکرد  گاومیشها )از نظر تولیدي و تولیدمثلي( و طراحي سیستم هاي 

علمي پرورش در جهت پیشرفت ژنتیکي به میزان 1/2 تا 2درصد در سال،  امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. البته این میزان 

پیشرفت ژنتیکي )یعني 1/2 تا 2 درصد در سال( به نظر مي رسد کم باشد. براي مثال،  اگر گاومیشهاي باتالقي فیلیپین به طور رایج 

در هر دوره 305 روزه شیردهي  700 لیتر شیر تولید کنند، در این صورت با پیشرفت ژنتیکي مورد انتظار )به استثناي بهبود عملکرد 

ناشي از بهبود تغذیه، بهداشت و بیماریها، جایگاه و غیره( به افزایشی معادل 853 لیتر در هر دوره خواهند رسید . چنانچه  قیمت یک 

کیلو شیر برابر 70 سنت باشد. در این صورت ارزش اضافي حاصل از افزایش 153 کیلوگرم  شیر برابر با 107~  0/70 × 153  دالر 

آمریکا خواهد شد. یعني اینکه درآمد حاصل از یک راس گاومیش شیري از 490دالر در سال اول،  به  حدود 600دالر در سال دهم 

اجراي برنامه توسعه،  خواهد رسید. مشکل عمده بر سر راه اعمال بهبود ژنتیکي در تولید شیر دامها این است که افزایش ساالنه 

,Phillips(2004( .تولید شیر  اندک  است و محاسبه دقیق سهم بهبود ژنتیکي در  این افزایش تولید در هر سال میسر نیست
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تصویر 9- گاومیش كارابائو در نزدیكي شهر مونوز در فیلیپین

)2004.Barile تصویر از(

تصویر 10- آمیخته مورا× كارابائو در نزدیكي شهر 

)2004.Barile مونوز در فیلیپین )تصویر  از

5-1- ویتنام

- گاومیشهاي باتالقي در ویتنام عمدتًا بوسیله کشاورزان خرده پا با گله هاي کوچک )از 4تا8 راس(   بخشي  با هدف تولید گوشت 

و بخش دیگر با هدف نیروي کار نگهداري و پرورش داده مي شوند.
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)Nguyen Van Thu،2004 ( جدول شماره 4- تولید شیر در گاومیشهاي ویتنام
باتالقيباتالقي

)در جنوب ویتنام(
مورا

)در شمال ویتنام(
F1 آمیخته

27/5±57/31292±360236-210-دوره شیردهي )روز(
3/455/553/50-1/51/20تولید شیر)کیلوگرم در روز(

• سیستم غالب پرورش گاومیش در ویتنام،  سامانه ای مدیریت سنتي است. گاومیشها نقش مهم در فعالیتهاي کشاورزي و 

بطور کلي تامین معاش خانواده هاي ویتنامي ایفاء مي کنند. گاومیش ها تنها منبع نیروي کار براي آماده سازي زمینهاي کشاورزي و  

حمل و نقل اجسام ومحموله هاي سنگین در مناطق روستایي هستند. همچنین، حجم عظیمي از کود تازه حیواني مورد استفاده در 

مزارع کشاورزي را نیز تولید مي کنند.

این گاومیشها به خوبي خودشان را به تغذیه)خوردن( منابع غذایي محلي عادت داده و لذا نگهداري آنها کاماًل براي کشاورزان 

مقرون به صرفه  مي باشد، به طوریکه مي توان گفت گاومیش براي کشاورزان ویتنامي یک منبع و پشتوانه مالي محسوب مي شود.

محصول اصلي کشور ویتنام،  برنج و پس از آن محصوالتي از قبیل ذرت، سیب زمیني شیرین، کازاوا، بادام زمیني، سویا، نیشکرو 

سبزیجات است.  در استانهایی که زمینهای هموار و حاصل خیز دارند،  کشت  کازاوا  در اولویت قرار دارد. گاومیشها بطور آزاد در 

مراتع طبیعي، جنگلها، کنار جاده ها،  مناطق کم آب اطراف کانالها و یا رودخانه ها، پس چر مزارع برنج، اطراف سدها ،  آب بندها و 

غیره،  مشغول به چرا  هستند و شکم خود را سیر مي کنند. تمام گاومیشهاي ویتنام از تیپ باتالقي و کل جمعیت آن به 3میلیون 

راس مي رسد. بطور کلي گاومیشهاي باتالقي ویتنام داراي جثه کوچک، سرعت رشد بطئي، بلوغ دیررس، فاصله بین دو زایش 

طوالني و باالخره تولید شیر اندک هستند ولي، خودشان را به خوبي به شرایط اکولوژیکي محلي عادت داده و به بیمارهاي موجود 

در محیط زیست خود،  به خوبي مقاوم هستند. در سال 1970، کشور ویتنام تعدادي از گاومیشهاي شیري مورا از کشورهاي چین، 

بلغارستان وهندوستان با هدف بهبود عملکرد تولیدي گاومیشهاي محلي وارد کرد. این گاومیشهاي موراي وارداتي به خوبي خودشان 

را به شرایط محلي عادت دادند و کشاورزان در بسیاري از مناطق ویتنام،  اقدام به نگهداري این دامها کردند. از گاومیش هاي نر 

مورا براي آمیخته گري با ماده گاومیشهاي باتالقي بومي ویتنام استفاده شد. نتاج آمیخته F1 از نظر جثه بزرگتر، ضریب رشد بیشتر، 

قدرت کار افزونتر ، تولید شیر فراوانتر و باالخره عملکرد تولیدمثلي بهتري نسبت به والدین دامهاي بومي غیرآمیخته داشتند، لیکن 

در حال حاضر هنوز تعداد گاومیشهاي آمیخته در ویتنام کم است )Mai Van Sanh( ،2004. گاومیشهاي مورا و آمیخته هاي 

آنها)مورا×گاومیش باتالقي( عمدتًا در ایستگاه هاي تحقیقاتي به تعداد اندک  نگهداري و پرورش داده مي شوند. در نتیجه از عملکرد 

تولیدي آنها در این ایستگاه ها ،دقیقًا  رکوردگیري به عمل مي آید. دامهاي آمیخته تولید شده در این ایستگاه ها در استانهاي شمالي، 

پرورش گاومیش و تحقیقات
15



مرکزي و جنوبي در بین کشاورزان متقاضي،  توزیع مي شود. در میان دامهاي توزیع شده ،  ماده گاومیشهاي مولد مورا که نه تنها 

از آنها بهره برداري مي شود بلکه تولید شیر قابل قبول نیز در شرایط روستایي در استان هاي شمالي ویتنام  به عنوان نیروی کار 

دارند،  به کرات مشاهده مي شود. اسپرم رقیق و منجمدشده از گاومیشهاي نر مورا با موفقیت تولید و براي تلقیح مصنوعي ماده 

گاومیشهاي ویتنام با حمایت مالي و فني دولت هند از آنها استفاده مي شود. اما این برنامه توسعه و پیشرفت چنداني نداشته است ) 

Nguyen van Thu ،2000( تولید شیر گاومیشهاي ویتنامي در جدول شماره 4 ارائه  شده است.

6-1-  سریالنکا

بر اساس برآوردهاي انجام شده، حدود 100000 خانواده در کشور سریالنکا گاومیش نگهداري مي کنند.  هرچند که به ندرت 

گاومیشدار صرف )یعني کسي که  فقط گاومیش نگهداري کند( در بین آنها دیده  مي شود، به طوري که 87 درصد از آنها تولیدکننده 

محصوالت زراعي هستند که گاومیش را به عنوان یک منبع درآمد جانبي )اضافي( نگهداري مي کنند.  حدود 64 درصد  از کشاورزان 

گاومیش را به عنوان نیروي کار ، 34 درصد براي تولید شیر و نیروي کار و 2 درصد گاومیش را فقط براي تولید شیر نگهداري 

مي کنند. گاومیشها در سراسر کشور سریالنکا پراکنده هستند، ولي در بعضي از مناطق به علت تراکم فعالیتهاي کشاورزي و زراعت ،  

 )herdsize( بازار فروش محصوالت و نیز به دالیل اجتماعي - فرهنگي تراکم جمعیت گاومیشها بیشتر است. میانگین اندازه گله

حدود 22/5 راس است که این تعداد به مقدار زیادي بستگي دارد به شرایط کشاورزي و اکولوژیکي منطقه. گله هاي بزرگتر با میانگین 

40تا 50 راس در برنج زارهاي موجود در مناطق معتدل و خشک و گله  هاي کوچکتر با میانگین 8-6 راس  در مناطق پست و میاني 

 .,Bandara(2000( کشور دیده مي شوند

جمعیت فعلي گاومیش بطور نامساوي در عرض مناطق اصلي کشاورزي – اکولوژیکي این جزیره با مساحتی  بالغ بر 65000کیلومتر 

مربع پراکنده هستند. جمعیت گاومیش از 890000 در سال 1981، به 750000راس در سال 1997 یعني رقمي معادل 15/73 درصد 

کاهش داشته که این کاهش عمدتًا در مناطق مرطوب )20/42 درصد( و مناطق معتدل مرطوب )33/26 درصد( اتفاق افتاده است. 

علت این کاهش نیز  افزایش جمعیت انساني و به تبع آن باالرفتن  تقاضا براي زمین مسکوني و مراکز تجاري است  که بطور 

خودکار ،  باعث کاهش زمینها و مراتع مورد استفاده گاومیشها شده است. از دیگر دالیل مهم این کاهش جمعیت گامیش بویژه 

در مناطق مرطوب عبارتند از : افزایش جمعیت شهرنشین وحاشیه شهرنشین ، استفاده از مکانیزاسیون کشاورزي در مزارع کشت 

برنج و مهاجرت بخش عظیمي از مردم بویژه کشاورزان مناطق خشک به مناطق مرطوب  و اشغال مراتع عمومي مورداستفاده براي 

چراي آزاد گاوها و گاومیشها، ضمن اینکه احداث تاسیسات شهري – تجاري نیز یکي از دالیل مهم جمعیت گاومیش در مناطق 

مرطوب است. در حالي که کل جمعیت گاومیش سریالنکا در سالهاي اخیر کاهش داشته است، لیکن نوعی  افزایش بطئي در تعداد 

گاومیشهاي  رودخانه اي  آمیخته با نژادهای خارجي در جمعیت مشاهده مي شود.
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.)2000 ،Borghese تصویر 11- آمیخته هاي مورا و گاومیش هاي بومي سریالنكا )تصویر از

)2000  ،Borghese تصویر 12- گاومیش نر سریالنكا )تصویر از
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• گاومیشهاي بومي سریالنکا داراي بلوغ جنسي دیررس، توان تولید شیر کم یعني 1 تا 2 لیتر در روز با دوره شیردهي کوتاه 

3تا5ماه هستند، لذا بنا بر این دالیل، عملیات آمیخته گري با گاومیشهاي رودخانه ای   شیری خارجي )عمدتًا مورا( از سال 1950 

تغییر موثر و معني دار در ترکیب ژنتیکي جمعیت  بوده که  این  آمیخته گري در طي 50سال  این  نتیجه  آغاز گردید.  در سریالنکا 

گاومیشهاي این کشور مشاهده و به ثبت رسیده است.

بر اساس بیشتر گزارش های سالهاي اخیر در سطح ملي،  درصد گله هاي گاومیش آمیخته از 26/5 درصد در 1985 به 30/4 

درصد در سال 1999 افزایش یافته است )تصاویر شماره 11و12(.

در سریالنکا شیر گاومیش با چربي و مواد جامد بدون چربي )SNF( زیادتر با قیمت بیشتر در محل  دامداري به فروش مي رسد 

و در صورت تبدیل شیر به فرآورده هاي مختلف توسط خود دامدار درآمد حاصل از تولید شیر چندین برابر مي شود. بر اساس گزارش 

با توان باالي بهره برداي از منابع غذایي کم ارزش از قبیل ضایعات و بقایاي  های مختلف، گاومیش دام نشخوارکننده اي است 

محصوالت کشاورزي، پس مانده و ضایعات کارخانه های صنایع غذایي و غیره . این دام که نسبت به دیگر نشخوارکنندگان اهلي 

خشن تر و زمخت  تر است می تواند به راحتي در زمینهاي حاشیه اي شکم خود را سیر و به خوبي زیست کند.عالوه بر اینها، این 

دام قادر است در شرایط سخت و نامالیم محیطي به راحتي مقاومت کرده وخودش راحفظ کند. گاومیش بطور غیرمستقیم براي 

برنجکاران منفعت و سود زیادي را حاصل میکند زیرا اواًل بنیه ،  طاقت زیاد و نیز سم هاي پهن تر )از دیگر دامها( دارد و همین امر 

باعث مي شود به آسانی در مزارع برنج حرکت کند و باالخره اینکه گزارش های  تحقیقاتي موجود در سریالنکا و بسیاري از دیگر 

کشورها، موید این نظریه است که گاومیش از نظر تولید گوشت نسبت به گاو برتري دارد. منافع یاد شده  به طور مسلم چشم انداز 

و دورنمایی  امیدوار کننده در جهت بهره برداري از فرصتهاي ارزشمند به منظور حداکثر استفاده از ظرفیت  گاومیش آبي در جهت 

تامین نیازهاي غذایي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه قاره آسیا است

.Abeygunawarardena( و  Abeyrante ،2001 (  

7-1- بنگالدش

در سال 2003، 772764راس گاومیش در بنگالدش وجود داشت که به وسیله 270228 کشاورز )1/52درصد از کل کشاورزان 

این کشور( نگهداري و پرورش داده مي شدند، بطور میانگین هر 2/86 راس،  متعلق به یک کشاورز بود.

در حال حاضر،  در این کشور حدود400000راس گاومیش مولد بالغ وجود دارد که به عنوان نیروي کار و یا تولید شیر نگهداري 

مي شوند. این تعداد گاومیش در  دشت سیل خیز  برامهاپوترا- جامونا )Bramhaputra-Jamuna(  واقع در ناحیه مرکزي  

بنگالدش،  دشت سیل خیز  گانگز -  مگنا )Ganges-Meghna(  واقع در جنوب بنگالدش و نیز در گله هاي تحقیقاتي یافت 

مي شوند. بنگالدش، گاومیشهاي شیري که آمیخته اي از گاومیش باتالقي و رودخانه اي از قبیل مورا و نیلي راوي هستند، دارد. 

پرورش گاومیش و تحقیقات
18



وجود گاومیشهاي شیري آمیخته داللت بر این موضوع مي کند که برنامه بهبود ژنتیکي گاومیشها در این کشور عملي بوده و در حال 

حاضر نیز این برنامه ادامه دارد.

• فشرده ای از برنامه هاي اصالح نژادي گاومیش در گذشته وحال )با ذکر موفقیت هاي نسبي ، مشکالت و محدودیتها( به 

:.Faruque( ،2000 ( شرح زیر بیان مي شود

• مطالعات و تحقیقات سالهاي اخیر نشان مي دهد که بنگالدش ،  تیپ ها و نژادهاي گاومیش به شرح جدول 5 دارد.

سیستم هاي پرورش و تولید گاومیشها بسته به وضعیت توپوگرافي و پوشش گیاهي در نقاط مختلف کشور با یکدیگر فرق دارند. 

تعدادي از گاومیشها در سامانه چراي آزاد )Extensive( در مناطق ساحلي و کوهستاني که داراي مراتع وسیع و گسترده بوده و به 

Semi-( مقدار کافي علوفه سبز وجود دارد، پرورش داده مي شوند. تعدادي دیگر از گاومیشهاي بنگالدش در سیستم نیمه متمرکز

intensive( در مناطق دشت و زمینهاي باتالقي که محدودیت مراتع وجود دارد، پرورش داده مي شوند. در هیچ جاي بنگالدش 

سامانه متمرکز )Intensive( پرورش گاومیش حتي در گله هاي تحقیقاتي نیز وجود ندارد. پرورش و مراقبت از گاومیشها در دو 

سیستم ذکر شده تا حدودي با یکدیگر متفاوت است. به هر حال،  شیوه ها و رفتارهاي مدیریتي مشترک در هر دو سامانه نیز وجود 

دارد. این شیوه هاي مدیریتي مشترک عبارتند از:

نبود  سیستم منسجم و تثبیت شده جایگاه دام، عدم اجراي تلقیح مصنوعي گاومیش، نداشتن  برنامه واکسیناسیون و باالخره 

عدم هیچگونه برنامه شناسایي ثبت مشخصات و رکوردگیري. یکي از مهمترین ویژگیهاي گاومیشداري در بنگالدش این است که 

این دامها توسط کشاورزان بزرگ و یا متوسط که بطور کلي از ثروثمندان منطقه هستند،  نگهداري و پرورش داده مي شوند. غذاي 

اصلي گاومیشها در بنگالدش،  کاه برنج است که آن نیز یک ماده غذایي ناکافي از نظر انرژي و پروتئین به شمار می رود. برگهاي 

نیشکر، سیلوي برگهای  نیشکر، برگهاي کازاوا، علوفه کنار جاده ها، علف فیل)Elephant grass(  ، شاخ و برگ و نیز چوب بالل  

 .)Faruque ،2003( و سرانجام ،  ضایعات آناناس از دیگر مواد غذایي گاومیشها در بنگالدش هستند
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Faruque( ،2003(جدول شماره 5- تیپ ها و نژادهاي گاومیش در بنگالدش

محدوده جغرافیایيتیپ یا نژاد
پراكنش

اندازه گله.خصوصیات 
فنوتیپي و ژنوتیپي

433000راس- سیاه کهربایی تا سیاه مناطق غربي و مرکزي کشوراکوتیپ رودخانه اي بومي
تیره- تعداد کروموزم 50- جثه متوسط

4500راس- سیاه کمرنگ- ساقهاي مناطق مرکزي وجنوب غربي کشوراکوتیپ بنگالدشی
 -Chevron دست و پا به رنگ سفید و

تعداد کروموزوم 50- جثه متوسط
37500راس- رنگ بدن خاکستري- مناطق شرقي کشوراکوتیپ باتالقي بومي

 chevron ساقهاي دست و پا به رنگ
و سفید- شاخهاي هاللي شکل- تعداد 

کروموزوم 48- جثه کوچک
تیپ آمیخته:

بومي× نیلي راوي
40000راس- ترکیبي از فنوتیپ مناطق جنوبي کشور

باتالقي و نیلي راوي- جثه متوسط
207569 راسجنوب غربي ومناطق جنوبي کشوراکوتیپ غیرشاخص مناطق مرکزي

60راسگله هاي پرورش گاومیشنیلي راوي

8-1- تایلند

در گذشته نه چندان دور ، تایلند از نظر تعداد جمعیت گاومیش باتالقي دومین کشور جهان بود ولي متاسفانه این جمعیت بطور 

خیلي اسفناک از 4/7 میلیون راس در سال 1990 به 1/9 میلیون راس در سال 1998 کاهش پیدا کرد. تعداد گاومیشها هر ساله رو 

به کاهش بوده و تعداد فعلي جمعیت گاومیش در تایلند حدود 1/7میلیون راس است که این روند کاهش به تدریج همچنان  ادامه 

دارد. ضمن اینکه دربعضي از مناطق تایلند،  مردم عالقه به خوردن جنین ماده گاومیشهاي آبستن کشتار شده دارند که این خود 

یکي دیگر از دالیل بسیار تاسفبار کاهش جمعیت گاومیش در این کشور است. از آنجایي که بازدهي تولیدمثلي گاومیشها به علت 

فاصله دو زایش طوالني تر،  اندک  است، لذا تولید دوگوساله توسط یک ماده گاومیش در اغلب موارد چهارسال به طول مي انجامید.

1/7میلیون راس گاومیش به 517941کشاورز تعلق دارد. اگر شرایط طوري باشد که کاهش جمعیت گاومیش باز هم به همین 

Suthikrai( ،2002 ( روند ادامه یابد، بطور مسلم، جمعیت گاومیش کشور تایلند در خطر انقراض کامل قرار خواهد گرفت

• تقریبًا 83 درصد گاومیشهاي تایلند در شمال شرقي یعني منطقه اي که بیشتر فعالیت کشاورزي و زراعت  به میزان بارندگي 

وابسته است، وجود دارند. گاومیشهاي تایلند از نظر ژنتیکي از نوع گاومیشهاي باتالقي هستند. اکثریت آنها )95-90 درصد( به 

رنگ خاکستري تا سیاه و اقلیت باقیمانده سفید رنگ هستند. بیشتر  جمعیت گاومیش تایلند به وسیله کشاورزان خرده پا و در مناطق 
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روستایي نگهداري و پرورش می یابند.

60 درصد از جمعیت کشور تایلند را کشاورزان خرده پا که گاومیش را در مجاورت محل سکونتشان نگهداري مي کنند،  تشکیل 

مي دهد، به طوري که پرورش این دام به عنوان جزء مکمل در سیستم تولید محصوالت کشاورزي محسوب مي شود. هرخانواده 

گاومیشدار به طور 5تا10راس گاومیش دارد که سود  اقتصادي چندانی  براي صاحبانشان ندارند. لیکن،  کشاورزاني نیز  هستند که  تا 

50راس گاومیش دارند و آنها را با هدف تولید اقتصادي با تغذیه خوب و مدیریت صحیح و علمي نگهداري مي کنند. در گاومیش هایي 

که در شرایط روستایي نگهداري مي شوند،  معمواًل جفتگیری دامهاي نر با ماده به صورت تصادفي انجام مي گیرد. در حقیقت،  در 

ایام فعالیتهاي کشاورزي )بویژه در زمان کشت مزارع برنج(  گاومیشها را در نقطه اي در کنار مزرعه  می بندند وحدود 4 ماه آنها را 

فقط با کاه برنج تغذیه مي کنند که این امر باعث عدم تالقي گاومیشهاي نر با ماده در دوران کشت مزارع مي شود. گاومیشهاي نر و 

ماده در فصلي که محصول برنج جمع آوري شده،  در پس چر این مزارع به صورت آزاد با یکدیگر به چرا مشغول مي شوند، در نتیجه 

جفتگیري هاي غیرکنترل شده و تصادفي در این ایام که دامها مخلوط با یکدگیر هستند،  انجام مي گردد. در چنین شرایطي،  کاماًل 

مشخص است که هیچگونه سیستم رکوردگیري و ثبت مشخصات در دامهاي روستایي قابل اجرا نیست و هرگونه رکوردگیري از 

Ancharlie Na-Chiangmai( ،2000( .عملکرد تولیدي و تولیدمثلي گاومیشها، فقط در مزارع دولتي قابل اجرا است

- یک برنامه اصالح نژادي به منظور اصالح ژنتیکي گاومیشهاي باتالقي تایلند در جهت  تولید دامهاي دومنظوره )گوشت و 

نیروي کار( در جهت  اجرا است. این برنامه برای  برطرف کردن دو مشکل اساسي در گاومیشهاي تایلند تهیه و به مرحله اجرا درآمده 

است.  این دو مشکل اساسي عبارتند از کاهش جمعیت گاومیش و نیز کاهش اندازه جثه و وزن به هنگام بلوغ در گاومیشهایي که 

در مزارع کوچک تایلند نگهداري مي شوند. بهبود عملکرد تولیدمثلي و نیز افزایش  رشد بدني در دامهاي بالغ، حاصل برنامه هاي 

اصالح نژادي است که به مدت یازده سال )1983-1993( در این کشور اجرا شد. با نگرشي بر  عملکرد تولیدمثلی ، سن در اولین 

گوساله زایی تا حدود 3/5 سالگي کاهش یافته و فاصله بین دو زایش نیز 487روز، درصد آبستني به 80/5 درصد ، درصد گوساله دهي 

 . )Pakapun Skunmun ،2000 ( 76/9درصد وباالخره گوساله هاي زنده مانده تا پایان   شیرخوارگي به 70درصد رسیده است

9-1- اندونزي

تعداد کشاورزان گاومیشدار در اندونزي در سال 1993، 489000 نفر بود در حالي  که این تعداد در سال 1983، به 593000 

کشاورز  گاومیش   دار رسید. نکته قابل توجه در رابطه با نوسانات جمعیت گاومیش اندونزي در طي 10سال یاد شده این است 

که همگام با کاهش تعداد کشاورزان گاومیشدار تعداد جمعیت گاومیش کاهش نداشته است. بدین صورت که در سال 1985،  کل 

جمعیت گاومیش اندونزي 3245000 راس بود و این تعداد در سال 1993 به 3238000راس رسید. بر اساس همان آمار،  تعداد 

خانواده های گاومیشدار  در طي سالهاي 1985 تا 1993 کاهش داشته بدون اینکه هیچگونه تغییر معني داري در جمعیت گاومیش 
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اندونزي مشاهده شود. لذا،  این روند بیانگر این حقیقت است که گاومیشهایي که در مناطق روستایي به وسیله کشاورزان خرده  پا 

نگهداري مي شوند، ظرفیت  بالقوه براي توسعه صنعت فرآورده هاي لبني حاصل از شیر گاومیش در این کشور را دارا ند. استانهاي 

 DI(با 487000راس و پس از آن استان دي آسه )Jawa Barat(اصلي گاومیش خیز اندونزي در سال 1993،  به ترتیب جاوا بارات

Aceh( با 454000 راس گاومیش به شمار می روند.

دیگراستانهایي که جمعیت  گاومیش  نسبتًا زیادي داشتند،عبارت بودند از  سوالوزي  سالتان )Sulawesi Selatan( با 

342000راس، سوماترا اوتارا)Sumatra Utara( با 265000راس، تنگه جاوه )Jawa Tengah( حدود 232000، سوماترا بارات 

 Nusa Tenggara( تیمور  )Nusa Tenggara(،نوساتنگارا  نوساتنگارا  مناطق  ودر  )Sumatra Barat( 228000راس، 

داشت. وجود  گاومیش  152000راس  و   167000  ،227000 ترتیب  به   )Sumatra Selatan( سالتان  سوماترا  و   )Timur

باقیمانده جمعیت گاومیش در استانهایي با جمعیت کمتر از 100000 راس بود.

• نژادهاي گاومیش اندونزي به دو زیرگونه باتالقي و رودخانه اي طبقه بندي مي شوند . لیکن،  قسمت اعظم جمعیت گاومیش  

از نوع باتالقي بوده که با تیپ ها و واریته هاي گوناگون، با اندازه جثه، وزن بدن، رنگ، نشانه ها و شکل هاي گوناگون، در مناطق 

مختلف اندونزي پراکنده هستند. به طور کلي،  گاومیش هاي باتالقي در این کشور به عنوان یک دام کار محسوب مي شوند ولي  

استعداد زیاد براي تولید شیر نیز دارند. در اکثر نواحی روستایي اندونزي ، گاومیشهاي باتالقي را به عنوان نیروي کار لیکن در مناطق 

پست جاوه )نمودارهاي شماره 13و14( و ارتفاعات سوماترا)نمودار شماره 15( براي تولید گوشت نیز نگهداري مي کنند.

• گاومیشهایي که نقاط و یا لکه هاي سفیدرنگ بر روي بدنشان دارند ،  قیمت بیشتري داشته  به طوري که در مناسبت هاي 

ویژه از قبیل مراسم ازدواج،  این نوع گاومیشها را کشتار  و از گوشت آن مصرف مي کنند. 

• بیشتر  گاومیشهاي مناطق روستایي کشور اندونزي با تولید شیر کمتر از 1000کیلوگرم در یک دوره شیردهي،  به وسیله 

کشاورزان خرده پا نگهداري مي شوند. تولید شیر تازه در کشور اندونزي در سالهاي اخیر رشد چشمگیري نداشته است به طوري که 

مقدار تولید شیر در اواخر دهه 1990،  به قدري ناکافي بود که نتوانست نیاز فزاینده به تولید شیر در این کشور را برآورده سازد. حدود 

90درصد شیر تولیدي داخل کشور اندونزي به وسیله دامداران خرده پا )که تعداد کمي دام دارند( تولید مي شود. عمده مشکالتي که 

این گونه دامداران خرده پا دارند عبارتند از:

الف- نداشتن سرمایه کافي ب- نداشتن ابزار ، تجهیزات و نیز آگاهیهاي فني الزم ج- ضعف در مدیریت بهداشتي گله و باالخره 

کمبود نیروي انساني ماهر. عالوه بر مشکالت نامبرده که مي توان گفت بطور اعم در سیستم دامپروري سنتي اندونزي حاکم است، 

یک رشته تنگناهای  خاص وجود دارد که صرفًا در رابطه با گاو گوشتي و گاومیش مطرح است زیرا  دامداران این گونه دامها را 

معمواًل در حوالي جاده ها در کنار یکدیگر می بندند و علوفه را از محل دیگر چیده و به آخور دامهاي  بسته شده حمل مي کنند. در 
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نتیجه،  این دامها را باالجبار در مناطقي که ضایعات و پس مانده هاي مزارع  کشاورزي وجود دارند منتقل و  با  یک تغذیه کم ارزش 

که عمدتًا غذاي مکمل نیز ندارند،  نگهداري مي کنند.

این نوع تغذیه دامها )گاومیشها( عمدتًا در دوران خشکي که تولید شیر ندارند اعمال مي شود.  لذا ، مي توان نتیجه گرفت که 

دامداران هیچگونه غذاي مکمل در این دوران به دامهایشان نمي دهند. سن گاومیشها در اولین زایش باالتر است در مقایسه با 

دامهاي مشابه در مناطق معتدل و دامنه فاصله بین دو زایش از 18 تا 24ماه متغیر است،بنابراین با نگرشي دقیق بر میزان تولید شیر 

یا گوشت گاومیشها در حال حاضر، چنین نتیجه گیري شده که صنعت پرورش گاو و یا گاومیش قادر به تامین نیاز روزافزون مردم 

کشور اندونزي به شیر و گوشت در آینده نزدیک نخواهد بود.

اندونزي، مي بایستي جلب توجه دامپروران به این  از اجراي یک برنامه جدید و محوري توسعه کشاورزي در  • هدف اصلي 

وضعیت )یعني کمبود پروتئین حیواني در کشور براي تغذیه انسانها با توجه به سطور  قبلي( و درنتیجه افزایش پروتئین حیواني براي 

بهبود تغذیه انسانها باشد. با افزایش تولید شیر وگوشت گاومیش از طریق بهبود ژنتیکي گاومیشها مي توان تا حدودي به این اهداف 

دست یافت. با تولید آمیخته هاي نسل F1 و نیز گاومیشهاي بک کراس  شده حاصل از گاومیش مردابي و گاومیشهاي رودخانه اي 

مدیترانه اي ایتالیایي، مي توان تولید شیر گاومیش را در اندونزي افزایش داد. ضمن اینکه حفظ ، نگهداري و بهبود ژنتیکي گله هاي 

پایه از گاومیشهاي خالص  باتالقي اندونزي نیز حتمًا باید مدنظر باشد.

• اندونزي نیز تنها کشوري است که در آنجا گاومیش گونه Bubalus depressicornis)Anoa( هنوز زیست مي کند 

) تصویر شماره 16( . این دام کوچکترین گونه از خانواده گاوان درجهان است که ارتفاع  جدوگاه  حدود 80سانتي متر، وزن زنده 

kg200 و طول شاخها به 30سانتي متر مي رسد. رنگ  در این گونه )Anoa( سیاه وبه طور کلي به عنوان یک گاومیش وحشي 

به شمار مي آید.
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  )Banten( تصایر 13و14. گاومیش هاي باتالقي در روستاهاي استانهاي بان تن

 )2004 ،Borghese تصاویر از( ، )west java( و جاوه غربي
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تصویر15- گاومیش باتالقي در سوماترا،اندونزي

)2004.Borghese (، گونه شاخص اندونزي )تصویر ازBubalus depressicornis)Anoaتصویر 16- گاومیش گونه
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)Malaysia( 10-1-  مالزي

 Swamp  buffalo(و باتالقي)River buffalo( گاومیش هاي آبي و اهلي موجود در کشور مالزي، به دوتیپ رودخانه اي

( تقسیم بندي مي شوند. در سال 1998،  کل جمعیت گاومیش مالزي حدود 170000 راس بود که عمده  این  جمعیت )60 درصد( 

در  مناطق برنج کاري ایالتهاي کالنتان )Kalantan(، ترنگانو)Terengganu(، کداه)kedah( و پهانگ)Pahang( در غرب 

مالزي متمرکز بودند. گاومیشهاي باتالقي مالزي بیشتر براي شخم زدن، آماده  کردن زمین  و نیروي کار در مزارع برنج استفاده 

مي شوند و زماني که دیگر نتوانند کار کنند،  آنها را به منظور استفاده از گوشتشان روانه کشتارگاه مي سازند. بدین  ترتیب،  حدود 

16درصد از تولید فعلي گوشت مالزي از طریق کشتار چنین گاومیشهاي باتالقي تامین می شود. جمعیت گاومیش رودخانه اي در 

مالزي، به  کمتر از 2000راس گاومیش شیري مورا مي  رسد که توسط مهاجران هندي در آ غاز قرن بیستم  از هندوستان وارد مالزي 

شده اند.

• در طي دو دهه گذشته، یک روند کاهش شدید  در جمعیت گاومیش مالزي به چشم مي خورد به طوری که میزان این کاهش 

به طور متوسط 1/2درصد در هر سال بوده است.  از دالیل اصلی این کاهش جمعیت گاومیش ،  استفاده از ماشین آالت کشاورزي به 

جای نیروي گاومیش ها در مزارع برنج و  بازدهي تولیدمثلي کم است. اکثر کشاورزان در مناطق کشت برنج دیگر تمایلي به نگهداري 

گاومیش ندارند و این امر نه تنها به خاطر عدم نیاز به نیروي کار گاومیشهاست بلکه روزبه روز زمینها و مراتع مورد استفاده  گاومیشها 

نیز کمتر و محدودتر مي شود. بیشتر گاومیشها بویژه گاومیشهاي باتالقي هر 3سال، 2گوساله به دنیا مي آورند) یعنی هر18ماه یک 

زایش(. در شرایط صحرایي، به علت محدودیتهاي بیولوژیکي و نیز فصلي بودن وجود مواد غذایي گاومیشها،  امکان گوساله  دهي 

زودتر و آبستن شدن مجدد بالفاصله بعد چندماه یعني زماني که هنوز مواد غذایي بحد کافي وجود دارد میسر نیست. )نمي توانند 

زودتر از 18ماه یک گوساله تولید کنند(. در نتیجه،  آبستنی مجدد آنها با تاخیر به  سال بعد مي افتد. تقریبًا تمام گاومیشهاي نر در 

مناطق روستایي اخته می شوند  تا بتوانند از آنها بدون  توان جفتگیری با ماده گاومیشها براي نیروي کار استفاده کنند.

• به علت عدم وجود تکنیکهاي کارآمد درفحل یابي گاومیشهاي ماده ، تلقیح مصنوعي گاومیش در مالزي توسعه نیافته و به 

رغم وجود اسپرم منجمد و استفاده از تکنیک تلقیح در زمان معین، هنوز پیشرفت چشمگیري در تلقیح مصنوعي گاومیشها در مالزي 

حاصل نشده است.

• شیوه پرواربندي گوساله هاي گاومیش با استفاده از منابع غذایي محلي از قبیل محصول جنبی حاصل از روغن کشی از خرمای 

روغنی )palm( و محصوالت جنبي برنج به منظور افزایش وزن روزانه بیشتر  در گوساله  هاي تحت پروار رایج شده است.

پروار  جیره  در  اصلي  ماده  بعنوان  روغنی  خرمای  جنبی  محصول  از  استفاده  با  پرواربندي  واحدهاي  در  باتالقي  گاومیشهاي 

مي توانند به افزایش وزن حدود 590گرم در روز برسند.  سن بلوغ نیز )21/5ماه( به طور معني دار در دامهاي نر در شرایط تغذیه 
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 .)Jainudeen و Wan Zahari  ،2000(  کاهش پیدا کرد  )متمرکز در مقایسه با گاومیشهاي نر در شرایط چراي آزاد )  28ماه

گاومیشهاي منطقه مدیترانه

جمعیت گاومیش منطقه مدیترانه سازگار با شرایط ویژه اقلیمي و فرهنگي این منطقه سازگار هستند. منطقه مدیترانه که در 

رابطه با پرورش گاومیش مطرح است،  عبارت اند از اروپا و کشورهاي خاور نزدیک که در حال حاضر شبکه همکاریهاي تحقیقاتي 

بین منطقه اي سازمان خواربار جهاني )FAO ( مشغول فعالیتهاي تحقیقاتي و توسعه اي در زمینه پرورش گاومیش است. در منطقه 

از کل جمعیت گاومیش جهان )168 میلیون راس(  زیست  مدیترانه، حدود 5/5 میلیون راس گاومیش یعني معادل 3/27درصد 

مي کنند.

در بعضي از کشورهاي دنیا و نیز کشورهاي اروپایي و خاور نزدیک از جمله بلغارستان، روماني و ترکیه در سالهاي اخیر جمعیت 

گاومیش روند رو به کاهش داشته است که از دالیل اصلي این کاهش مي توان از:

الف: جایگزین شدن گاوهاي هلشتاین پر تولید به جاي گاوهاي بومي کم تولید و گاومیش؛

ب: توسعه مکانیزاسیون کشاورزي به این معني که تراکتور جایگزین نیروي کار گاومیش شد؛

ج: تقاضاي کم براي مصرف محصوالت گاومیش. برعکس این موضوع، در کشورهایي مانند مصر، ایران و بویژه ایتالیا جمعیت 

گاومیش روند افزایشي داشته که این امر ناشی   از افزایش تقاضا براي فرآورده هاي خاصي که فقط از شیر گاومیش تولید مي شود،  

است  زیرا،  بر خالف  زمانهاي گذشته گاومیش به جاي یک دام سه ) 3( منظوره روستایي )کار، گوشت و شیر( به عنوان یک دام 

صرفًا شیري محسوب و پرورش داده مي شود.

پنیر موزارالي شیر گاومیش،  نه تنها در بین مردم ایتالیا بلکه در بازارهاي بین المللي نیز متقاضیان بسیار زیاد  دارد. نام انحصاري 

 Brussels موزارالی تولید شده از شیر  گاومیشهای منطقه کامپانا (  به عنوان موزارالي شیر گاومیش در کشور ایتالیا و ( DOP

در اتحادیه اروپا )EU( به ثبت رسیده است. از زمانی که اتحادیه اروپا تولید شیر گاو در کشورهاي عضو اتحادیه را سهمیه بندي و 

محدود کرد،  همین موضوع باعث شد که در طي سالهاي 1993 تا 2001 ، جمعیت گاومیش حدود 142 درصد افزایش پیدا کند)در 

مقایسه با 7/8 درصد افزایش در جمعیت گاومیش جهان در همان دوره زماني( و  به عبارت  دیگر  این تصمیم اتحادیه اروپا باعث 

شد که جمعیت گاومیش کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در طي سالهاي 1957 تا 2002، 1600درصد افزایش یابد)یعني 16برابر(.

• این درصد افزایش  جمعیت گاومیش در ایتالیا،  نه تنها از نظر کمي قابل توجه است بلکه در مقایسه با روند جمعیت در دیگر 

گونه هاي دامي که در طي 50سال گذشته کاهش داشته اند بویژه گاوهاي بومي، گاوهاي شیري و اسب،  نماي زیبا و چشمگیري 

به خود گرفته است.
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بحران گاوهاي شیري در ایتالیا ناشي از عوامل زیر بود:

- سهمیه بندي تولید شیر گاو توسط اتحادیه اروپا؛

- عدم  وجود واحدهاي گاو شیري بحد کافي؛    

- عدم توان رقابت واحدهاي گاوشیري ایتالیا با مزارع تولید شیر در اروپاي شمالي؛

- شیوع بیماریهاي جنون گاوي  )BSE( و زبان آبی ( )Blue Tongue  ؛

- کاهش طول عمر تولیدمثلي گاوها که در حال حاضر حداکثر 2/5تا 3 گوساله در  هر راس گاو شیري است.

 به دامهاي سبک بویژه گوسفند نیز در حال حاضر به علت  عوامل زیر خساراتی وارد  شده است: 

الف(  قوانین شدید بهداشتي اعمال شده توسط اتحادیه اروپا؛

ب(  کمبود مراتع مورد چراي گوسفندان؛

ج(  بیماری  زبان آبی ؛

د(   مشکالت صنایع فرآوري شیر گوسفند؛

ه(  تغییر در نوع تقاضاي مصرف کنندگان که در حال حاضر پنیر نرم و تازه )از قبیل موزارال( را ترجیح مي دهند به پنیر خشک 

 .)Pecorino از قبیل(

در اروپای  شرقي و ترکیه از گاومیش ها به عنوان نیروي کار نیز  استفاده مي شود.  هرچند که وجود تراکتورهاي فراوان درهر 

صورت باعث کاهش جمعیت گاومیش شده است. در کشورهاي خاور نزدیک که میانگین تولید شیر گاوهاي بومي کمتر یا مشابه  

شیر گاومیشهاست،  نه تنها کاهش جمعیت گاومیش به ثبت نرسیده بلکه در مصر از گاومیشها هنوز به عنوان نیروي کار استفاده 

مي شود. در مصر، ایران و آذربایجان،  مصرف   فرآورده هاي لبني حاصل از شیر گاومیش را) در صورت موجود بودن (  به محصوالت 

مشابه  از شیر گاو ترجیح مي دهند. در ایران و مصر،  افزایش جمعیت گاومیش به نظر مي رسد به  دلیل  اجراي برنامه هاي توسعه اي 

در سطح ملي در جهت بهبود دامپروري کشور باشد به طوري که اجراي این برنامه  هاي توسعه اي در سطح ملي بر روي جمعیت 

گاو نیز  اثر مثبت گذاشته  و این در حالی است که در کشورهایي از قبیل بلغارستان و ترکیه، به موازات کاهش مستمر در جمعیت 

گاومیش،  کاهش معني دار در جمیعت گاو آنها نیز اتفاق افتاده است.

اهمیت  است.  ارائه  شده  رکورد   تحت  گاومیشهاي  درصد  و  تعداد  تولیدي،  گاومیش، وضعیت  6، جمعیت  در جدول شماره 

رکوردگیري از دام براي شناسایی و انتخاب دامهاي برتر در سراسر دنیا کاماًل  شناخته شده و در حال اجرا است، با توجه به این نکته 

که در اکثر کشورها یک چنین فعالیتهایي )از قبیل رکوردگیري از دامها( حداقل در ابتداي کار با حمایت مالي دولتها شروع شده ، 

همین موضوع بیان گراهمیت رکوردگیري به عنوان یک ابزار موثر در بهبود ژنتیکي دام ها از دیدگاه دولتها است.
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- یک سازمان بین المللي غیردولتي تحت عنوان کمیته بین المللي رکوردگیري از دام

)The international committee for Animal Recording = ICAR(

بیش  از سي سال است که در زمینه بهبود و استاندارد کردن  شیوه های رکوردگیري از دام فعالیت مي کند. یک سمینارتخصصي 

با مشارکت و همکاري سازمان خواربار جهاني) FAO( و ICAR در سال 2000 میالدي برگزار شد که  عنوان این سمینار عبارت 

بود از:

" کارگاه آموزشی در زمینه رکوردگیري از دام در جهت بهبود ژنتیکي و استراتژیهاي مدیریت گاومیشها"

 اداره کنندگان  این کارگاه ،  خانم دکتر بیانکا مویولي و همکاران بنده بودند. در این کارگاه،  به طور واضح و دقیق مشکالت 

و محدودیتهایي که بر سر راه برنامه ریزي وتجهیز یک سیستم رکوردگیري  مطلوب در کشورها وجود دارد،  مورد بحث قرار گرفت 

که در پایان عمده این مشکالت بطور اختصار عبارت بودند از:

الف(  عدم وجود امکانات  مالي ؛

ب(  کشاورزان چندان  راغب نیستند که غریبه ها وارد گله آنها شده و از میزان تولید دامهایشان آگاه شوند؛

ج(  شناسایي و هویت دادن به دامهاي  پر تولید  براي رکوردگیری هزینه بر   است؛

د(  هزینه رکوردگیري با افزایش فاصله بین گله ها، زیادتر مي شود؛

هـ(  گاومیشها عمدتًا به وسیله کشاورزان خرده پایي که بین دو )2( تا پنج ) 5 ( دام دارند،  در گستره وسیعي از مناطق  مختلف 

یک کشور به صورت  پراکنده  نگهداری می شوند؛

پنج محدودیت فوق الذکر پاسخ این سوال را مشخص مي کند که چرا درصد گاومیشهاي تحت رکورد درکشورهایي که به نظرمي 

رسد گاومیش اهمیت بیشتري نسبت به گاو دارد،  این چنین اندک  است؟

در حقیقت،  بیشترین نسبت گاومیشهایي که تحت رکوردگیري از شیر قرار دارند در کشور ایتالیا وجود دارد )27/8درصد(. در 

ایران این نسبت 4/5درصد است  در حالي که در دیگر کشورها گاومیشهاي تحت رکورد حدود یک درصد )1 درصد( از گاومیشهاي 

شیري )ترکیه و روماني( و یا کمتر از یک درصد را شامل می شوند . در کشور های  بلغارستان، سوریه و یونان ، شاهد درصد 

بسیار باالیي از گاومیشهاي تحت رکورد هستیم، یعني کشورهایي که جمعیت گاومیش رو به کاهش است. تمام ماده گاومیشهاي 

بلغارستان یعني 5880 راس تحت پوشش رکورد هستند زیرا تعدادشان خیلي اندک  است یعني 5640 راس در مزارع خصوصي و 

240 راس نیز در  فارمهای دولتي وتعاونیها. در روماني،  فقط از یک گله کوچک گاومیش رکوردگیري مي شود )0/7درصد از مجموع 

گاومیشهاي شیري(. در مصر0/2 درصد و در آذربایجان،  0/06 درصد.

• کشور یونان نیز در سالهاي اخیر رکوردگیري شیر  گاومیشها را با 41راس شروع کرده است. در سوریه،  640 راس و در 
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پوشش  تحت  ایالت  هاي  از  پینار  ایلیک  روستاي  در  و  آفیون  گاومیش  تحقیقات  موسسه  در  شیري  گاومیش  ترکیه1000راس  

رکوردگیري از شیر هستند. هیچگونه فعالیت رکوردگیري در عراق  و آلباني انجام نمي شود.

بطور کلی،  طول دوره شیردهي از 180تا 312 روز متغیر است ، در حالي که طول دوره ایده آل براي شیردهی گاومیش،  270روز 

با میانگین تولید 1600kg در هر دوره شیردهي بود. 

)Borghese، 2004(  جدول شماره 6- جمعیت گاومیش و تولیدات آن در کشورهاي اروپایي و خاور نزدیک

جمعیت گاومیش نام كشور

)راس(

ماده گاومیشهاي 

بالغ

مقدار شیر 

در یك دوره 

)kg(شیردهي

تعداد

 روزهای  

شیردهي

گاومیشهاي 

تحت پوشش 

ركورد

درصد دامهاي 

تحت

 ركورد
26500013300021752703696627/8ایتالیا
37170001487000160031230400/2مصر
400000208200160022093004/5ایران
11000058806124723010001/7ترکیه

29000015000010002661000/06آذربایجان
1000004230012002703000/7روماني
0-98000400001320270عراق

9200588018702785880100بلغارستان
45001800119125464035/5سوریه
10005001020240418/2یونان
0-10070400180آلباني

در ایتالیا،  میانگین تولید شیر 36966 راس گاومیش تحت رکورد )بر اساس گزارشANASB ،2003( در یک دوره شیردهي 

270 روزه  2175 کیلوگرم با 8/1 درصد چربی  و 4/65 درصد پروتئین بود.  )جدول شماره7(. گاومیش هاي تحت رکورد در 287 

گله با میانگین 128/8 راس در هر گله پرورش داده مي شود.

تولید شیر گاومیش در دیگر کشورها کمتر از تولید شیر گاومیش هاي ایتالیا است زیرا  فقط  ایتالیا در زمینه  رکوردگیري   •

شیر ، انتخاب و بهبود ژنتیکي، اقدامات بهداشتي و مبارزه با بیماریها، بهبود تغذیه و مدیریت پرورش،  اقدامات  زیادي  انجام داده  

است.

ترکیبات شیر گاومیش نیز در ایتالیا در طي یک دوره  چندساله بهبود یافته است، به طوري که میانگین پروتئین شیر به مقدار 
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4/4 تا 4/73درصد در سال 2002 و 4/65 درصد در سال 2003 اعالم شد.  درصد چربي شیر نیز به مقدار 7/3 تا 8/3 درصد در سال 

2002 و 8/1 درصد در سال 2003 اعالم شد. این شاخصها در حالي است که هیچگونه عملیات انتخاب و بهگزیني در جهت بهبود 

پروتئین و درصد چربي شیر انجام نشده است )منظور از این جمله این است که هدف اصلي انتخاب و بهبود ژنتیکي،  صفات درصد 

پروتئین و چربي نبوده است(.نکته قابل ذکر  اینکه  بهبود ژنتیکي در جهت بهبود کیفي و کمي شیر  زمانی عملي تر و دست یافتني تر 

است  که شدت انتخاب در جمعیت  دامهاي مولد شیر بیشتر شود.

در حال حاضر،  ماده گاومیشهاي زیادي در ایتالیا هستند که تولید شیر بیشتر از 5000کیلوگرم در یک دوره 270روزه دارند. 

بنابراین،  انتخاب دامها  با هدف بهبود و افزایش تولید پنیر موزارال خواهد بود نه اینکه صرفًا مقدار کمي تولید شیر. زیرا،  درآمد 

گاومیشداران در درجه اول بر اساس تولید پنیر موزارال و سپس فروش تلیسه هاي آبستن و باالخره فروش دامهاي نر پرواري است. 

)ANASB ،2003 جدول شماره 7- وضعیت گاومیشهاي ایتالیا )بر اساس گزارش

265000تعداد کل)راس(
133000تعداد دامهاي مولد )ماده(
36966تعداد دامهاي تحت رکورد
27/8درصد دامهاي تحت رکورد
287تعداد گله هاي تحت پوشش

128/8تعداد گاومیش به ازاي یک گله
)kg(2175تولید شیر در 270روز

8/10درصد چربي
4/65درصد پروتئین

• در اروپا و کشورهاي خاور نزدیک،  گاومیشها از نوع رودخانه اي با فنوتیپ تقریبًا یکسان و مشابه لیکن از نظر اندازه جثه 

متفاوت هستند به طوري که میانگین وزن زنده ماده ها و نرهاي بالغ ، به ترتیب 280 و 300کیلوگرم در کشور مصر گزارش شده 

و  این در حالي است که حداکثر  وزن دامهاي ماده و نر بالغ در کشور عراق،  به ترتیب 900 و1000 کیلو گرم گزارش شده است. 

بیشترین تفاوت وزن در گاومیش هاي ماده با  600 و نر با   800  کیلو گرم  درگاومیش هاي کشور بلغارستان گزارش شده است.

• بطورکلي،  تبادل گاومیش هاي مولد )نر یا ماده( در بین کشورها بسیار اندک است.  بنابراین،  هر جمعیتي ویژگیهاي فنوتیپي 

و عملکرد تولیدي خاص خودش را دارد. گاومیشهاي اروپا، همگي به عنوان یک نژاد محسوب  و مدیترانه ای نامیده می شوند. 

در ایتالیا، گاومیشهای مدیترانه ای در شرایط خاص  پرورش ، انتخاب و بهبود ژنتیکي یافته به طوري که امروزه  به عنوان نژاد 
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مدیترانه اي ایتالیا از آنها نام برده مي شود )نمودار 29,28 و 30(.

در ترکیه،  نژادي از گاومیش به نام آناتولي،  در مصر نژاد مصري،  در عراق نژاد خوزستاني یا عراقي ، در جمهوري آذربایجان 

نژاد آذري یا قفقازي و در ایران،  نژادهاي آذري و خوزستاني وجود دارند.

• در بلغارستان،  آمیخته گری بین  گاومیشهاي بلغاري و نژاد موراي هندي انجام شده است. این اقدام با واردکردن تعداد قابل 

توجهي گاومیش نژاد مورا از هندوستان به بلغارستان در سال 1962 آغاز گردید، همچنین جمهوري آذربایجان نیز تعدادی  گاومیش 

مورا از بلغارستان وارد کرد. میانگین سن در اولین زایش در گاومیشهاي مدیترانه اي،  36ماه است.  )جدول شماره 8( لیکن در ایتالیا 

درصد زیادي از گاومیشها در سن 28ماهگي اولین زایش را دارند در حالي که در مصر و سوریه تعداد زیادي از گاومیشها سن اولین 

زایش آنها بعد از 40ماهگي است. 

• مهمترین عامل موثر بر روي سن بلوغ )بعد از عامل ژنتیک( وضعیت تغذیه است. در حقیقت،  آزمایش های تغذیه اي متعدد 

نشان داده است تلیسه هایي که از سن 9ماهگي با جیره حاوي انرژي باال )روز/واحد علوفه ای شیر  5/7( تغذیه شدند، افزایش 

وزن روزانه معادل 678 گرم در روز داشتند در حالي که تلیسه هایي که با جیره  حاوي انرژي پایین یعني  روز / واحد علوفه ای شیر 

4/4 تغذیه شدند،  افزایش وزن روزانه اي معادل 530گرم داشتند. عالوه بر این برتري،  تلیسه هاي گروه اول در سن 20/5ماهگي 

و تلیسه هاي گروه دوم در سن 24-23ماهگي به بلوغ رسیدند. در سال 1997، یک آزمایش تغذیه اي بر روي تلیسه هاي گاومیش 

توسط آنتونیو بورگیز و همکارانش انجام شد، بدین صورت که به جاي تغذیه تلیسه ها  با خوراک  کامل )unifeed : یا خوراک 

کامل به این صورت است که همه مواد خوراکی با یکدیگر مخلوط و در قالب یک نوع خوراک به دام داده می شود ( و یا سیلو،  از 

چراي در مرتع که از نظر اقتصادي ارزان تر از دو نوع خوراک قبلي بود، استفاده شد. نتیجه آزمایش این شد که هیچگونه تاخیري در 

سن بلوغ در تلیسه هایي که از چراي در مرتع استفاده کرده بودند، مشاهده نشد البته،  مشروط بر اینکه میانگین افزایش وزن روزانه 

آنها کمتر از 600گرم در روز نباشد.

• بطورکلي،  در اکثر کشورهاي اروپایي و خاور نزدیک، سن بلوغ به علت عدم تامین کامل نیازهای  غذایي تلیسه ها باال ست.

• میانگین اندازه گله )herdsize( در کل منطقه مدیترانه) با توجه به تعداد ماده گاومیش هاي مولد بالغ(، کمتر از 8راس است، 

به استثناء  ایتالیا که 90راس، سوریه 35راس و ایران که به 10 راس مي رسد، نسبت گاومیشهاي مولد به مجموع گله حدود50 

درصد در تمام کشورهاي حوزه مدیترانه است.در کشورهایي که اکثریت جمعیت گاومیش در گله هاي خیلي کوچک پرورش داده 

مي شوند، تعدادي گله هاي بزرگ نیز به صورت استثناء متعلق به سرمایه گذاران بخش خصوصي، تعاوني ها و یا فارمهاي دولتي نیز 

وجود دارند)بلغارستان، مصر و ترکیه(.
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) ,2003Borghese(جدول شماره 8- نوع خوراك و سیستم تغذیه گاومیشها در اروپا و خاور نزدیک

نام
 كشور

اندازه گله
 )بر اساس تعداد 

گاومیش مولد(

)kg( سن در اولینوزن زنده بالغ
 زایش
 )ماه(

نوع 
جایگاه

نوع خوراك و
نرماده سیستم تغذیه

آزاد در 32-9065080028ایتالیا
جایگاه 
محصور

جیره رایج: 28 درصد سیلوی ذرت، 34 درصد 
کنسانتره، 25 درصد علوفه خشک و کاه و 13 

درصد محصوالت جنبي مزارع کشاورزي
بهار: علوفه هاي خانواده لگومینوز و گرامینه، علوفه بسته42-2/454566538روماني

خشک. زمستان: کنسانتره، سبوس گندم و سیلو. 
تابستان و پاییز: علف مراتع، کنسانتره و یا سبوس گندم

یونجه خشک، کاه، سیلوي ذرت، علوفه بسته37-2/560080034بلغارستان
سبز و یا چراي در مرتع و کنسانتره

بسته و 41-3/528030034مصر
جایگاه آزاد 

محصور

چراي در مرتع، تغذیه دستي در جایگاه و 
چیدن علوفه و انتقال به جایگاه دامها

جایگاه آزاد 42-3549058036سوریه
و محصور

چراي در مرتع، کاه و کنسانتره

بسته و 841051036ترکیه
جایگاه آزاد 

محصور

تابستان: چراي در مرتع و سبوس گندم.
زمستان: ساقه هاي ذرت و کنسانتره

جایگاه آزاد 10900100036عراق
و محصور

در شهرها: کنسانتره، علوفه سبز،کاه
در مناطق تاالبي )مردابها(: چریدن در 

نیزارها و دیگر گیاهان آبزي
علوفه سبز، کنسانتره، کاه،  تفاله سیب، تخم پنبهمرتع39-1055065036ایران

سیلوي ذرت، کاه خشک، سیلوي علوفه بسته39-53078036- آذربایجان
خشک، کنجاله دانه هاي روغني، کنسانتره

چراي در مرتع در سراسر سال، کنسانتره فقط در زمستان-40---یونان
چراي در مرتع، علوفه خشبي-----آلباني

رایج ترین سیستم جایگاه گاومیش در منطقه مدیترانه، جایگاه سنتي است بدین صورت که گاومیشها را در طي شب،  درون 

جایگاه بسته نگهداري کرده و در طول روز،  آنها را در یک محوطه باز لیکن محصور نگهداري مي کنند)مصر، ترکیه، عراق و سوریه(. 

در فصل مناسب از نظر آب و هوا،  گاومیشها را به منظور چراي در مرتع در طول روز آزاد مي کنند )روماني، ترکیه و در بعضي از 
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مزارع ایتالیا(. در نیزارهاي جنوب غربي ایران ، گاومیشها در سراسر سال به طور آزاد در مراتع و نیزارها مشغول چرا هستند در حالیکه 

در مناطق شمالي ایران در کرانه  دریاي خزر ، دامها فقط در ایام زمستان در جایگاه بسته نگهداري مي شوند. در بلغارستان، روماني 

و آذربایجان ، گاومیشهاي شیرده به صورت بسته در سراسر سال نگهداري مي شوند. در ایتالیا،  گاومیشها در سراسر سال به صورت 

آزاد ولي در جایگاه مسقف و محصور نگهداري مي شوند، دقیقًا مانند  سیستم جایگاه مدرن که  در واحدهاي صنعتي گاوشیري 

استفاده مي شود، در این سامانه  گاومیشها معمواًل از خوراک کامل شامل سیلوي ذرت، کنسانتره، علف خشک، کاه و گاهي اوقات نیز 

محصوالت جنبي استفاده مي کنند)جدول شماره 8(. براي مثال ، یک گاومیش ماده به وزن 600 کیلوگرم با تولید روزانه kg10 شیر، 

حدود kg3/15 ماده خشک [ شامل 33 درصد سیلوي ذرت، 42درصد یونجه خشک، 17درصد کنسانتره حاوي 38 درصد پروتئین، 

8 درصد دانه ذرت حاوي 12/7 واحد علوفه اي شیر )MFU(    ] ، 2/1کیلوگرم پروتئین خام و 3/5کیلوگرم فیبرخام را به عنوان 

خوراک روزانه مصرف مي کند. شبیه همین نوع خوراک در بلغارستان نیز استفاده مي شود بدین صورت که در آنجا نیز گاومیشها 

از غذاي Unifeed شامل سیلوي ذرت، کنسانتره، علف خشک، کاه، علف سبز و محصوالت جنبي استفاده مي کنند. در دیگر 

کشورها که اندازه  گله ها کوچک است، گاومیش ها با علوفه سبز درون جایگاه به عنوان غذاي دستي و بیرون از جایگاه با استفاده از 

چراي در مرتع تغذیه مي شوند )مصر، ایران، ترکیه، سوریه و یونان(. در روماني و آذربایجان ، از کنسانتره بیشتر )در مقایسه با دیگر 

کشورها( در تغذیه گاومیشها استفاده مي کنند.   از گاومیشهای  عراقي در سراسر سال در تاالبها و نیزارها به چرا و غوطه وري در آب 

مشغولند، به طوري که نیمي از بدن آنها کاماًل در آب قرار مي گیرد و براي دسترسي به گیاهان آبزي )عمدتًا ني( گاهی تا نقاط دور 

از ساحل وگستره وسیعي از سطح آب تاالب نیز شنا مي کنند. هنگامی که سطح آب تاالب و یا رودخانه خیلي باال باشد، گاومیشها 

خود را به نقاطي از آب که حالت سکو مانند دارد.  و با پاپیروس)Papyrus:  گیاه بلند و آبزی به نام Cyperus Papyrus  از 

خانواده Sedge که بومی کناره های رود نیل است ( ، ني و گل و الي درست شده مي رسانند و در آنجا به استراحت مي پردازند. 

گاهي اوقات دامداران کلبه هایي را به منظور استقرار و اسکان گاومیشها بر روي این سکوها احداث مي کنند به طوری که  در مواقع 

ضروري همین کلبه ها که از ني، پاپیروس و گل و الي درست شده را مي توانند به نقاط مختلف تاالب  منتقل کنند. چراي آزاد در 

فصول مناسب سال تقریبًا در همه کشورهاي گاومیش خیز حداقل براي بعضي از گاومیشها انجام مي شود، به استثناي آذربایجان  و 

عراق. در هر صورت،  علوفه سبز به صورت چیدن و حمل کردن به آخور گاومیشها در فصل مناسب شامل گیاهان خانواده لگومینه 

از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است.  آنچه بطور کلي مي توان گفت  این که کنسانتره و محصوالت جنبي کشاورزي ، غذاي پایه 

گاومیشهاي منطقه مدیترانه را تشکیل مي دهند. از علوفه سبز وخشک )به طور عمده یونجه( در ایتالیا، بلغارستان،  روماني و ترکیه و  

از شبدر مصري)Trifolium alexandrinum( در مصر براي تغذیه گاومیشها استفاده مي شود. رایج ترین محصوالت جنبي 

مورد استفاده در تغذیه گاومیشها در ایتالیا و بلغارستان،  ضایعات کارخانه های  آبجوسازي )تفاله هاي جو( . در ایتالیا ،  بلغارستان و 
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ایران ، تفاله چغندر قند.  ضایعات پنبه در مصر و آذربایجان .  پوسته سیب زمیني در ایتالیا.  ضایعات کارخانه های  آب سیب  گیري 

)ساندیس سازي(  در ایران .  ضایعات نیشکر در مصر و ایران . ساقه ها  و شاخ  و برگ های بازمانده در مزارع صیفی کاری و ذرت  

در ایران، مصر و روماني .  کاه غالت  نیز به عنوان یک ماده غذایي در همه  کشورهامورد تغذیه گاومیش قرار مي گیرد. در تاالبهاي 

عراق گاومیشها در طي ساعات شب، با علوفه سبزي که توسط دامداران در طي روز چیده و به جایگاه منتقل شده،  تغذیه مي شوند. 

این علوفه سبزشامل  ني، پاپیروس ، گیاهان گوناگون آبزي و در صورت امکان سبوس  برنج است.

• مطالعات انجام شده در کشورهاي حوزه مدیترانه نشان داده است که در اکثر کشورهاي گاومیش خیز این منطقه ، هر گله  

گاومیش نر خاص خودش را دارد به استثناء  بعضي از مناطق روماني، بلغارستان، مصر و ترکیه که اندازه گله ها در این مناطق خیلي 

کوچک با حداکثر 2یا3 گاومیش مولد  و تعدادي دام نر تخمي در سطح روستا که براي جفتگیري طبیعي با ماده گاومیشها  از آنها 

استفاده مي شود.

از  درصد   5 ایتالیا،  در  که  بدین صورت  مي شود.   انجام  کم  خیلي  در سطح  مدیترانه  منطقه  در  گاومیش  مصنوعي  تلقیح   •

گاومیشهاي مولد تحت پوشش تلقیح مصنوعي قرار دارند  لیکن  این تعداد به شدت رو به گسترش است. در جمهوري آذربایجان 

0/7 درصد، در مصر حدود 0/3 درصد و در روماني 0/1 درصد از گاومیشهاي مولد تحت پوشش تلقیح مصنوعي قرار دارند. در 

بلغارستان ، در واحدهاي بزرگ پرورش گاومیش که متعلق به تعاوني هاي بخش دولتي است،  حدود 80 درصد از گاومیشهاي مولد 

تحت پوشش تلقیح مصنوعي هستند. در کشور ترکیه،  براي اولین بار تلقیح مصنوعي در سال 2002 در گاومیشهاي منطقه ایلیک 

پینار )Ilikpinar( واقع در استان هاتاي )Hatay( با استفاده از اسپرمهاي منجمد گاومیشهاي نر ایتالیایي در قالب پروژه مشترک 

و با نظارت و سازماندهي سازمان خواربار جهاني( FAO ) آغاز گردید )تصاویر شماره 17و18(. در دیگر کشورهاي منطقه مدیترانه،  

تلقیح مصنوعي گاومیش رایج نیست. گسترش تلقیح مصنوعي گاومیش به علت فصلي بودن فحلي ها،  مشکل است.

- ماده گاومیش هاي مولد در طي فصلهاي بهار و تابستان کم و یا زیاد دچار حالت آنستروس )عدم فحلي( مي شوند. به طور 

مسلم،  فصلي بودن فحلي در گاومیش ، به عوامل متعددي بستگي دارد که این عوامل ژنتیکي و محیطي )بطور عمده کیفیت تغذیه( 

هستند . در گاومیش و دیگر دامها ماده مالتونین نقش اساسي در تحریک فعالیت هیپوتاالموس، هیپوفیز و تخمدان دارد که میزان 

این نقش اساسي بر پایه  مقادیر مختلف مالتونین در خون یعني  از 3 تا10پیکوگرم )pg/ml :  12-10 گرم در یک میلی لیتر خون 

( در طول روز و از 20 تا pg/ml 90 در طول شب متغیر است. مقادیر  مالتونین  تراوش شده  در خون،  به طول ساعات روشنایی 

روز و به تبع  آن،  به فصول مختلف بستگی دارد.   ضمن اینکه سن دام نیز در میزان مالتونین موثر است. در ایتالیا، گاومیشداران 

منتهاي سعي شان این است که گاومیشهایشان قبل از بهار زایش کنند .  این هدف بیشترین اهمیت را براي آنها دارد زیرا تقاضا 

براي مصرف شیر گاومیش بویژه در فصل بهار و تابستان ، زیاد است به طوري که اختالف قیمت شیر گاومیش در فصول تابستان 
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و زمستان،  حدود 50 درصد است  )یعني در تابستان نرخ شیر گاومیش 50 درصد بیشتر از زمستان است(.

• به این دلیل  در ایتالیا بسیاري از تحقیقات کاربردي در این جهت  است که بتوانند زایمان گاومیش ها را در فصول مناسب 

تنظیم کنند،  که در این رابطه فحل کردن دامها و انجام تلقیح مصنوعی،  هدف موکد این تحقیقات است.  بنابراین،  استفاده از 

شیوه های مختلف  فحل کردن دامها به منظور سهولت اجراء و گسترش تلقیح مصنوعي و به تبع آن،   افزایش تولید شیردر خارج 

از  فصل طبیعی [یعني فصلي که گاومیشها به حالت طبیعي ) بدون آبستن شدن با تلقیح مصنوعي ( زایمان مي کنند]  ضروري و 

اجتناب ناپذیر است. استفاده از هورمون براي تحریک هیپوتاالموس و  هیپوفیز،  به شرح زیر متغیر است: 

1- استفاده از هورمون آزاد کننده گونادو تروفین  GnRH(  Gonadotrophin Releasing Hormone( ؛

2- استفاده از پروژسترون  از قبیل PRID )وسیله داخل واژني آزاد کننده  هورمون پروژسترون( به عالوه گونادوتروپین و 

پروستاگالندین )براي اطالع بیشتر و دقیق تر رجوع کنید به بخش 4 کتاب درباره عملکرد و بازدهي تولیدمثلي در گاومیشهای ماده(.
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تصاویر 17و18- گاومیشهاي نژاد آناتولي كه با استفاده از هورمون فحل و با اسپرم منجمد تلقیح مصنوعي شده اند

)2002,borghese تصاویر از(
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11-1-  ترکیه:

گاومیش هاي آبي در کشور ترکیه،  به اسامي مختلف نامیده مي شوند که این نام ها به زبان ترکي  استانبولی عبارتند از: ماندا 

)Manda(، دمباي Dombay ، جامیس)Camis( و کوموس )komus(. مدارک تاریخي حاکي از این است که براي اولین 

بار گاومیش،  توسط سربازان جنگ هاي صلیبي وارد اروپا شد. موگول )Mogul( نیز نقل کرده است که 3000سال قبل از میالد 

مسیح،  تعداد زیادي گاومیش در منطقه تراکیا )Trakya( پرورش می یافته  است.

تصاویري از گاومیش را مي توان بر روي کتیبه ها و مهرهاي منطقه بین النهرین مشاهده نمود.

بر طبق آمار سال 1974 سازمان خواربار جهاني،  در آن زمان حدود یک میلیون راس گاومیش در ترکیه وجود داشت. لیکن 

در طي سالهاي 1984 تا 1997،  جمعیت گاومیش ترکیه حدود 65 درصد کاهش پیدا کرد و علت عمده این کاهش شدید جمعیت 

گاومیش ترکیه این بود که دامپروران مناطق حاشیه دریاهاي مرمره و اژه ) که زیستگاه  جمعیت بسیار زیادي از گاومیش بود( 

پرورش گاوهاي شیري خارجي را به پرورش گاومیش ترجیح دادند و لذا تمام کارهای علمی  و تحقیقاتي در زمینه اصالح نژاد دام 

عمدتًا بر روي گاوهاي شیري انجام شد.

• بر اساس گزارش Borghese،  جمعیت گاومیش ترکیه در سال 2004، 110000راس و آن هم فقط از نژاد آناتولي بوده 

انجام  اقدام،  این  از  هاتاي شد. هدف  استان  در  واقع  پینار  ایلیک  روستاي  وارد  ایتالیایي  گاومیش  اسپرم   ، در سال 2002  است. 

آمیخته گري با استفاده از تلقیح مصنوعي گاومیش هاي بومي منطقه ایلیک پینار به منظور بهبود ژنتیکي در جهت افزایش تولید شیر 

بود Sekerden( و همکاران ، 2003(. 

• نتایج تحقیقات انجام شده در سال 1988،  نشان داد که میانگین تولید شیر گاومیشهاي ترکیه در گله های  کنترل شده در 

نخستین دوره شیردهي 36/21±813/12 کیلوگرم بود. همچنین،  این نتایج  نشان داده بود که میانگین تولید شیر در اولین، دومین 

و سومین دوره شیردهي در گله هاي تحت کنترل 58/45±983/4)1715-442( کیلوگرم بود. عالوه بر این نتایج ، میانگین تولید 

شیر در گله هاي مردم که دامهایشان را در شرایط روستایي نگهداري مي کردند 21/13±1009/89 کیلوگرم، و میانگین طول دوره 

شیردهي 6/42±224/80 )368-121( روز و طول دوره خشکي نیز 11/17±188/04 )552-64( روز گزارش شده بود.

بطور کلي ، گاومیشهاي شیري ترکیه با دست دوشیده مي شوند و فقط در بعضي از واحدهاي اطراف استانبول، گاومیش هاي 

شیري با دستگاه دوشیده مي شوند. میانگین تولید شیر روزانه گاومیشهاي ترکیه1/71±5/08 کیلوگرم گزارش شده است.

• ترکیب شیر گاومیشها عبارت بود از: پروتئین 0/07±4/18 درصد، مجموع مواد جامد 0/35±17/71 درصد، چربي 8/11±0/20 

درصد، مواد جامد بدون چربي )SNF( 0/17±11/91 درصد و باالخره میزان آب موجود در شیر0/35±82/29 درصد.

بي نظیر  و  تولید دسرهاي مشهور  براي  بویژه  کرده  پیدا  محبوبیت خاصي  و  اهمیت  گاومیش  تولید شیر  اخیر،  سالهاي  در   •
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کشور ترکیه که این نکته خود بهترین محرک   براي تشویق و ترغیب دامداران براي نگهداري و پرورش گاومیش آبي در پیرامون  

.)soysal و kok،2004( شهرهاي بزرگ ترکیه است

12- 1- جمهوري آذربایجان 

-  بهترین گاومیشها از  نظر ژنتیکي در اتحادجماهیر شوري سابق، در جمهوري آذربایجان وجود داشت. در طي تغییر نظام و 

حاکمیت اتحاد جماهیر شوروي و به عبارتي فروپاشي شوروي سابق، هیچگونه امکانات  تحقیقاتي و یا برنامه اي در زمینه بهبود 

مدیریت واحدهاي گاومیشداري که بتواند گاومیشداران را حمایت کند،  وجود نداشت. در نتیجه این وضعیت جمعیت گاومیش در 

بسیاري از مناطق  آذربایجان بطور اسفناک کاهش پیدا کرد. نژادهاي بسیار با ارزش از نظر  ژنتیکي به منظور تولید گوشت روانه 

کشتارگاه شدند و لذا به منظور مقابله و جلوگیري از این وضعیت )یعني جلوگیري از این کاهش  شدید جمعیت گاومیش(، رئیس 

جمهور وقت آذربایجان  آقای حیدرعلي اف، قانوني را براي حفظ منابع ژنتیکي دامهاي بومي در آذربایجان تصویب و به مرحله اجرا 

گذارد. به دنبال همین قانون بود که انجمن پرورش دهندگان گاومیش آذربایجان در دسامبر سال 2001 تاسیس گردید و این انجمن 

نقش هدایتگرانه و موثر در اجرای این  قانون ایفا کرد.

- تقریبًا حدود 300000 راس  گاومیش در جمهوري آذربایجان وجود دارند که 140000 راس از این جمعیت را گاومیش هاي 

شیري مولد با میانگین تولید شیر حدود 1600-1200 کیلوگرم )با 10-8 درصد چربي( در طي 305 روز شامل مي شوند. در واحدها 

گاومیشداري که تحت حمایت دولت هستند، 920راس گاومیش موجودند که از این تعداد، 250 راس را ماده گاومیش هاي مولد 

.)Farajev 2002, وBashirov( شیري  تشکیل می دهند

بطور کلی،  مشکل و مانع اصلي توسعه و اصالح نژاد در گاومیشهاي آذربایجان، عدم وجود گاومیشهاي ماده با راندمان تولیدمثلي 

باال و نیز نبودن امکانات اجراي تلقیح مصنوعي در گاومیشهاي این کشور است . به طوری که  همان مقدار حمایتهاي مالي در جهت 

توسعه و بهبود گاومیشهاي آذربایجان ) مانند آنچه را که در ایتالیا انجام شد( ، اثر خیلي مفید و سودمند در جهت اجراي تکنیکهاي 

فحل کردن گاومیشهاي ماده و توسعه تلقیح مصنوعي در گاومیشهاي این کشور داشته است . )تصاویر 19و20(، به طوري که باعث 

افزایش  تولید شیر و رونق  صنعت پنیرسازي )2005Borghese,( و در نهایت سبب بهبود ژنتیکي گاومیشهاي محلي آذربایجان 

شده است.
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تصاویر 19و20- گاومیشهاي آذربایجان كه تكنیك فحل كردن و تلقیح مصنوعي بر رو ی آنها اعمال شده است.

.)2003،Borghese تصاویر از(
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13-1-  ارمنستان

ارائه اطالعات در جزییات گاومیشهاي  برنامه رکوردگیري، در حال حاضر  هر گونه  کسب و  به علت عدم اجراي هیچگونه 

جمهوري  در  علمی  تحقیقات  حدودي  تا  گذشته،   در   . است  دشوار  کشور  این  هاي  گاومیش  تولیدي  ظرفیت   بویژه  ارمنستان 

ارمنستان در زمینه  گاومیشها انجام شده است. لیکن نکته در خور  اهمیت این است که هیچگونه تحقیقات  کاربردی و یا انتخاب 

)selection( در سالهای  اخیر در جمعیت گاومیش این کشور  انجام نشده است. از سال 1991، به دنبال  فروپاشي نظام حاکم 

بر اتحاد جماهیر شوروي سابق، پرورش تمام دامهاي موجود در ارمنستان از جمله گاومیشها در اختیار بخش خصوصي قرار گرفت 

و پس از خصوصي شدن واحدهاي دامپروري،  هیچگونه رکوردگیري دقیق از عملکرد تولیدي و یا تولیدمثلي دامهاي این کشور 

انجام نشده و لذا آن مقدار اطالعاتي هم که در حال حاضر در منابع مختلف گزارش شده،   صرفًا داده هاي آماري است  که حاصل 

کارهاي تحقیقاتي قبل از فروپاشي نظام شوروي سابق است. در حال حاضر،  حدود 1000راس گاومیش در ارمنستان وجود دارد 

. ),2000Mamarian(

14-1- ایران

در سال 1930 میالدي،  حدود 1,500000 راس گاومیش در ایران وجود داشته  لیکن تا سال 1995 این تعداد به 500000 راس 

کاهش پیدا کرد. گاومیش،  یک دام ملي در ایران محسوب مي شود که حدود 80 درصد از جمعیت این دام در شمال و شمال غربي 

ایران ) استانهاي آذربایجان  غربی  ، شرقی ، اردبیل ، گیالن و  مازندران( ،  18 درصد در  جنوب و جنوب غرب ) استان خوزستان 

( و 2 درصد در دیگر استانها  پراکنده هستند. بطور کلي،  جمعیت گاومیش ایران روند افزایشي با ضریب رشدي معادل 0/5 درصد 

در سال دارد و این در حالي است که در بعضي از دیگر کشورها مانند عراق و بلغارستان ، تعداد جمعیت گاومیش رو به کاهش است. 

بعضي از دالیل اصلي براي این کاهش جمعیت به احتمال  زیاد عبارتند از: توسعه صنعتي شدن کشاورزي، افزایش تقاضا براي 

گوشت گاومیش ،  عدم جایگزین کردن دامهاي کشتار شده و تغییر سامانه هاي کشاورزي و الگوي درآمد.  توجه بیشتر و نیز تبلیغات 

زیاد در جهت توسعه گاوهاي هلشتاین،  نقش موثر  در کاهش معني دار جمعیت گاومیش در ایران در دهه های  اخیر داشته اند. 

)محسن پور آذري و همکاران ، 2004(

• پایه و اساس پرورش گاومیش در ایران را گاومیشداران خرد ه پا )حدود 99 درصد( تشکیل مي دهند. یعني کسانی  که تعداد 

از گله هاي گاومیش یافت مي شوند که بین 20 تا 50 راس  . تعداد معدودي  گاومیش آنها بطور میانگین 10 راس در گله است 

گاومیش و نیز تعداد انگشت شماري گله هاي 300راسي گاومیش در ایران مي توان پیداکرد. گاومیشداران خرده پا دامهایشان را ) 

با توجه به امکانات محیطي(  عمدتًا با استفاده از مراتع دارای بوته و ساقه های بازمانده  و باالخره علوفه  خانواده گرامینه تغذیه 

مي کنند. تعداد زیادی  از آنها  نیز خوراک  دامهایشان را از طریق چراندن دامها در حاشیه منابع آب از قبیل نهرهاي بزرگ و کوچک، 
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رودخانه ها، استخرها، دریاچه و سرانجام ،  نیزارها) در خوزستان (  تامین مي کنند. ضمن اینکه عالوه بر استفاده از منابع غذایي 

موجود در منابع آبي از محصوالت جنبي مانند پوسته و تفاله مرکبات، ضایعات نیشکر و غیره در تغذیه گاومیشها استفاده مي شود. در 

خوزستان،  گاومیش ها در سراسر سال و در طي روز، خارج از جایگاه مشغول گردش و چرا هستند و شب هنگام براي دوشیدن شیر، 

در جایگاهی که عمدتًا در مجاورت  منزل مسکوني صاحبانشان است نگهداري مي شوند،. لیکن در شمال غربي ایران ،  گاومیشها 

در طي فصول پاییز و زمستان در جایگاه  بسته نگهداري مي شوند. بطور کلي،  مي توان گفت پرورش گاومیش در ایران در یک 

سطح نسبتًا خوب و موفق انجام مي شود و علت این موضوع این است که گاومیشداران  چه  آناني که خود داراي زمین زراعي و یا 

مرتع  براي گاومیشهایشان هستند و یا کساني که مرتع اجاره مي کنند، در هر صورت زمینهاي نسبتًا وسیع  براي نگهداري و پرورش 

دامهایشان در یک سیستم گسترده )extensive( در اختیار دارند. گاومیشداري در ایران بعنوان یک فعالیت سنتي از زمانهاي قدیم 

مطرح بوده است )کیانزاد،  2000(.

تولید شیر در گاومیشهاي ایران بر اساس اطالعات ارسالي توسط عبدالواحد غانمی  در سال 1998،  در جدول شماره 9 به شرح 

زیر ارائه  شده است.

جدول شماره  9- میانگین  تولید شیر در گاومیش هاي ایران
آذريخوزستاني

240220تعداد روزهاي شیردهي
16001400مقدار شیر )کیلوگرم در سال (

15-1-  عراق

بر اساس اطالعات جمع آوري شده توسط Borghese در سال 2004، در آن زمان جمعًا 98000راس گاومیش رودخانه اي 

اکوتیپ خوزستاني و یا عراقي در کشور عراق وجود داشته است که 40000راس از آن جمعیت را ماده گاومیشهاي مولد با میانگین 

تولید شیر 1320 کیلوگرم در یک دوره شیردهي 270 روزه  تشکیل  مي دادند. در حال حاضر،  برآورد جمعیت واقعي گاومیش هاي 

عراقي و نیز وضعیت پرورش آنها به علت مسئله جنگ در مناطق مرزي امکان  پذیر نیست. براساس اطالعات  ارسالی توسط 

مجید در سال 1996، گاومیش های عراقی در  تاالبهای  شرق عراق ضمن غوطه وري در آب و شنا کردن در  نقاط دور و نزدیک 

تاالبها،  از پاپیروس ، ني، و دیگر گیاهان آبزي براي تغذیه استفاده مي کنند. در مواقع بروز سیل و باالآمدن سطح آب در این تاالبها، 

گاومیشداران دامهاي خودشان را از آب خارج و در محلي سکومانند نگهداشته و با  استفاده از قایق گیاهان آبزي موجود در تاالب را  

)عمدتا ني( به صورت دستي چیده، بسته بندي و به محل استقرار گاومیشهایشان براي تغذیه دستي آنها حمل مي کنند. از  ساقه هاي 
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برنج  نیز  در صورت موجود بودن براي تغذیه گاومیشها استفاده مي شود. گاومیشهایي که در مناطق شهري نگهداري مي شوند،  

به ندرت از مراتع طبیعي استفاده مي کنند و لذا غذاي آنها را عمدتًا کنسانتره، علوفه سبز، کاه و محصوالت جنبي مزارع کشاورزي 

تشکیل مي دهد.

16-1-  مصر

تا سال 2003، جمعًا 3/717 میلیون راس گاومیش در کشور مصر وجود داشت که 42 درصد از این تعداد را ماده گاومیشهاي 

مولد شیري و 6 درصد را گاومیش هاي نر تخمي، 32 درصد را تلیسه هایي کمتر از 2سال و 20 درصد بقیه را گوساله نرهاي کمتر 

از 2سال تشکیل مي دادند. به رغم اینکه ضریب رشد ساالنه جمعیت گاومیش در مصر در طي دو دهه گذشته حدود 3 درصد بوده  

لیکن جمعیت  گاو در این کشور هنوز رشدی معادل 1 درصد در سال دارد. 

از مجموع  شیر تولیدي در کشور مصر،  81 درصد آن توسط گاومیشهایي تولید مي شود که در سیستم هاي گوناگون نگهداري 

و پرورش داده مي شوند.

• هزینه تولید شیر گاومیش در کشور مصر کمتر از هزینه تمام شده پودر شیرهاي وارداتي با قیمت بازارهای  بین المللي است. 

در یک محاسبه مقایسه ای،  ثابت شد که سود خالص حاصل از مصرف یک تن کنسانتره  در  جهت تولید شیر در گاومیشهای مصر 

بطور معنی دار بیشتر از گاوهاست. 

در سالهاي اخیر،  به دنبال اصالح سیستم اقتصادي و آزاد سازی  تجارت  در کشور مصر، پرورش گاومیش به صورت سامانه 

.)soliman و sadek ،2004( صنعتي بطور معني دار گسترش و رواج یافته است
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تصاویر  21و22- ماده گاومیشهاي مصري وگوساله هایشان كه در 

)2000 ، Borghese منطقه دلتاپرورش  یافته اند. )تصویرها  از

موسسات تحقیقاتي گوناگون وابسته به وزارت کشاورزي مصر و نیز دانشگاه قاهره وجود دارند که در رابطه با پروژه هاي توسعه 

گاومیش و محصوالت آن،  فعالیت علمي وتحقیقاتي مي کنند. نژاد گاومیش های  مصر، نژاد مصري رودخانه اي است )تصاویر 

21و22(. گاومیشهاي مصر در طول رودخانه نیل، منطقه دلتا و  دشت فایوم پراکنده هستند.

طول دوره   شیردهي در گاومیش های  مصري از 210 تا 280 روز در نوسان  است. میانگین تولید شیر در 7 دوره شیردهي 
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     .Fikri EL- Kirabi( ،1995( .متوالي 1600 کیلوگرم و سن در اولین زایش از 34 تا 41 ماه متغیر است

17-1- ایتالیا

گاومیش در کشور ایتالیا به عنوان یک واقعیت کوچک)  در مقایسه با جمعیت زیاد گاومیش در بسیاري از کشورهاي شرق آسیا(  

پذیرفته شده است،  لیکن نه تنها  به عنوان  یک واقعیت مهم در اقتصاد ایتالیا از دو جنبه یکي ایجاد اشتغال سودمند و دیگري به 

عنوان دام تولید کننده محصول خاص کشور ایتالیا، بلکه  در جهان ا نیز  مطرح  است. 

افزون بر اینها،  گاومیش ایتالیا از نظر ژنتیکي، استفاده از  تکنولوژي کاربردي، کنترل بهداشت و بیماریها و باالخره کیفیت 

محصوالت رتبه اول در جهان را دارد. 

• انتخاب دامهاي برتر و نیز بهبود ژنتیکي گاومیشها با نظارت و کنترل ANASB )انجمن  پرورش دهندگان گاومیش در ایتالیا( 

انجام مي گیرد . در حال حاضر،  27/8 درصد از کل جمعیت گاومیش هاي شیري ایتالیا تحت پوشش رکوردگیري هستند )جدول 7(، 

به طوري که ماهي یک روز  مقدار 2 وعده شیر صبح و عصر بطور دقیق یادداشت مي شود. بنابراین،  تعداد زیادي از گاومیش هاي 

شیری  که رکورد تولید شیر  بیشتر  از  5000کیلوگرم در یک دوره شیردهي 270 روزه دارند،   شناسایي شده اند. تعداد زیادي  از 

گاومیش هاي نر ممتاز تحت آزمون عملکرد و آزمون نتاج قرار دارند و  ساالنه چندین میلیون دز اسپرم منجد از گاومیش هاي نر 

پروف شده با ارزش ژنتیکي بسیار باال تولید و براي تلقیح مصنوعي در جمعیت گاومیش ایتالیا و دنیا توزیع مي شوند.

تعداد بسیاري از مراکز اسپرم گیري و انجماد اسپرم در جنوب ایتالیا در  منطقه کامپانیا)  که بیشترین تعداد جمعیت گاومیش  در 

آنجاست(  وجود دارند. 

 Cremona در شهر   Cooperativa  Fecondazione Artificiale= COFA یکي از این مراکز اسپرم گیري به نام

در شمال ایتالیا نیز وجود دارد. گاومیشهاي ایتالیا به نام گاومیش مدیترانه اي ایتالیایی  نامیده مي شوند .  علت این نامگذاري به خاطر  

تفاوت بین گاومیش هاي مدیترانه اي ایتالیا و دیگر نژادهاي اروپایي است  که از  ارزش ژنتیکی  کمتر  )در مقایسه با گاومیشهاي 

ایتالیا (  برخوردارند. تمام رکوردهاي جمع آوري شده در اختیار ANASB قرار گرفته و خود آنها با توجه به نتایج آنالیزها، انتخاب  

بلکه سبب  افزایش کمي شیر   این بوده  که  نه تنها باعث  این گزینش ها  انجام مي دهند به طوري که حاصل  را  دامهاي برتر 

پیشرفتهاي چشمگیر در زمینه تولید پنیر موزارال  با استفاده از شاخص  موزارال با فرمول زیر شده  است:

= موزارال)کیلوگرم(
kg0/88- درصد چربي×1/23+ درصد پروتئین×3/5(× تولید شیر(

100

پرورش گاومیش و تحقیقات
45



• موزارالي حاصل از شیر گاومیش با نام اختصاري D.O.P،  اولین  محصول  گاومیش در ایتالیا است . یک کیلوگرم از این 

محصول به بهای حداقل 10 یورو  در صنعت پنیرسازي فروخته مي شود که البته در فروشگاه ها قیمتش افزایش مي یابد. این محصول 

نه تنها به کشورهاي اروپایي  بلکه به سراسر دنیا از آمریکا تا استرالیا نیز صادر مي شود. تقاضا براي تولید شیر گاومیش و فرآوری 

پنیر موزارال  بویژه توسط رستورانها، رو به افزایش است. 

•  سیستم نگهداري و پرورش گاومیش در ایتالیا فقط به صورت متمرکز است، به این گونه که گاومیشها به صورت باز ، اما  در 

جایگاه بسته نزدیک به اتاق شیردوشي نگهداري مي شوند. در این جایگاه ، گاومیشها از نظر مشکالت پستاني کاماًل تحت کنترل و 

پس از تایید سالمت پستان،  روزانه دوبار با دستگاه دوشیده مي شوند.  سعي مي شود  که میزان تولید شیر با استفاده از جیره  حاوي 

کنسانتره با انرژي  فراوان MFU/KgDM(   0/95 – 0/85 ( و پروتئین  زیاد ) 16-14 درصد پروتئین خام در ماده خشک (  

پایدار باقي بماند .  جیره هاي مورد نظر  شامل موادي از قبیل  سیلوی  ذرت،  دانه هاي غالت، سویا، یونجه، علوفه  خشک خانواده  

گرامینه و باالخره محصوالت جنبي کشاورزي و یا دیگر صنایع غذایي است.

• انتقال و نیز توزیع زیاد خوراک در آخورها به وسیله کامیونهاي میکسردار انجام مي شود. جمع آوري و ذخیره سازي کودها نیز به 

شیوه  مکانیزه انجام مي شود، لذا به علت همین مکانیزه بودن واحدهاي پرورش  است که هیچگونه واحد کوچک  گاومیشداري در 

ایتالیا یافت نمي شود و گله هایی  با میانگین حداقل 90 راس قادر به نگهداري و پرورش  گاومیش هستند . تلیسه ها نیز به منظور 

رسیدن به بلوغ قبل از 20 ماهگي  با جیره متراکم تغذیه مي شوند.

بیشتر  جمعیت گاومیش ایتالیا در استان کازرتا و سالرنو در منطقه کامپانیا )Campania region( پرورش داده مي شوند.  

بعد از 2 استان نامبرده ، گاومیشها  در  استانهای فروزینون و التینا در منطقه التزیو )Lazio region( که منطقه حفاظت  شده 

از نظر تولید شیر گاومیش و تولید پنیر موزارال با مارک D.O.P هستند ،  پرورش داده می شوند. نظارت بهداشتي و کنترل بیماریها 

 Animal Prophylaxis Research( به وسیله اداره دامپزشکي محلي و نیز موسسه تحقیقات  پیشگیری از بیمارهای دامي

Institute( انجام مي شود. اداره  اول در منطقه Lazio و موسسه دوم در منطقه Campania فعالیت مي کنند. کنترل بهداشتي 

فرآیند  تولید شیر و فرآورده هاي آن  در بخش صنایع لبني با استانداردهای  ویژه و دقیق  انجام مي شود.

تحقیقات در زمینه  شناسایی گونه هاي مختلف گاومیش به وسیله موسسه تحقیقات دامپروري ایتالیا واقع در منطقه مونته روتوندو 

شهر رم )Animal Production Research Institute, monterotondo,Rome( و نیز دانشگاه فدریکو دوم(  

Federico II ) واقع در شهر ناپل انجام مي شود.

18- 1- روماني

بر اساس گزارش Popovici ،1996 تا سال 1996 جمعیت گاومیش روماني متجاوز از 200000 راس بود که از  این تعداد 
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قطعًا حدود 100000 راس  نژاد مدیترانه اي بودند )جدول 6( ضمن اینکه در بعضي از مناطق  آمیخته گري بین گاومیش هاي روماني 

و موراي بلغاري نیز انجام شده است.

• میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهي 270  روزه،  1200 کیلوگرم است. گاومیشهاي  این  کشور هنوز توسط دامداران 

خرده پا و  بخش خصوصي به منظور نیروي کار نگهداري مي شوند ولیکن در برنامه هاي بهبود نژادي ، هدف از  انتخاب و بهبود 

ژنتیکي در جمیعت گاومیش، ایجاد نوعي دام دومنظوره شیري و گوشتي بوده  تا بتوانند  دامهاي پرواري شان را به افزایش وزن 

روزانه از 600 تا 800 گرم در روز رسانده و  آنها را در سن 22ماهگي با وزن زنده حداقل460 کیلوگرم روانه کشتارگاه  کنند. در حال 

حاضر، گوساله های نر به مدت 4 ماه  پروار  و با وزن زنده 100 کیلوگرم کشتار می شوند. 

• گاومیشهاي روماني به علت سرماي شدید در فصل زمستان،  در جایگاه بسته نگهداري  و با علوفه خشک، سبوس ، کنسانتره 

و  سیلو )جدول 8( تغذیه مي شوند ضمن اینکه  در فصل گرم به صورت آزاد از چراي در مراتع نیز استفاده مي کنند.

19-1- بلغارستان

- در بلغارستان،  جمعیت جدیدی از گاومیش به نام موراي بلغاري به وجود آمده است.  بدین ترتیب که طي دو مرحله در سالهاي 

1962 و 1975، جمعیتي از گاومیش نژاد مورا از هندوستان به منظور آمیخته گري با گاومیشهاي بومي مدیترانه اي بلغارستان وارد 

این کشور شد و نتیجه آمیخته گري های مستمر منجر به سنتز  نژادي به نام گاومیش موراي بلغاری گردید. سنتز  این نژاد،  حاصل 

تالش مستمر و سیستماتیک همراه با اعمال یک مدیریت علمي وکنترل شده توسط پژوهندگان  موسسه تحقیقات گاومیش در شهر 

 .)Alexiev ،1998 (  شومن و  نیز مرکز اصالح نژاد دام کشور بلغارستان بود

گاومیش هاي آمیخته مورد تحقیق در مراکز دولتي نگهداري مي شدند )تصاویر 23و24(. در این مراکز ، گاومیش ها در جایگاه 

بسته و به صورت مهار شده نگهداري و شیردوشي با ماشین انجام مي شد.

جیره غذایي مورد استفاده شامل سیلوي ذرت، علوفه خشک از جمله  یونجه و انواع گراسها، کاه و کنسانتره بود.

• گاومیش ها بر اساس شرایط فیزیولوژیکي شان در گروه هاي جداگانه نگهداري و مدیریت مي شدند. گروه هاي مختلف عبارت 

بودند از: گوساله هاي شیرخوار، گوساله هاي ماده 4تا12ماه، تلیسه هاي غیرآبستن، تلیسه هاي آبستن، دامهاي خشک و دامهاي شیرده. 

هرگونه رکوردگیري از شیر، انتخاب،  تلقیح مصنوعي  و آزمون نتاج با نظارت دقیق و برنامه ریزي موسسه تحقیقات گاومیش شومن 

انجام مي شد.

بخش  به  تحقیق  مورد  گاومیشهاي  تمامي  در سال 1989،  بلغارستان  اقتصادي  و  اجتماعي  در سیستم سیاسي،  تغییر  از  بعد 

خصوصي واگذار شد، یعني جایي که نظارت و فعالیتهاي علمي بویژه مدیریت اصالح نژادي کمتر و محدودتر شد و  نتیجه  این وقفه 

در روند تحقیقات منسجم )در مقایسه با موقعي که گاومیشها تمامًا در موسسه تحقیقاتي شومن قرار داشتند( این شد که جمعیت 
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دامهاي مورد تحقیق بطور اسفناک کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر ظاهراً فقط 9200 راس گاومیش در بلغارستان وجود دارند که 5880 راس از این جمعیت را دامهاي ماده از نژاد 

موراي بلغاري تشکیل مي دهند )جدول 6(. تمام این دامها تحت پوشش رکوردگیري از شیر و تلقیح مصنوعي قرار دارند.

)Alexiev.1998(تصاویر 23و24- گله گاومیشهاي موراي بلغاري
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قاره آمریکا

امروزه گرایش و تمایل بسیار زیاد در رابطه با پرورش گاومیش در قاره آمریکا مشاهده می شود، به ویژه در بین پرورش دهندگان 

گاومیش و انجمنهای دامپروری .  در این قاره،  به گاومیش به عنوان دام آینده نگریسته  می شود و این نگرش کاماًل  قابل توجیه  

و  منطقی به نظر می رسد.  زیرا،  جمعیت گاومیش بطور معنی دار در این قاره  افزایش یافته  و احساس می شود  که برنامه های 

اصالح نژادی منجر به بهبود همه  جانبه کیفیت گاومیشهای  قاره آمریکا  شده است.  با مشاهده  جدول شماره 10 می توان به 

این  نکته پی برد. 

)Rocha loures،2001( جدول شماره 10- جمعیت گاومیش در قاره آمریکا
جمعیت به راسنام كشور

50000آرژانتین
5000بولیوي
3000000برزیل
30000کلمبیا
30000کوبا

5000اکوآدور
10000پاراگوئه

25000پرو
150000ونزوئال

10000ترینیداد و توباگو
دیگر کشورها و بلیز، ایاالت متحده آمریکا، 
کاستاریکا، وآتماال، مکزیک، پاناما و گویان

30000

3345000جمع

20-1-  کوبا

 ورود گاومیش به کشور کوبا،  سابقه چندانی  ندارد به طوري که در طي سالهاي 1983 تا 1989،  تعدادي گاومیش رودخانه اي 

ژنتیکي یک  بهبود  به کشور کوبا،  گاومیشها  این  وارد کردن  از  این کشور شد. هدف  وارد  پاناما  و  توباگو  ترینیداد،  از کشورهاي 

که  است  این  ثابت شده   آشکارا   نکته اي که  بود.  کوبا شده  وارد  استرالیا  از کشور  که  بود  باتالقي  گاومیشهاي  از  زیاد  جمعیت 

بوفالیپسو)Buffalipso( یا گاومیش ترینیدادي،  نتیجه آمیخته گري بین گاومیش کارابائو )باتالقي( و دیگر نژادهاي رودخانه اي از 
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قبیل مورا، نیلي راوي، جعفرآبادي، سورتي، ناگپوري و بادآواري است

نکته قابل  ذکر اینکه از گاومیش باتالقي کارابائو در طي سالهاي 1920 تا 1930 در مجتمع کارخانه های  نیشکر کوبا به نام 

carone sugar  به عنوان نیروي کار استفاده مي شد.

 نشریات و  منابع  علمي قدیمي  و  اطالعات جزیي تر در ارتباط با عملکرد مقایسه اي حاصل از میانگین عملکرد پنج دوره 

شیردهي  تیپ  هاي مختلف گاومیش در زمینه تولید شیر و درصد چربي حاکي از این حقیقت است که گاومیش رودخانه اي بوفالیپسو  

از نظر مقدار شیر  260 کیلوگرم بیشتر  از گاومیش باتالقي کارابائو و  از لحاظ طول دوره شیردهي نیز  60 روز بیشتر از گاومیش 

باتالقي ولي بدون هیچ تفاوت  از نظر  درصد  چربي شیر است. 

در یک سري از کارهاي تحقیقاتي دیگر مشخص شده  که گاومیش بوفالیپسو در صورت مدیریت صحیح و علمي، پتانسیل 

تولید شیر به میزان 1620 کیلوگرم رادارد )802 کیلوگرم از طریق دوشش مستقیم شیر و 818 کیلوگرم مقداري شیري که گوساله 

مي خورد( )Fraga و همکاران ، 2004(.

21-1-  ترینیداد – توباگو

بطور کلي ، گاومیشهاي رودخانه ای ،  بومي کشور ترینیداد  نیستند بلکه گاومیش هاي شیري رودخانه اي از کشور هندوستان در 

ابتداي قرن اخیر وارد این کشور شدند. کارگران قراردادي هندي که در ترینیداد کار می کردند ،  از دامهاي نر وارداتي براي حمل 

محموله هاي نیشکر و از دامهاي ماده براي تولید شیر مصرفی  خانواده ها و همسایگانشان استفاده مي کردند. در اواسط قرن نوزدهم، 

برنامه هاي انتخاب و آمیخته گري بین گاومیشهاي نژاد شیري وارداتي با هدف ایجاد یک دام  تیپ  گوشتي آغاز شد و نتیجه این 

آمیخته گري منجر به سنتز  یک نژاد گاومیش گوشتي به نام بوفالیپسو )Buffalypso( شد )تصویر 25(. در نتیجه  انتخاب صفت  

تولید گوشت باعث شدکه ظرفیت  این دام براي تولید شیر به فراموشي سپرده شود.

تصویر 25- گاومیش بوفالیپسو در كشور ترینیداد
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• از اواخر دهه 1970،   تمایل  و تصمیم  استفاده از گاومیش آبي ترینیدادي براي تولید گوشت و نیز فرآوری شیر در ذهن  

پرورش دهندگان  نه تنها در ترینیداد  بلکه در سراسر منطقه کارائیب به وجود آمد. به منظور نیل به این هدف، وزارت کشاورزي 

 Aripo Livestock( ترینیداد،  دست به تهیه یک گله کوچک از گاومیش هاي شیري در ایستگاه تحقیقات دامپروري آریپو

station( در اواخر دهه 1990 زد. 

• میانگین طول دوره شیردهي در این گله تحقیقاتي 191/6 روز بود که این عدد کمتر از اعداد گزارش شده در منابع علمي 

است. میانگین  شیر تولیدي در  دوره هاي شیردهي مختلف و  بر اساس یک بار دوشش با دست و عدم  احتساب شیر خورده  شده 

از پستان مادر توسط گوساله،  611/3 کیلوگرم گزارش شده است )دامنه از 767/4 تا 444/2 کیلوگرم(.

• میانگین تولید شیر روزانه هر راس 3/09 کیلوگرم )دامنه از 0/50 تا 15/42 کیلوگرم( بود. میانگین درصد چربي شیر، پروتئین، 

الکتوز،مواد جامد بدون چربي ، مجموع مواد جامد، خاکستر و کلسیم به ترتیب عبارت بودند از: 7/15، 4/03، 5/60، 8/84، 16/97، 

.)Rastogi و Rastogi ،2004( 0/85 و 0/23 درصد

22-1-  برزیل

همزمان با ورود گاوهاي کوهاندار نژاد زبو از هندوستان به برزیل یعني در طي سالهاي 1940 تا 1960، تعدادي گاومیش مورا 

و جعفرآبادي نیز وارد این کشور شدند. دامهاي وارداتي مذکور به محض ورود،  در شرایط پرورش ایده آل قرار گرفتند به طوري که 

از مراتع خوب و حاصلخیز )پرعلوفه( ، منابع آب فراوان، فضاي زیاد براي گردش و چرا و باالخره درجه حرارت مناسب بهر مند شدند 

تا آنجا که   قدرت تطابق پذیری باال به محیط پرورش ، بهره وری گاومیشها از امکانات محیطی فوق الذکر را افزایش داده است. 

امروزه حدود 3میلیون راس گاومیش در کشور برزیل وجود دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند،  بویژه ایاالت:

  Para، maranhao، Ceara، Pernambuco، Rio Grande do Northe، Minas Gerais، Bahia،

 Rio de janerio،  Sao paulo، parana ، Santa Catarina، Rio Grande do sul ، Mato Grosso do

 .sul

در این ایاالت،  جمعیت گاومیش با ضریب رشد ساالنه اي معادل 10 درصد رو به افزایش است،  علت این افزایش سریع  جمعیت 

این است که پرورش دهندگان فقط دامهاي نر و ماده حذفي را کشتار  و بقیه دامها،  براي تولیدمثل در گله هایشان نگهداري مي کنند.

در سال 1990،  پرورش دهندگان گاومیش در برزیل ، دست  به پرورش این دام بطور جدي و حرفه اي به منظور تولید شیر 

و گوشت زدند. ضمن اینکه از همان زمان  تحقیقات و پژوهش در زمینه هاي تولید، تولیدمثل و تغذیه گاومیش نیز آغاز  و چندین 

انجمن منطقه اي پرورش دهندگان گاومیش در برزیل نیز تاسیس شد.  در پایان دهه اخیر، انجمن هاي نامبرده با استفاده از اطالعات 

جمع آوري شده در طي 30 سال قبل برنامه  ارزیابي از گاومیشهاي تحت رکورد را آغاز کردند )Ramos و همکاران، 2004(.
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• در بعضي از ایالتهاي برزیل، گاومیشها به عنوان یک دام کاماًل اقتصادي بویژه براي فرآوری  شیر و در نتیجه براي تولید 

پنیر موزارال محسوب مي شوند. نکته قابل ذکر اینکه منشاء اصلي تولید پنیر موزارال کشور ایتالیا است. این محصول به خوبي مورد 

تقاضاي مصرف کنندگان است  و به خاطر همین  بازار مصرف،  از قیمت باالیي نیز برخوردار است. بنابراین  گاومیشها از جایگاه 

ارزشمند  و مهم تري در مقایسه با  پرورش گاو  در کشور برزیل برخوردار شده اند و هرگز  به عنوان یک دام غیراصلي و حاشیه اي 

در جهت تولید گوشت و شیر  در این کشور محسوب نمي شوند.

• در شرایط محیطي و پرورشی حاکم بر کشور برزیل، براساس  نتایج جمع آوري شده  ازطریق مطالعه بر روي عملکرد تولیدي 

 Sao در ایالت  pitangueiras  659 راس گاومیش خالص و یا آمیخته های  مورا، در طي سالهاي 1979 تا 1987 در منطقه

Paulo، میانگین تولید شیر 228/91±725/49 کیلوگرم اعالم شد. نتایج آنالیز اطالعات جمع آوري شده حاصل از رکورد تولید شیر 

در  1586 دوره شیردهي از نژادهاي جعفرآبادي، مدیترانه اي، مورا و آمیخته هایشان )تصویر 26( در چندین منطقه کشور برزیل  به 

شرح زیر بوده است:

و   Tonhati روز.   248/81±3/86 شیردهي  دوره  هر  طول  میانگین  با  کیلوگرم   1517/16±407/62 شیر  تولید  میانگین 

یک  در  کیلوگرم    1496/20±605/72 معادل  را  شیر  تولید  میانگین  شیردهي،  دوره   1020 آنالیز  از  بعد   Ceron-Munoz

آنالیز مقادیر تولید شیر در 1744 دوره شیردهي توسط   دوره شیردهي 270 روزه اعالم کردند. همین دو محقق بعد از مطالعه و 

1268   ماده گاومیش از گروه هاي مختلف ژنتیکي متعلق به 6گله گاومیش در طي سالهاي 1996 تا 1998، میانگین تولید شیر  را 

.)Tonhati و Munoz-ceron،2002( 523/09±1259/47 کیلو گرم در 270 روز شیردهي اعالم کردند
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)2002 ،Borghese تصویر 26- گاومیش آمیخته مورا در برزیل )عكس از

• یک رشته  تحقیقات دیگر  با آنالیز رکوردهاي اخذ شده از 1656 ماده گاومیش در 5014 دوره شیردهي )از سال 1973 تا 

2003( انجام شد .  از 234 گاومیش نر برای آبستني این تعداد  ماده استفاده  شده  بود ضمن اینکه  دامهاي تحت رکورد  در 12 

گله واقع در هفت ایالت برزیل به اسامي:

Bahia,Ceara, Rio Grande do norte, para،  parana, sao Paulo, minas Gerais

نگهداري مي شدند. در این تحقیق،  رکورد تولید شیر آن دوره هایي از شیردهي که میانگین تولید شیر روزانه  برابر  و یا بیشتر 

از 3کیلوگرم در روز با  حداقل 150 روز  طول دوره شیر دهی بود،  مورد استفاده و آنالیز قرار گرفت. هدف از این تحقیق،  ارزیابي 

عملکرد تولیدي و تولیدمثلي گاومیشهاي شیري تحت پوشش رکورد بوده است.

آنالیز نتایج حاصله نشان داد که میانگین کل تولید شیر در تمام دامهاي شیري، طول دوره  شیردهي و سن به هنگام زایش 

و   Ramos نتایج حاصله توسط  به ترتیب 605/14±589/57 کیلوگرم 49±265/63 روز و 47/5±79/23 ماه است، که موید 

همکارانش در سال 2001 است.

در این تحقیق،  حداکثر تولید شیر در هر دوره،  5796 کیلوگرم و حداقل آن 351 کیلوگرم بود. میانگین تولید شیر در این جمعیت 

بیشتر  از میانگین تولید شیر گاوهاي برزیل )1265 کیلوگرم در یک دوره شیردهي( بود. نکته قابل ذکر اینکه 19 میلیون راس گاو 

شیرده در برزیل،  تقریبًا 24 میلیون تن شیر در سال تولید مي کنند )Ramos و همکاران، 2004(.
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23-1- ونزوئال

.)Borghese،2004( جمعیت گاومیش ونزوئال حدود 200000 راس است

گاومیشهاي این کشور از نژادهاي مختلف هستند که عبارتند از:

گاومیش مدیترانه اي ایتالیا، موراي بلغاري، موراي هندي و دیگر نژادهاي وارداتي از دیگر کشورهاي آمریکایي.  مدیریت و 

سیستمهاي تغذیه گاومیشها تقریبًا در سراسر این کشور وابسته به مراتع   و هدف اصلي از پرورش این دام  تولید گوشت است. لذا،  

بطور کلي شیر ماده گاومیشها دوشیده نمي شود بلکه فقط به مصرف تغذیه گوساله هایشان رسیده و در  مقابل گوساله ها رشد یافته 

و  به عنوان گوساله گوشتي به فروش مي رسند.

دامداران ونزوئال اغلب زمین زراعي و مرتع زیاد از 1000تا 10000 هکتار با دامهاي مختلف دارند. امروزه توسعه گاومیشهاي 

شیري با استفاده از نژادهاي برتر رایج شده است  )Montiel-Urdaneta و همکاران، 1997(. 

به همین ترتیب،  تکنولوژي هاي مرتبط با دامهاي شیري )عمدتًا دستگاه شیردوش(، نگهداري و ذخیره سازي شیر وتولید پنیر 

)همراه با تکنولوژیهاي مرتبط با دیگر فرآورده هاي شیر گاومیش( در ونزوئال توسعه یافته است.  اگر چه توسعه و پیشرفت صنعت 

گاومیشداري توانست تا حدودی مشکل گوشت و کمبود شیر در این کشور را حل کند ولي  هنوز  هم عوامل  محدود کننده بسیار 

از قبیل سهل انگاري دولت برای  حل مشکالت بهداشتي  دامها  و نیز عدم برنامه هاي توسعه اي مدرن در سطح ملي )توسط دولت( 

.)Reggeti،2004( بر سر راه پیشرفت گاومیشداري در ونزوئال وجود دارد

24-1-  آرژانتین

جمعیت گاومیش آرژانتین،  حدود 70000 راس  که عمدتًا گاومیشهاي وارداتي نژاد مدیترانه اي، مورا و جعفرآبادي از کشور برزیل 

است  )Zava،2004(.  این تعداد،  به شدت روبه افزایش است. سیستم  پرورش گاومیشهاي آرژانتین تقریبًا شبیه  کشور ونزوئال  

لیکن صنعت تولید شیر و پنیرسازي از شیر گاومیش در این کشور  نسبت به برزیل  پیشرفته  تر است. 

 )Asociacion Argentina de Criadores do Bufalos= AACB( در آرژانیتن،  انجمن پرورش گاومیش •

تاسیس شده که به طور فعال و جدي در جهت بهبود ژنتیکي و بهبود تولید گاومیشها به ویژه در جهت افزایش تولید گوشت و صادرات 

آن  به دیگر کشورها فعالیت مي کند. بیشترین تراکم فعالیت گاومیشداري به منظور تولید گوشت در استانهاي corrientes و 

Formosa است. در این استانها گاومیشها در شرایط بسته و متمرکز نگهداري و پرورش داده مي شوند. شرایط پرورش به گونه 

ای  است که گاومیشها مخلوط با گاوها در مراتع  فقیر  به وسعت 750 تا 2000هکتار یعني حدود 2هکتار به ازاء هر راس نگهداري 

امکانات   ، عدم  بازده  از سیستم  بسیار قدیمي و کم  استفاده  از:  آرژانتین عبارتند  مي شوند. مشکالت اصلي پرورش گاومیش در 

.)Vargas،2004( بهداشتي کافي و مناسب، کم ارزش  بودن محصوالت و باالخره  کم تولید  بودن گاومیشها
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25-1- استرالیا 

گاومیشهای استرالیا،  در اصل دام بومی این کشور نبودند بلکه همراه با اولین گروه از مهاجران انگلیسی به مناطق شمالی  این 

کشور   وارد شدند. درحال حاضر،  تعداد گاومیشهای استرالیا حدود 40000 تا 50000 تخمین زده می شوند، که 20000 رأس از این 

 ،Arnhemland تعداد  به صورت بسته در جایگاه های محصور نگهداری و بقیه به شیوه  آزاد در مناطق جنوبی و جنوب شرقی

شرق Katherineو در طول ساحل جنوبی دریاچه  Darwin در مراتع به چرا می پردازند )این مناطق  از نظر بیماری  سل  

کنترل می شوند(. 

این جمعیت گاومیش به عنوان یک  منبع ژنتیک دامی و یا دامهای پرورشی جایگزین در گله های کنترل شده  نگهداری و 

پرورش داده می شوند و این خود فرصت مناسبی  برای دامداران  استرالیایی در جهت  صادرات دام زنده به دیگر کشورها شده است.  

گاومیش های باتالقی  در 30 تا 40  درصد از واحدهای  گاومیشداری مناطق مرتفع  پرورش داده می شوند. 

در طی 12 سال گذشته حمل  و نقل گاومیشها بین ایاالت مختلف استرالیا در قالب گله های کوچک حداکثر تا 100 رأس 

انجام شده به طوری که امروزه  گاومیشها در همه استانهای این کشور به غیر از ایالت کوئینزلند،  پراکنده  شده اند.  در ایالت 

کوئینزلند،  پرورش گاومیش رایج نیست زیرا پرورش این دام ، مانع  فعالیتهای زراعی و آسیب کشاورزی در این ایالت می شود  

 . ) Lemcke 2001(

به وارد کردن چندین رأس گاومیش رودخانه ای )4 رأس  تا 1997، دولت و مالکان بخش خصوصی، دست  از  سال 1994 

گاومیش نر و 4 رأس تلیسه( از کشور آمریکا زدند. علیرغم تلف شدن 2 رأس از دامهای نر و یک گوساله جوان ، تعداد دامهای 

خالص به 21 رأس در سال 2001 رسید. گوساله های آمیخته برای اولین بار در سال 1995 متولد شدند و عملکرد تولیدی  آنها با 

ماده  گاومیشهای باتالقی خالص مورد مقایسه قرار گرفت. یک برنامه بهبود نژادی نیز با  استفاده از نتاج با درصد خونی  و   انجام 

شده  که در حال حاضر نتایج آن قابل تجزیه و تحلیل  است. هدف  این برنامه،  بهبود نژاد گاومیشهای استرالیا به منظور افزایش 

تعداد دامهای خالص و تکثیر آنها در استرالیا است. اسپرم منجمد گاومیش های نر ایتالیا نیز وارد شده و اولین گوساله های آمیخته 

.  )  ,Lemcke 2001 ( تولید شده اند  )In vitro( در شرایط آزمایشگاهی

جیره غذایی عمومی گاومیشهای مورد تحقیق عبارت بودند از 2/5-2 کیلوگرم سورگوم  یا ذرت  برای یک رأس در یک روز، 

همراه با 0/75-0/5 کیلوگرم پودر گوشت و علوفه خشبی بطور آزاد )ad libitum(  شامل گراسها و لگومینه ها به اضافه بیکربنات 

سدیم.

نتایج مطالعات مختلف نشان داده که  استفاده از دانه های غالت بیش از 30 درصد کل جیره  در تغذیه  گاومیش ها هیچگونه  

بهره وری و بازدهی رادر پی  نخواهد داشت ..
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 استفاده از  پودر گوشت در تغذیه گاومیش  زیاد مرسوم نیست، بنابراین نیاز به یک  جایگزین برای   این ماده غذایی است.  برای 

این منظور،  کنجاله تخم پنبه تاکنون بهترین جایگزین بوده است. بیشترین  عملکرد تولیدی متعلق به گاومیشهایی است که از هر دو 

ناحیه  مرتفع و دشتهای پست استفاده می کنند.  این گاومیشهای باتالقی می توانند در سن 2/5-2 سالگی به وزنKg 400 برسند.

پیشرفتهای ارزشمند  و معنی دار در زمینه های  فوق الذکر  در کشور استرالیا  حاصل شده است.  این پیشرفتها،  در درجه اول  

به علت  استفاده از مراتع درجه یک و بهره وری  از کود در آنها و دوم ناشی از انجام  آمیخته گری با گاومیش های رودخانه ای 

   .)  ,Lemcke 2001 ( است

آفریقا  :

از زمانی که کشور مصر به خاطر داشتن سابقه تاریخی، فرهنگ و موقعیت جغرافیایی اش  به عنوان بخشی از منطقه مدیترانه 

محسوب شد، دیگر اثری از سنت پرورش گاومیش در قاره  آفریقا مشاهده نمی شود، حتی اگر  مردم این قاره اقدام به پرورش 

گاومیش آفریقایی ) گاومیش وحشی بومی آفریقا(  کنند. گاومیش وحشی آفریقا به مقدار بسیار کم برای  بیشتر  دانشمندان دامپروری  

در جهان شناخته شده است . در هر صورت  این گاومیش عضوی از گونهSyncerus caffer است  و ارتباطی به گاومیش رودخانه 

ای ندارد. 

در طبقه بندی جانوری،  رده گاوان یا Bovini به 3 گروه : گاوها ، گاو میشهای آسیایی و گاومیش آفریقایی تقسیم می شود 

که یکی از زیر گروههای گروه گاومیشهای آفریقایی گاومیشهای Syncerus caffer هستند. 

)1984 ،Antinori (. زیمبابوه ) تصویر  ازSyncerus caffer( تصویر 27- گاومیش آفریقایی
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بنابراین،  گاومیش آفریقایی  نه تنها  از نظر گونه با گاومیش آسیایی تفاوت دارد، بلکه از نظر جنس  نیز متفاوت و متعلق به 

جنس Genus Syncerus  است  )گاومیش آسیا  از جنس  bubalus  است( . 

گاومیش آفریقایی( Syncerus ) دارای 52 کروموزوم و گاومیش رودخانه ایriver( Bubalus bubalis( 50 کروموزوم 

و گاومیش باتالقی Bubalus bubalis swamp(  )48 کروموزوم دارد. 

تحقیقات نه چندان زیاد در زمینه گاومیشهای آفریقایی که در مناطق جنگلی و  یا  در جلگه های بی درخت مناطق استوایی 

آفریقا و  جنوب صحرای آفریقا شامل اتیوپی،سودان ، زئیر، کنگو،چاد و آفریقای جنوبی زیست می کنند، انجام شده است .

کل جمعیت گاومیشهای آفریقایی حدود 2 تا 3 میلیون رأس است. باتوجه به مقاومت این دام به مگس تسه تسه و بیماری 

تریپانوزومیا و نیز دوام و پایداری این دام در آن شرایط محیطی،  شاید تولید آمیخته  مولد ) دارای توان تولید مثل (  حاصل از 

آمیخته گری گاومیش آفریقایی با گاومیش رودخانه ای آسیا  امکان پذیر و  جالب به نظر برسد . لیکن در حقیقت یک چنین  آمیخته 

گری  با گاومیشهای هندی انجام شده که متآسفانه نتایج این تحقیقات ناموفق بوده و لذا هرگونه آمیخته گری بین دوگونه مختلف 

.)Borgheseو moioli،2000 ( تااین لحظه غیرممکن  بوده است Bubalus و  Syncerus

تالشها و آزمایش های زیاد در رابطه با اهلی کردن گاومیش آفریقایی در چند کشور انجام شده  که از  میان آنها بویژه کشور 

زیمبابوه به موفقیتهایی دست یافته است )تصویر27(، در این کشور،  ثابت شده  که از گاومیشهای آفریقایی که در گذشته از آن به 

عنوان یک دام وحشی و شرور یاد می شد،  می توان به عنوان یک دام کاری استفاده کرد.

همچنین،   در سالهای گذشته آزمایش های بسیار در رابطه با انتقال و توسعه  گاومیش رودخانه ای به کشورهای ماداگاسکار، 

موزامبیک، آفریقای جنوبی،تانزانیا، زئیر و کونگو انجام شده است ) Alexiev،1998 ( . لیکن،  این جمعیت های کوچک گاومیش 

بر اثر عواملی از قبیل تلف شدن ناشی بیماری ها ) بویژه بیماری تریپانوزوما(، کمبود تغذیه ای، شرایط بسیار نامساعد آب و هوایی 

و غیره تلف شدند. در حقیقت،  گاومیشها بیشتر  از گاوها به تابش مستقیم اشعه  خورشید  و درجه حرارت باال حساس هستند. در 

شرایط آب وهوایی گرم ، وجود  آب از  اهمیت بسیار باالیی برای بقای گاومیشها برخوردار است تا  آنها بتوانند از طریق غوطه 

وری در آبهای رودخانه ها و یا دیگر منابع آب و یا پاشیدن آب بر روی بدنشان بمنظور کاهش گرمای بدن و استرس ناشی از گرما،  

خودشان را  زنده و شاداب نگه دارند. 

لذا،  می توان نتیجه گرفت که هرگونه تکثیر و توسعه جمعیت گاومیش در آفریقا و در جهان  بستگی به وجود منابع آب دارد.  

درحقیقت،  به همین علت است که به گاومیش Bulalus Bubalis گاومیش آبی یا water buffalo  می گویند

)Borghese و.moioli ،2000( 
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تصاویر 28،29،30- گاومیشهای  مدیترانه ای ایتالیا در موسسه 

)2005،  Barileتحقیقات دامپروری ایتالیا )تصاویر از
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تصاویر 31 و 32-گاومیشهای مدیترانه ای ایتالیا در موسسه 

)2005، Barileتحقیقات دامپروری ایتالیا )تصاویر از
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فصل دوم
پرورش و انتخاب گاومیشهای شیری

نویسنده : 
 Bianca Moioli

موسسه تحقیقات علوم دامی ایتالیا ،رم 



• اجرای یک برنامه مدون در سطح ملی برای انتخاب و پرورش دامهای برتر در هر کشور بستگی به اهمیت اقتصادی هرگونه 

دامی و به تبع آن بستگی به اهمیت محصوالتی دارد که از آن دام تولید می شود. با نگرشی بر جدول شماره 1 ستون 6، متوجه 

خواهیم شد که در 4 کشور تعداد گاومیشها بیشتر از تعداد گاوهای  شیری است، که عبارتند از: پاکستان ،مصر، هندوستان و نپال . 

در کشورهای آذربایجان ، ایتالیا، ایران و رومانی تعداد گاومیش از  15 تا 2/6 درصد جمعیت گاو متغیراست .

• اولین و مهمترین مرحله در هر برنامه پرورش و انتخاب دامهای برتر در هر گونه از دام های شیری ، رکوردگیری از میزان 

تولید شیر دامها است و اگر نتایج حاصل از  رکوردهای دقیق تولید شیر با اطالعات دقیق تولید مثلی دام ها ترکیب شود،  با استفاده 

و آنالیز این اطالعات به راحتی می توان به پتانسیل ژنتیکی هر دام برای تولید شیر ) بویژه دامهای نر که خودشان تولید شیر ندارند 

بلکه برای شناخت آنها نیاز به  رکورد تولید شیر خویشاوندان ماده شان است ( پی برد. 

• اهمیت و نقش رکوردگیری در گزینش دامهای برتر امری کاماًل شناخته و ثابت شده در تمام کشورهای جهان است  به 

طوری که در اکثر کشورهای دنیا برای رکوردگیری و انتخاب دامهای برتر، حداقل قسمتی از هزینه را دولت پرداخت می کند. این 

موضوع، خود بیانگر اهمیت رکوردگیری و انتخاب دامهای برتر به عنوان ابزاری برای بهبود و ارتقای کمی و کیفی تولید دامها از 

دیدگاه دولتمردان  است.
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• یک سازمان بین المللی و غیر دولتی  با عنوان کمیته بین المللی رکوردگیری از دام 

• )The International Committee for Animal Recording = ICAR( بیش از 30 سال است که در 

زمینه تکامل و استاندارد کردن برنامه های رکوردگیری از دام فعالیت می کند. این کمیته )ICAR ( شامل 20 کشور عضو است و 

تاکنون به نتایج بسیار سودمند بویژه در بخش گاومیش دست یافته است. از جمله آنها می توان از گروهInterbull یا گاونر بین 

المللی نام برد. حاصل فعالیت این گروه، تولیدگاو های نر با ظرفیت ژنتیکی زیاد در زمینه تولید شیر است )منظور از تولید شیر،  تولید 

شیر دختران  گاو نر است( . این گاوهای نر درسطح کشورهای مختلف بایکدیگر قابل مقایسه و هر کدام سرمنشاء پیدایش مهمترین 

و بهترین نژادهای شیری از قبیل هلشتاین فریزین  و براون سوئیس بوده اند. آنچه باعث شده نتیجه  و پیشرفت حاصل از کارهای 

رکودگیری و انتخاب دامهای برتر در گاومیش کمتر از گاو باشد،  زیاد بودن هزینه رکوردگیری از تولید شیر ، جمع آوری اطالعات  

تولید مثلی و  انتخاب گاومیشهای برتر است.

• یک سمینار تخصصی با مشارکت سازمان خوار بار جهانی ))FAO و کمیته بین المللی رکورد گیری از دامICAR( ( در 

سال 2000 با عنوان : کارگاه آموزشی در زمینه رکوردگیری از دام به منظور تعیین راهبردی  مدیریت  و اصالح نژاد پیشرفته در 

گاومیش تشکیل گردید. در این سمینار، آشکارا مشخص شد که موانع اصلی و دست و پاگیر که اثر منفی و  بازدارنده بر روند برنامه 

رکوردگیری از تولید شیر  گاومیش می گذارند،  به طور خالصه عبارتنداز:

1- عدم امکانات مالی ؛

2- گاومیشداران با اکراه راضی می شوند که افراد دیگر )تکنسینهای رکوردگیری( از میزان تولید شیر دامهایشان آگاه  شوند 

)زیاد راغب به رکوردگیری از میزان تولید شیر دامهایشان نیستند(؛

3- شناسایی دامها مستلزم صرف هزینه است؛

4- هزینه های رکوردگیری بطور نسبی با زیاد شدن  فاصله بین گله ها افزایش پیدا می کند؛

5- عمده جمعیت گاومیش به وسیله گاومیشداران خرده پا ) دارای 2 تا 5 رأس ( و در نتیجه در مناطق وسیعی از یک کشور 

بطور پراکنده پرورش داده می شوند.

پنج محدودیت مهم مذکور دقیقًا مشخص می کند که چرا درصد گاومیشهای تحت رکورد )جدول1، ستون6( درکشورهایی که 

به نظر می رسد گاومیش مهمتر از گاو است،  این قدر کم است.

• بیشترین درصدگاومیشهای تحت رکوردگیری از شیر در کشور ایتالیا است )28/6 درصد(، پس از آن بلغارستان )8/5 درصد( و 

ایران 4/5 درصد، دقیقًا کشورهایی که جمعیت گاومیش کمتر از 10 درصد جمعیت دامهای شیری است.

• یک جمعیت پایدار و ثابت از گاومیشهای تحت رکورد )ستون 4 از جدول 1( به طور آشکار در کشورهایی با بیشترین جمعیت 
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گاومیش مشاهده می شود)هندوستان و مصر( که این موضوع قطعًا بیانگر این حقیقت است که این کشورها مراحلی را برای تدوین، 

تجهیز وتکمیل برنامه اصالح نژاد بویژه در جهت بهبود تولید شیر و با اتکا بر اصول فنی و رعایت دقیق نکات علمی پیموده اند.

• در این بخش، یک رشته اطالعات در رابطه با راهبردهای اصالح و بهبود ژنتیکی و دیگر فعالیتهای مرتبط با گاومیش ارائه 

شده است. این اطالعات، از طریق پرسشنامه های ویژه ای که مرکز هماهنگ کننده شبکه گاومیش با تشریک مساعی و همکاری 

گروه کاری مربوط به گاومیش در ICAR به طور منظم به مراکز مرتبط در کشورهای عضو فرستاده،  به دست آمده است.

• فعالیتهای هر کشور به طور جداگانه ثبت شده و به ترتیب اولویت با آن دسته از کشورهایی که بیشترین تعداد گاومیش تحت 

رکورد را دارند،  آغاز شده است ) ستون 4(.

هندوستان :

است.      هند  کشور  در  انتخاب  و  رکوردگیری  فعالیتهای  تمام  مجری  و  کننده  آغاز   ،  )NDDB(لبنیات توسعه  ملی  کمیته 

NDDB ، به عنوان سازمانی که تمام کشور هند را پوشش می دهد به منظور تدوین و تکمیل برنامه های رکوردگیری ، تامین 

اعتبار و حمایت از تولیدکنندگان و دیگر سازمانهای تابعه تشکیل و آغاز به کار نمود. فعالیتهای NDDB عمدتًا براساس تقویت 

و حمایت از عملکرد تعاونیهای دامداران  و نیز حمایت  از سیاستهایی بود که باعث رشد و تقویت تعاونیها در  کشور هند می شد. 

چارچوب اصلی فعالیت NDDB  همان اصول تعاونیها است، بدین معنی که تعاونیهای تولید کنندگان لبنیات وظیفه و نقش اصلی 

در فرآوری شیر  تازه، بسته بندی و فروش محصوالت گوناگون لبنی حاصل از شیر در کشور  هندوستان  را دارند. تمام شیر گاومیش  

به وسیله 170 اتحادیه دامداران فرآوری ، بسته بندی و به بازار مصرف عرضه می شود که این تعداد اتحادیه در قالب 15 فدراسیون 

ایالتی  در جهت بازاریابی  شیر گاومیش فعالیت می کنند.  برنامه های NDDB  و فعالیتهای  آن به دنبال  تقویت و حمایت از 

عملکرد تعاونیهای تولیدکننده شیر اعم از دامداران انفرادی و یاسازمان ها و واحدهای تولیدکننده تحت کنترل تعاونی ها است. 

NDDB حامی توسعه و تکمیل تعاونیهای تولیدکننده شیر از طریق حمایتهای مالی و کمکهای فنی به آنها است.
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جدول شماره )1( - ماده گاوهای شیرده، ماده گاومیشهای شیرده،مجموع گاومیشهای شیرده 
تحت رکورد، درصد گاومیشهای شیرده  تحت رکورد از مجموع جمعیت گاومیش، درصد 

گاومیشهای شیرده از مجموع دامهای ماده شیرده )گاو+ گاومیش(.  اسامی کشورها براساس 
مجموع تعداد دامهای تحت رکورد از سال 2000 تا 2003،  ردیف شده است.

123456

گاومیشهای گاوهای شیردهكشور 

شیرده

مجموع 

گاومیشهای 

تحت ركود شیر

درصد گاومیشهای 

تحت ركورد از 

مجموع جمعیت 

گاومیش  شیرده

درصد گاومیشهای 

شیرده از مجموع 

دامهای ماده شیرده 

) گاو+ گاومیش(
56/40ــــــ3550000046000000هندوستان
ـــ2500000575002/30ـــگجرات 
71ــــــ436600010650000پاکستان 
ـــ790000060000/08ـــپنجاب 

ـــ990000260002/62ـــشمال غرب استانهای مرزی
21690001250003575528/605/40ایتالیا
3543000208200132366/305/00ایران 
1253000148700030340/2054/00مصر 
27800000520005001/000/19برزیل 

43000049804258/501/10بلغارستان
8280008365004000/0550/20نپال 
5700000588062000/341/00ترکیه 

8200001500001000/0615/00جمهوری آذربایجان
53000000چین 

)تعدادکل(

ــــــــــــ8500000

0/06ــــــــ46330002900چین ) فقط دامهای شیرده(
2/60ــــــــ160000042300رومانی

پرورش گاومیش و تحقیقات
69



تعاونی های پرورش دهندگان دامهای شیری به صورت یک شبکه گسترده در بیش از 285 ناحیه فعالیت می کنند به طوری 

که این تعاونیها جمعًا حدود 1031281 انجمن دامپروران روستایی که نزدیک به  11 میلیون کشاورز در آن عضو هستند را تحت 

پوشش حمایتی خود قرار می دهند. بهترین و مطمئن ترین نتایج فعالیتهای تحقیقاتی و کاربردی NDDB در زمینه بهبود عملکرد 

تولیدی و تولیدمثلی گاومیشهای هندوستان، در ایالت گجرات به شرح زیر به دست آمده است :

گچرات )هندوستان(

ایالت  این  در  شوند.  می  داده  پرورش  هندوستان  غرب  در  گجرات  ایالت  در  هندوستان،  گاومیش  جمعیت  کل  از  درصد   5

رکوردگیری از گاومیش ها از سال 1987 در قالب یک برنامه مدون تحت عنوان برنامه بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاومیش 

های شیری )DIPA ( آغاز شده است . هدف از اجرای رکوردگیری در این برنامه،  بهبود ژنتیکی گاومیشها از طریق اجرای یک 

برنامه مناسب آزمون نتاج در مناطق روستایی است؛

در سال2000 ،2/5 میلیون رأس گاومیش توسط انجمن تعاونیهای روستایی زیر  پوشش رکوردگیری از شیر قرار گرفتند.   •

این تعداد گاومیش تحت رکورد،  همگی به وسیله گاومیشداران خرده پا که از 1 تا 5 رأس گاومیش داشتند،  نگهداری می شدند، 

به طوری که این تعداد گاومیش حدود 800000 گله زیر پوشش را تشکیل می دادند)رأس میانگین هر گله 3/1 = 800000 ÷ 

2500000(،  و از میان این گله ها هرساله جمعًا 40 گوساله نر جوان برای آزمون نتاج انتخاب و به مراکز تلقیح مصنوعی فرستاده 

می شوند؛

• میانگین تولید شیر گاومیشهای  تحت رکود در هر دوره شیردهی 1071 کیلوگرم )در 300 روز( برای نژاد مهسانا و 1694 

کیلوگرم )در 292روز( برای آمیخته های نژاد مورا ثبت شده است. میزان چربی 7/01 درصد در نژاد مهسانا و 6/68 درصد در آمیخته 

های مورا است. از مقدار پروتئین هیچگونه رکوردی ثبت نمی شود؛

• در ایالت گجرات، جمعًا 3 ایستگاه تلقیح طبیعی که به وسیله تعاونیها اداره می شوند و 3 ایستگاه تلقیح مصنوعی نیز وجود 

دارد. 40 درصد از 2/5 میلیون رأس گاومیش ماده تلقیح مصنوعی و 60 درصد بقیه به ایستگاههای تلقیح طبیعی فرستاده می شوند؛

• سه  ایستگاه تلقیح طبیعی، به اتحادیه تعاونی گاومیشداران شیری تعلق دارد. این اتحادیه، یک سازمان غیردولتی است که 

ساالنه حدود 260 رأس گاومیش نر با میانگین سنی 6 سال را نگهداری میکند. پتانسل ژنتیکی تولید شیر در هر دام نر براساس 

 )Animal model( تولید شیر 30 تا 50 رأس از دخترانش برآورد می شود. برای محاسبه یک چنین برآوردی از مدل حیوانی

استفاده می شود؛

• دو تا از این سه ایستگاه تلقیح مصنوعی نیز به اتحادیه تعاونی گاومیشداران شیری متعلق است. آنها نیز 105 رأس گاومیش 

نر که ساالنه 730000 دوز اسپرم منجمد تولید می کنند را نگهداری می کنند.  
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• 90 درصد از این گاومیش های نر که اسپرم آنها منجمد می شود، آنهایی هستند که مرحله آزمون نتاج را گذرانده اند و یا اینکه 

گاومیش های نر جوانی هستند که فرزندان پسر گاومیش نر آزمون نتاج شده هستند. 10 درصد بقیه گاومیش های نر جوانی هستند 

که وارد مرحله آزمون نتاج شده اند. یک ایستگاه اضافی دیگر تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد که متعلق به یک سازمان بین المللی 

غیر دولتی است.  این ایستگاه 155 رأس گاومیش نر را نگهداری می کند و ساالنه جمعًا 410000 دوز اسپرم منجمد تولید می کند. 

95 درصد از این گاومیش های نر آنهایی هستند که مرحله آزمون نتاج را گذرانده و یا پسران آنها هستند. 5 درصد بقیه گاومیش 

های نر جوانی هستند که وارد مرحله آزمون نتاج شده اند؛

• به علت  کم بودن تعداد گاومیش در گله های کوچک، امکان اینکه هر دامدار برای خودش یک گاومیش نر تخمی داشته 

باشد ، میسر نیست و به همین سبب است که عمدتًا از ایستگاههای تلقیح مصنوعی برای آبستن ساختن گاومیش های ماده استفاده 

می شود. بیشتر گاومیشداران برای آبستن کردن گاومیشهای ماده شان فقط از یک دوز اسپرم منجمد استفاده کرده و شماری معدود 

از آنها گاهی از دو دوز اسپرم برای تلقیح استفاده می کنند. میزان آبستنی در اولین فحلی  41 درصد و نسبت تلقیح انجام شده به  

ازای  هر  مورد 

    آبستنی در سال  2/46 تلقیح   می باشد.

                         1 آبستنی

 ایتالیا :

- در طی 50 سال گذشته، تعداد گاومیشهای ایتالیا به حدود 17 برابر افزایش پیدا کرده و لذا این میزان دام  با بیشترین افزایش 

از نظر تعداد در کشور ایتالیا به ثبت رسیده است. علت اصلی این افزایش این است که این دام از یک دام روستایی سه منظوره تبدیل 

شده است به یک دام شیرده یک منظوره،  بطوریکه  تمام شیر تولیدی تبدیل به پنیر موزارال می شود . افزایش تقاضا برای این پنیر 

در بازارهای ملی و بین المللی و نیز تصویب مالیات برای تولید مازاد شیر گاو توسط اتحادیه اروپا، باعث شد که دامپروران تمایل 

پیدا کنند به افزایش تولیدات گاومیش. وزارت کشاورزی ایتالیا، مسئول برنامه رکوردگیری از شیر و انتخاب دامهای برتر باهمکاری 

و مساعدت دو سازمان تخصصی است. 

این دو سازمان عبارتند از انجمن  دامداران ایتالیا )AIA( و دیگری انجمن پرورش دهندگان گاومیش )ANASB( که این  دو 

سازمان تأمین کننده نیروهای فنی و متخصص برای اجرای برنامه های  رکوردگیری هستند. تعداد گاومیشهای تحت رکورد شیر در 

سال 2002، 35755 رأس بود، یعنی 28/6 درصد جمعیت گاومیش ایتالیا. میانگین تولید شیر در هر دوره شیردهی 2168 کیلوگرم در 

مدت 270 روز ، مقدار چربی 8/28 درصد و میزان  پروتئین 4/73 درصد  است. آنالیز مقدار چربی و پروتئین در سیستم رکورد گیری 

شیر از گاومیشهای ایتالیا اجباری است. زیرا از نتایج آنالیز این دو فاکتور یعنی درصد چربی و پروتئین  برای برآورد ظرفیت ژنتیکی 
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دامها برای تولید شیر استفاده می شود. مقدار پروتئین، بسیار اهمیت دارد  زیرا نقش بسیار مهمی در تبدیل شیر به پنیر موزارال ایفاء 

می کند. گاومیشهای تحت رکورد در 292 گله در 36 منطقه ایتالیا پرورش داده می شوند)میانگین هر گله 122 رأس است(.

• برنامه انتخاب دامهای برتر از دهه 1980 در کشور ایتالیا آغاز شد. به این شیوه که پنج  مرحله آزمون نتاج از سال 1987 تا 

1994 انجام شد. در این 5 مرحله، 43 رأس دام نر به طور کامل و جامع تحت آزمون نتاج قرار گرفتند که از این تعداد،  17 رأس 

گاومیش نر باتوجه به آنالیز نتاج رکورد دخترانشان به عنوان گاومیش نر پروف شده  مورد قبول و انتخاب شدند. دو مرحله آزمون 

نتاج دیگر نیز در طی سالهای 1998 تا 2002 انجام شد که در این دو مرحله آخر نیز 8 راس گاومیش نر مورد آزمون قرار گرفتند. 

نتایج آزمون نتاج های انجام شده این بود  که 14477 دوز اسپرم منجمد از این دامهای نر پروف شده تولید و 3718 گاومیش ماده 

تلقیح شدند. 6350 دز اسپرم منجمد دیگر هنوز باقی مانده است. در طی سالهای 2003 تا 2004 مراحل دیگری از آزمون نتاج آغاز 

شد که در طی این مراحل چهار  گاومیش نر جدید مورد آزمون نتاج قرار  گرفتند. 

• نگهداری گاومیشهای نر و اسپرم گیری توسط دو ایستگاه تلقیح مصنوعی مختلف انجام می شود. پتانسیل ژنتیکی گاومیشهای 

نر و ماده برای تولید شیر و تولید پنیر موزارال در کاتالوگهای مخصوص توسط ANASB دوبار در سال منتشر و  به چاپ می رسد. 

در این کاتالوگها، یک درصد از بهترین گاومیشهای ماده ایتالیا که باالترین توان ژنتیکی را برای تولید موزارال و تولید شیر دارند،  

معرفی می شوند.

پاکستان : 

برنامه رکورد شیری از شیر و انتخاب دامهای برتر، در ایالت پنجاب پاکستان باحمایت و نظارت دپارتمان توسعه دام و لبنیات 

انجام می  بهادرنگار  دامپروری  از طریق موسسه تحقیقات  برنامه  این  انجام می شود. همه  عملیات فنی و علمی  پنجاب  ایالت 

شود. دراین برنامه، 6000 رأس گاومیش در 7 گله خیلی بزرگ )بیش از 500راس گاومیش( که متعلق اند به موسسه تحقیقاتی 

و یا به ارتش پاکستان تعلق دارند، تحت پوشش رکوردگیری از شیر قرار دارند، ضمن اینکه در 27 مرکز رکوردگیری  در مناطق 

روستایی  در واحدهای خرده پا با 5 تا 20 راس گاومیش نیز اطالعات رکورد شیر گاومیشها ثبت می شود. میانگین تولید شیر در 

سال 2000 ،1823 کیلوگرم در 257 روز شیردهی بود. رکورد مقادیر چربی و پروتئین فقط در گله های تحقیقاتی ثبت می شود. 

آبستن ساختن ماده گاومیشها عمدتًا از طریق جفتگیری طبیعی انجام می شود. هر چند که در واحدهای گاومیشداری دولتی، 100 

درصد ماده گاومیشها با اسپرم منجمد گاوهای نر پروف شده و یا گاومیشهای نر تحت آزمون نتاج تلقیح مصنوعی می شوند. برای 

انتخاب دامهای نر برنامه آزمون نتاج در سال 1980 آغاز گردید. در این برنامه گاومیشهای نری که شجره زیادی از آنها ثبت شده 

بود براساس تولید شیر دخترانشان انتخاب شدند. مزارع گاومیشداری دولتی مراکز اصلی تولید گاومیش نر هستند. در ایالت پنجاب،  

اسپرم منجمد تولید و در بانکهای ژن در قادرآباد )ساهیوال(، کالورکوت )ناحیه باخارار( و کارانیواال )ناحیه باهاوال پور(  با نظارت و  

پرورش گاومیش و تحقیقات
72



مدیریت اداره کل بهبود نژاد  پنجاب ذخیره و نگهداری می شوند. این اداره، تولید ، توزیع و کنترل  اسپرم منجمد در سراسر کشور 

پاکستان  را بر عهده دارد.

   در استانهای مرزی شمال غرب پاکستان )NWFP( ،  25000 راس گاومیش تحت پوشش رکوردگیری از شیر قرار دارند 

که بیشترین آنها )76 درصد( در گله های کوچک دارای 1تا5 راس و 23درصد در گله هایی با اندازه متوسط )از 6تا 20رآس( پرورش 

داده می شوند. در این گله ها،  رکوردگیری توسط خود دامداران )صاحبان گاومیش( انجام می شود.  عالوه بر گله های ذکرشده، 

یک درصد  باقیمانده شامل3 گله دولتی متعلق به موسسه آموزش دامپروری پیشاور، دانشگاه کشاورزی و  ارتش پاکستان هستند 

که رکوردگیری از شیر در این 3 گله به وسیله تکنسین های دامپروری انجام می شود. 

• 500 ایستگاه برای جفتگیری طبیعی گاومیش ها درNWFP  وجود دارد که هر کدام از آنها معمواًل یک گاومیش نر 5 

ساله را نگهداری می کنند. ایستگاهها متعلق به کشاورزان بخش خصوصی و پتانسیل ژنتیکی تولید شیر هر گاومیش موجود در این 

ایستگاهها، براساس عملکرد مادرانش سنجیده می شود. 73درصد از گاومیشداران خرده پا )از 2 تا 5 رأس دام( گاومیشهای ماده شان 

را برای جفتگیری طبیعی به این ایستگاهها می برند. این درحالیست که فقط 30 درصد از گله های متوسط )حداکثردارای 20رأس 

گاومیش( ماده گاومیشهایشان را به این ایستگاه می آورند.

• 3 ایستگاه تلقیح مصنوعی در NWFP وجود دارد که دو تا از آنها متعلق به بخش خصوصی و یکی ازآن دولت است. این 

3 ایستگاه جمعًا 18 رأس گاومیش نر تحت آزمون نتاج را نگهداری می کنند. ساالنه 50000 دز اسپرم منجمد در این 3 ایستگاه 

تولید می شود. 1 درصد از گله های کوچک )1 تا 5 رأس( و 5 درصد  از گله های بزرگتر از این ایستگاهها برای تلقیح  مصنوعی 

دامهایشان استفاده می کنند. اکثر گاومیشداران برای هر تلقیح فقط از یک دز اسپرم منجمد و  تعداد کمی از آنها نیز از 2 دز اسپرم 

منجمد برای تلقیح یک رأس گاومیش ماده استفاده می کنند. میزان آبستنی در اولین فحلی،  50 درصد و  تعداد  تلقیح به ازای هر 

مورد آبستنی در یک سال، 2 تلقیح است.

• فقط 10 درصد از دامداران کوچک گاومیش نر تخمی در گله شان نگهداری می کنند. در حالیکه 20 درصد گله های متوسط ) 

که حداکثر 20 رأس گاومیش دارند( دارای گاومیش نر تخمی هستند و 10 درصد از آنان یک رأس گاومیش نر بالغ از دیگر دامداران 

خریداری و وارد گله شان می کنند. در گله های بزرگتر موجود در استانهای مرزی شمال غربی که حدود 10000 رأس گاومیش 

دارند،گاومیش نر تخمی از میان گوساله نرهای متولد شده در همان گله ها انتخاب و پرورش داده می شوند.

• ارزش ژنتیکی صفت تولید شیر دامهای نر، براساس عملکرد مادرانشان محاسبه و برآورد می شود. گاومیشهایی با میانگین 

تولید شیر روزانه بیشتر از 10 کیلوگرم به عنوان گاومیشهای ممتاز محسوب می شوند. زمانی که گاومیشهای نر تخمی از خارج 

از استان خریداری می شوند،  اطالعات در زمینه عملکرد تولیدی این گونه گاومیشهای خریداری شده توسط مروجان، محققان ، 
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دامپزشکان ، نیروهای سازمانهای غیردولتی، خود دامداران، دانشجویان ارشد، کشاوزان استان پنجاب و دامداران تهیه و دراختیار 

خریداران قرار می گیرد.

چنین برآورد می شود که 12 درصد از گاومیشها در تمام طول روز مشغول به چرا در مراتع ومزارع روستایی هستند و لذا در 

همانجا با گاومیشهای نر در حال چرا،  جفتگیری انجام می شود.

مصر:

   سامانه  اطالع رسانی مربوط به گاو در کشور مصر )CISE( وابسته به دانشگاه قاهره ، حدود290 گله کوچک  )از 1 تا 5 

رأس(، 27 گله متوسط )6تا20( و 6 گله بزرگ را تحت پوشش رکوردگیری از مقدار شیر قرار داده است. به علت عدم امکانات مالی، 

از مقادیر چربی و پروتئین شیر رکوردگیری نمی شود. 

دامپروری  تحقیقات  موسسه  امکانات  و  متخصص  نیروهای  از  استفاده  با   ،)MALR( زمین  احیای  و  کشاورزی   وزارت   •

)APRI(، از چهار گله بزرگ دولتی متعلق بهAPRI از میزان  تولید شیر  رکورد گیری  می کند. در این 4 گله به ترتیب 70، 75 

، 80 و 500 راس ماده مولد نگهداری  می شود.  واحد حمایت از  پرورش دهندگانAPRI ، آنالیز کامل شیر و شمارش سلولهای 

سوماتیک را به صورت رایگان برای گله های ثبت شده انجام می دهد.

• CISE ،  تنها موسسه ای است که درکشور مصر آنالیز اطالعات تحقیقاتی دامپروری را به صورت متمرکز انجام می دهد. 

نتایج حاصل از  آنالیز اطالعات گله ها ، هرماه به صورت خالصه وضعیت گله و اطالعات تولید شیر انفرادی دامهای تحت پوشش 

، چاپ می شود. محاسبه ارزش ژنتیکی گاومیشهای نر و ماده تحت رکورد روند تکاملی و رو به پیشرفت  داشته است.

• میانگین تولید شیر گاومیشهای ماده در سال 2002، معادل 2030 کیلوگرم در مدت 312 روز و میزان چربی 8/2 درصد بوده 

است. 6 ایستگاه اصالح نژادی با داشتن 60 رأس گاومیش نر با میانگین سن5 سال، در مصر وجود دارد. این ایستگاههای تحقیقاتی   

متعلق  بهAPRI  و MALR  هستند. تمام گاومیشداران  خرده پا ) دارای یک تا پنج گاومیش( ، گاومیش های خودشان را به 

ایستگاههای اصالح نژادی می برند )برای جفتگیری با دام نر(. عالوه بر این، 20 درصد از گله های متوسط )از 6 تا 20 رأس( نیز  

دامهای ماده شان را برای  آبستن شدن به  ایستگاههای اصالح نژادی می برند. در گله های بزرگتر گاومیش های نر تخمی، عمدتًا 

از میان گوساله های نر گله های خودشان انتخاب وپرورش داده می شوند. ضمن اینکه 20 درصد از آنها گاهًی گاومیشهای نر بالغ 

) از 2 تا 3سال( را از گله های دیگر خریداری و وارد گله خودشان می کنند، گاومیش های تخمی براساس شجره و عملکرد مادران 

پس از استخراج نتایج آنالیز انفرادی دامها،  توسط CISE انتخاب می شوند.

• تلقیح مصنوعی در یک درصد از گله های متوسط تا بزرگ انجام می شود. شش ایستگاه  تلقیح مصنوعی دولتی و یک ایستگاه 

متعلق به دانشگاه قاهره در کشور مصر وجود دارد که جمعًا70 رأس گاومیش نر تخمی را نگهداری می کنند. تلقیح مصنوعی در 
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این کشور هنوز در سطح تحقیقاتی انجام و معمواًل از یک دوز اسپرم برای تلقیح دامهای  فحل استفاده می کنند. میزان آبستنی در 

اولین  فحلی، 30 درصد است. 

ایران:

در ایران،  برنامه رکوردگیری از شیر و انتخاب دامهای برتر توسط یک مرکز دولتی با  عنوان مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات 

دامی  واقع در شهرستان کرج انجام می شود. تعداد گاومیشهای تحت رکورد در سال 2003، 13236 رأس بوده  است . افزون  بر 

سیستم رکوردگیری رسمی که توسط تکنسینهای دولتی انجام می شود، نوعی دیگر از رکوردگیری نیمه خصوصی وجود دارد که در 

آن عملیات رکوردگیری توسط خود دامدار و یا نیروهای شاغل در تعاونی دامداران انجام می گیرد.

در هر دو حالت ، عملیات اجرایی رکوردگیری با نظارت فنی مرکز اصالح نژاد دام  و بهبود تولیدات دامی به  انجام می رسد.

سامانه رکوردگیری نیمه خصوصی بیشتر در گله های کوچک ) از 1تا5 رأس( متداول  است به طوری که شیر 7100 رأس 

گاومیش در این سیستم رکوردگیری می شود.

• هیچگونه ایستگاه اصالح نژادی برای گاومیش در ایران وجود ندارد . لیکن، 2 ایستگاه آزمون عملکرد و تلقیح مصنوعی وجود 

دارد که یکی در شهرستان ارومیه ) کیلومتر 25 جاده  مهاباد ( به نام ایستگاه جبل که 10 رأس گاومیش نر را نگهداری و اسپرم 

گیری می کند و دیگری یک ایستگاه آزمون عملکرد گاومیش خوزستانی  واقع  در روستای درآویزه  از توابع شهرستان اهواز است 

که در  آینده با ظرفیت 50 رأس گاومیش نر آغاز به کار خواهد کرد.

• دامهای نر در مرحله اول، توسط کارشناسان استانی براساس عملکرد تولیدی مادرانشان و تیپ ظاهری آنها انتخاب و در سن 

بین 6 تا 18 ماهگی از دامداران خریداری و به ایستگاه منتقل می شوند. محاسبه ارزش ارثی این دامهای نر به روشی که مغایر مدل 

دامی  )animal model( است، محاسبه می شود.  در این روش، از فاکتورهای مقدار شیر خام ، درصد چربی و تیپ ظاهری بدن 

استفاده می شود. بیست هزار )20000(  دز اسپرم منجمد ساالنه در ایستگاه تلقیح مصنوعی جبل واقع در  ارومیه تولید می شود. 

تلقیح مصنوعی گاومیش در ایران  هنوز در سطح  خیلی کم انجام می شود، و از آنجائی که تلقیح مصنوعی با اسپرم منجمد از سال 

2000 شروع شده، پیش بینی می شود که حدود 200 رأس ماده گاومیش  ساالنه زیر تلقیح مصنوعی  قرار بگیرند. در هر دام  فحل،  

2 تلقیح  انجام می شود و میزان آبستنی حاصل از تلقیح در اولین فحلی،  50 درصد گزارش شده است.

• دامداران خرده پا )از یک تا پنج رأس( 72 درصد از گاومیشهای ایران را نگهداری و پرورش می دهند. 50 درصد از این گونه 

دامداران گوساله های  نر تولیدی گله خودشان را به منظور تولید دام نر تخمی نگهداری و پرورش می دهند. ضمن اینکه 10درصد 

از آنها  گاومیش نر تخمی برای جفتگیری با دامهایشان را در فصل جفتگیری از دیگر گله ها به صورت امانت وارد گله شان می 

کنند و 40 درصد دیگر،  ماده گاومیشها را در سطح مراتع و مزارع روستا به صورت آزاد رها کرده و دامهای نر نامشخص در حین 
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چرا در مرتع، با آنها جفتگیری می کنند. در دامداران متوسط )از 6تا20رأس گاومیش( که 23 درصد از گاومیشهای ایران را نگهداری 

و پرورش می دهند،  وضعیت گاومیش نر تخمی در گله به شرح زیر است:

- 40 درصد  آنها گوساله نر حاصل از گله خودشان را به عنوان گاومیش نر تخمی نگهداری و پرورش می دهند؛

- 10 درصد از آنها گاومیش نر تخمی را از گله های دیگر به صورت موقت در فصل جفتگیری وارد گله شان می کنند؛

- 5 درصد از آنها گاومیش های نری  که ارزش ژنتیکی آنها از نظر تولید شیر در ایستگاه جبل ارومیه مشخص شده است  را 

از  مالکانشان خریداری می کنند؛

-45 درصد باقیمانده  نیز ماده  گاومیشها  را در مراتع سطح روستا رها کرده و گاومیش های نر نامشخص در حین چرا با آنها 

جفتگیری می کنند. 

ایران را نگهداری می کنند،  وضعیت  در واحدهای  بزرگتر) دارای بیشتر از 20 رأس گاومیش( که 5 درصد از گاومیشهای 

گاومیش نر در گله به شرح زیر است:

-60 درصد   از آنها گاومیش نر را در طی فصل جفتگیری از گله های دیگر به صورت امانت گرفته و در گله شان رها می کنند؛

از   ارومیه مشخص شده،   ایستگاه جبل  در  تولید شیر   نظر  از  آنها  ژنتیکی  ارزش  که  را  نری  گاومیش های  از  درصد   15-

مالکانشان خریداری می کنند. آنچه، در رابطه با این گونه دامداران می گویند اینکه، آنها هرگز ماده گاومیشهایشان را بصورت آزاد 

و بدون کنترل به صورت آزاد در مراتع روستا برای جفتگیری رها نمی کنند؛

- 25 درصد باقیمانده نیز ماده گاومیشها را در مراتع سطح روستا رها کرده و گاومیشهای نر نامشخص در حین چرا با آنها 

جفتگیری می کنند؛

- در گله های تحت پوشش رکوردگیری از شیر حجم عظیمی از اطالعات تولیدی گاومیشهای ماده و ارزش ارثی نرهایی که 

براساس تولید خویشاوندان  ماده محاسبه شده،  ثبت و جمع آوری شده است.

نژادهای گاومیشهای ایران که در حال حاضر در مناطق مختلف این کشور پرورش داده می شوند ، عبارتند از:

نژاد آذری )70درصد(، خوزستانی )22درصد( و مازندرانی )8درصد(.

میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی و نیز میانگین طول دوره شیردهی در نژادهای  یاد شده   به شرح زیر است )2003(: 

- نژاد آذری، 1500 کیلوگرم شیر در 220- 210 روز شیردهی ؛

- نژاد خوزستانی، 1800 کیلوگرم شیر در 240-210 روز شیردهی ؛

- نژاد مازندرانی، 1300 کیلوگرم شیر در 230-220 روز شیردهی ؛
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برزیل :

رکوردگیری از مقدار شیر گاومیشهای وارداتی از نژادهای مختلف مورا، مدیترانه ای و آمیخته، فقط در گله های تحقیقاتی و 

تعداد معدودی گله خصوصی به منظور پژوهش انجام می شود. 

ساالنه از حدود 500 رأس  گاومیش در کشور برزیل رکورد گیری از شیر انجام می شود. میانگین تولید شیر 1290 کیلوگرم در 

241 روز ، درصد چربی و پروتئین به ترتیب 7/04 و 4/25 درصد است. 

بلغارستان :

رکوردگیری از شیر و انتخاب دامهای برتر به وسیله  اداره منطقه ای  اصالح نژاد و تولید مثل دام با حمایت علمی و فنی موسسه 

کشاورزی، دپارتمان اصالح نژاد گاومیش واقع در استان شومن  وابسته  به وزارت کشاورزی بلغارستان آغاز و توسعه یافت. 

• میانگین تولید شیر گاومیش های تحت رکورد 1874 کیلوگرم در 278 روز شیردهی، درصد چربی شیر و پروتئین به ترتیب 

7/56 و 4/51 اعالم شده است.

• بیشتر گاومیشها )3976 رأس  معادل 80 درصد از کل جمعیت گاومیش بلغارستان( در گله های کوچک ) از 1 تا 5 رأس( 

نگهداری می شوند.در این گله ها،  فقط از 300 رأس گاومیش رکوردگیری از شیر انجام می شود، در نتیجه هیچگونه اطالعات فنی 

مناسب برای بهبود عملکرد تولیدی گاومیشها در دسترس گاومیشداران نیست. 90 درصد از این دامداران  ماده گاومیشهایشان را 

برای جفتگیری طبیعی در مراتع سطح روستا رها می کنند و 5 درصد از آنها از ایستگاههای تلقیح مصنوعی دولتی استفاده می کنند 

و 2 درصد نیز گاومیش نر تخمی را از دامداران دیگر خریداری و 3 درصد ماده گاومیش هایشان را برای جفتگیری طبیعی داخل 

دیگر گله ها می کنند.

در 5 درصد از گله های متوسط دارای 6 تا 20 رأس گاومیش )8/5 درصد از کل جمعیت گاومیش بلغارستان توسط این گونه 

گله ها نگهداری و پرورش داده می شوند( برای آبستنی ماده گاومیشهایشان از تلقیح مصنوعی استفاده می کنند و 5 درصد دیگر 

از آنها ماده گاومیشهایشان را به ایستگاههای اصالح نژادی منتقل می کنند. 50 درصد از آنها گاومیشهای نر جدید را خریداری و 

وارد گله می کنند و 40 درصد باقیمانده  ماده گاومیشهایشان را در مراتع سطح روستا برای جفتگیری با گاومیشهای نر رها می کنند.  

عالوه بر گله های مذکور، حدود 10 گله بزرگ )از 20 تا 500 رأس گاومیش( نیز در بلغارستان وجود دارند. در این گله ها، حدود 70 

درصد تلقیح مصنوعی و 25 درصد نیز از گاومیشهای نر پروف شده که از دیگر گله ها خریداری و برای آبستنی ماده گاومیشهایشان 

استفاده می کنند.

یک ایستگاه دولتی با هدف اصالح نژاد گاومیش در بلغارستان وجود دارد.  در این ایستگاه،  در طی یک سال از  3 یا 4 رأس 

گاومیش نر با استفاده از رکوردهای دختران و  دیگر  خویشاوندان ارزیابی ژنتیکی به روش مدل دامی BLUP به عمل می آید. 
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همه محاسبات به وسیله دپارتمان اصالح نژاد گاومیش وابسته به موسسه تحقیقات کشاورزی ایالت شومن بلغارستان انجام می شود.

عالوه بر ایستگاه فوق الذکر،  2 ایستگاه تلقیح مصنوعی دارای 4 رأس گاومیش نر وجود دارند که ساالنه 1320 دز اسپرم منجمد 

تولید می کنند که 1050 دز از این تعداد از گاومیش های نر پروف شده تولید شده اند. گاومیشهای ماده در هر  فحلی 2 بار و یا 

بیشتر تلقیح می شوند. درصد آبستنی حاصل از تلقیح در اولین  فحلی،   از 45 تا 55 درصد متغیر است.

نپال :

  در کشور نپال، 3 گله  تحقیقاتی وجود دارند که رکوردگیری از شیر در آنها انجام می شود. دپارتمان خدمات دامپروری این کشور 

نیز یک گله اصالح نژادی را تشکیل داده به طوری که در این گله حدود یکصد رأس گاومیش ماده مورا و 5 تا 7 رأس گاومیش 

ایستگاههای  در سراسر کشور هستند.  آمیخته گری  برنامه های  برای  نرهای جوان  گوساله  کننده  تأمین  که  دارند  وجود  مورا  نر 

 Council = NARC  Nepal Agricultural( تحقیقات کشاورزی نپال وابسته به شورای تحقیقات کشاورزی این کشور

Research( نیز دو گله تحقیقاتی از گاومیشهای نژادهای کوهستانی )گاومیشهایی که به مناطق تپه ماهور آداپته شده و به راحتی 

در ارتفاعات زیست می کنند(به نامهای نژاد Lime ، Parkote و Taraiدرمناطق Lumle و  Tarahara به منظور ارزیابی 

و مطالعه عملکرد تولیدی گاومیشهای بومی در شرایط ایستگاهی نگهداری می کنند.

افزون بر اینها، ایستگاه تحقیقات کشاورزی Lumle  از 13 سال پیش شروع به رکودگیری از شیر در گاومیشهای روستاییان 

در مناطق کوهستانی غرب نپال کرده است.

برنامه ملی بهبود ژنتیکی گاومیشهای نپال،  بر پایه آمیخته گری بین گاومیشهای بومی و نژاد مورا طراحی و پایه ریزی  شده 

است. در این برنامه آمیخته گری از هر دو شیوه تلقیح مصنوعی و طبیعی استفاده می شود. در زمان گذشته جایگزینی تدریجی 

)Grading up ( بدون محدودیت در گاومیشهای بومی نپال با استفاده از خون نژاد مورا در سراسر کشور انجام می شد. لیکن، 

در سالهای اخیر بویژه در مناطق کوهستانی مرکزی، نسبت خونی 62/5 درصد خون مورا و 37/5 درصد خون نژاد بومی  تثبیت  

شده است.

  Parkoteو Lime،میانگین تولید شیر در یک دوره 305 روزه ، 1372، 1048و 1031 کیلوگرم به ترتیب  در نژادهای مورا

گزارش شده است.

پنج ایستگاه تلقیح مصنوعی در نپال موجوداند که جمعًا 35 رأس گاومیش نر 6 ساله را نگهداری می کنند. جمعًا179 مرکز 

خدمات تلقیح مصنوعی در 43 منطقه وجود دارد. مرکزاصالح نژاد و بخش تلقیح مصنوعی  در دره کاتماندوآ و بانکهای منطقه ای 

ذخیره اسپرم تامین کننده اسپرم منجمد برای این مراکز تلقیح مصنوعی هستند.یازده هزار دز اسپرم منجمد ساالنه در این مراکز 

تولید می شود و هر گاومیش در هر مرحله فحلی،  با 1/2 دز اسپرم منجمد تلقیح می شود و میزان آبستنی دامهای تلقیح شده در 
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یک سال،  35 درصد است. 

ترکیه :

هیچگونه برنامه رکوردگیری از شیر گاومیش در گله های مردمی در سطح ملی در ترکیه انجام نمی شود. لیکن،  در دوگله 

آنتاکیا)ایالت هاتای(  اولین گله متعلق به دانشگاه کشاورزی مصطفی کمال واقع در شهر  انجام می شود.  تحقیقاتی رکوردگیری 

عملیات  ترکیه  کمال  دانشگاه مصطفی  دامپروری  دپارتمان  دارد.  تعلق   Kocatepe دامپروری  تحقیقات  موسسه  به  دیگری،  و 

رکوردگیری از شیر در گله های ایالت هاتای را انجام می دهد.

 در مجموع 200رأس گاومیش تحت پوشش رکوردگیری از مقدار شیر هستند.

• هیچگونه ایستگاه تلقیح طبیعی و یا مصنوعی برای گاومیش در ترکیه وجود ندارد.

• توسعه تلقیح مصنوعی در گاومیشهای ایالت هاتای، به عنوان بخشی از پروژه توسعه ای سازمان خواربار جهانی )FAO( با 

استفاده از اسپرم منجمد حاصل از گاومیش های نر پروف شده ایتالیایی از سال 2002 شروع شده است.

83 درصد از گاومیشهای ترکیه به وسیله گاومیشداران خرده پا نگهداری )در گله های 1 تا 5رأس(،و 17 درصد باقیمانده در گله 

های متوسط)به طور میانگین دارای 8 رأس( نگهداری می شوند. 

همه این گاومیشداران باستثنای گله های تحت پوشش که قباًل ذکر شد، ماده گاومیشهای خودرا به منظور جفتگیری طبیعی با 

گاومیش های نر نامشخص، در سطح مراتع روستا رها می کنند.

آذربایجان :

   رکوردگیری از شیر در آذربایجان،  فقط در گاومیشهای 4 گله کنترل شده در سطح کشور که جمعًا 240 رأس ماده گاومیش 

بالغ را نگهداری می کنند،  انجام می شود.

55 درصد از گاومیشها در گله های کوچک )از 1 تا5رأس( نگهداری می شوند، 12 درصد  در گله های متوسط )از 6تا 20 

رأس(، 21 درصد در گله های بزرگ)21 تا 100رأس( و 12 درصد بقیه در 101 گله بزرگ که هر کدام بیشتر از 100 رأس گاومیش 

نگهداری می کنند، پرورش داده می شوند. تمام کشاورزان ، گاومیشهای نر تخمی را  از طریق پرورش و جایگزینی گوساله نرهای 

گله خودشان تأمین می کنند. 

گله های  کوچک،  اغلب گاومیش نر  تخمی را از گله های دیگر در سن 3 تا 5 سالگی خریداری می کنند.  در آذربایجان رها 

کردن ماده گاومیشها به منظور جفتگیری طبیعی در مراتع سطح روستا،  مرسوم نیست.

چین:

 اگرچه، گاومیشهای چین از نوع باتالقی و غیر شیرده هستند ولیکن دورنمای بخش پرورش گاومیش های شیری در این کشور 
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را نمی توان نادیده گرفت. برخالف تصور عموم، مردمان چین از مصرف مواد لبنی خوشحال و به آن راغب هستند. بازار مصرف 

مولد لبنی ساالنه حدود 18 درصد افزایش پیدا می کندئکه پس از برزیل از نظر رشد مصرف مواد لبنی در سال، دومین کشور جهان 

است. در این رابطه ، وزارت کشاورزی از طریق اداره تولید لبنیات، نشریه ای را باعنوان: کتاب راهنمای  توسعه سرمایه گذاری در 

بخش گاومیش های گوشتی و شیری توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی )1999(  به چاپ رسانده است.

• اولین گله از گاومیش های شیری نژاد مورای هندی،  در سال 1948 وارد ایالت گوآن دونگ)Guandong( در چین شد. 

پس از آن،  جمعیت های دیگری از گاومیش مورا در سال 1957 وارد ایاالت گوآنگشی )Guanxi(و هوبی )Hubei(، و  درسال 

1960 وارد شهر هوی ژان )Huizhan( و ژانژیانگ )Zhanjiang( شدند.

• در سالهای 1962و1974،  دامهای اصالح شده ای از نژادهای مورای هندی و  نیلی راوی پاکستانی وارد چین شدند. در 

سال 1987،  وزارت کشاورزی چین،پروژه ملی توسعه گاومیش را تدوین و در سال 1996 تفاهمنامه مالی برای اجرای پروژه توسعه 

گاومیش آبی را با اتحادیه اروپا امضاء کرد.

• در سال 1997، 100 دز  اسپرم منجمد گاومیش مورا دراختیار موسسه گاومیش نانینگ )Nanning(قرار گرفت. استانهای 

مطرح برای توسعه گاومیش در کشور چین عبارتند از :

خوآن  سی  و   )Jiangxi(شی جیانگ   ،  )Yunnan( یونان   ،  )Guanxi( )Guang dong(،گوآنگشی  گوآنگدونگ 

.)Sichuan(

- پروژه توسعه گاومیش آبی با مشارکت دو جانبه وزارت کشاورزی چین و اتحادیه اروپا با محوریت موارد زیر تهیه و تدوین 

شده است:

الف(  سرمایه گذاری برای احداث کارخانه های  فرآوری شیر گاومیش؛

ب ( وارد کردن 100,000 تا 200,000 دز اسپرم منجمد از کشور های خارجی به منظور آمیخته گری و بهبود تولید شیر در 

گاومیش های بومی چین.

تحقیقات ژنوم گاومیش و کاربرد آن 

فناوری  DNA در گاومیش ، عمدتًا به منظور تأیید انساب به کار گرفته شده است. پرفایل کردن DNA )تعیین خصوصیات 

ژنوتیپ در تعدادی از جایگاههای ژنوم دام ( به عنوان یک ابزار اصلی در تأیید هویت پدر در پزشکی قانونی برای انسان نیز به کار 

می رود. در بین انواع مختلف نشانگرها که برای ایجاد پرفایل استفاده شده، مارکرهای ریزماهواره )Microsatellite( بر بسیاری 

از مشکالت که با نشانگرهای قبلی)RFLP و انگشت نگاری ژنتیکی حاصل از ردیاب مینی ساتالیت(همراه بوده،  غلبه کرده 
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است Botstein و همکاران، Jeffreys.1980 و همکاران ،1991(. زیرا  این نشانگرها یا حاوی اطالعات کم پلی مورفیسم ) 

چند شکلی ( بودند و یا اینکه تفسیر آنها مشکل بود. توالی ریز ماهواره ها،  براساس ترتیب قرار گرفتن واحدهای تکراری کوتاهی 

هستند که پشت سر هم در یک ردیف تکرار شده اند.  طول هر میکروساتالیت،  محتوی یک تا شش نوکلئوتید است، چند شکلی 

ایجاد شده ناشی از اختالف در تعداد دفعاتی است که واحدهای تکراری تکرار شده اند.  و از مزایای این نوع چند شکلی ها این 

 PCR( است که طول آنها حاوی 100 تا 300 نوکلئوتید است . این چند شکلی ها را می توان به وسیله واکنش زنجیره  پلی مرآز

Polymerase chain reaction =( تکثیر کرد )Usha و همکاران،1995(.

  Moore که در گاومیش های باتالقی و رودخانه ای مفید هستند بوسیله DNA مجموعه ای از ریز ماهواره های چند شکلی

و همکارانش در سال 1995 تهیه گردید و پروتکل های تهیه دو گروه ریز ماهواره ترکیبی بوسیله Blasiو همکارانش در سال 2003 

 ،CSSM19 ،CSSM47 ،INRA، CSSM42 006 تدوین شده است. اولین گروه ریز ماهواره ترکیبی شامل ریزماهواره های

 ،CSSM70 های  ماهواره  ریز  شامل  ترکیبی  ماهواره  ریز  گروه  دومین  و   BM1013  ،CYP21  ،RM4،MAF65  ،D5S2

INRA، BM0922 026 ،CSSM60و BM1706  است. هر دو گروه ریزماهواره های ترکیبی،  به طور معمول برای تأیید 

انساب گاومیش های ایتالیا با ضریب اطمینان 0/99999 مورد استفاده قرار می گیرد.

• ریزماهواره های  DNA، عالوه بر کاربردشان در شناسایی شجره دامها، در سطح وسیع در ژنتیک جمعیت نیز مورد استفاده 

قرار   می گیرند. سازمان خواربار جهانی )FAO( استفاده از نشانگرهای ریزماهواره با چند شکلی  فوق الذکر را در برنامه راهبردی 

.)FAO،1998( خود برای تعیین تنوع ژنتیکی دامهای اهلی توصیه کرده است

• Barker و همکارانش در سال 1997 ، تنوع ژنتیکی بین و داخل هشت نژاد باتالقی و سه نژاد رودخانه ای گاومیش را 

براساس تنوع بین 21 جایگاه ژنی ریزماهواره مورد بررسی قرار دادند. یک اختالف معنی دار بین گاومیشهای تیپ رودخانه ای و 

باتالقی مشاهده شد. همچنین، بین خود افراد هر تیپ نیز این اختالف مشخص گردید.

براساس 13 جایگاه ژنی  را  یوتان و مصر  ایتالیا،  بین گاومیشهای  ژنتیکی  تنوع   ، Moioli و همکارانش در سال 2001   •

ریزماهواره مورد مطالعه قراردادند. نتایج آنها نشان داد که بین گاومیشهای یونان و ایتالیا،  اختالف معنی دار وجود ندارد . لیکن،   

اختالف بین گاومیشهای مصر و دو کشور مذکور بیشتر از اختالفی است که بین جمعیتهای گاومیش رودخانه ای در آسیا توسط

Barker و همکارانش در سال 1997 گزارش شده بود.

 Moioli و همکارانش در سال 2001،  همچنین نشان دادند که : آنالیز ژنتیکی با استفاده از 13 ریزماهواره برای جدا کردن 

و تفکیک توده ها با استفاده از فاصله ژنتیکی موجود در جمعیت های مختلف،  مؤثر است و فاصله ژنتیکی بین گروههای  گوناگون 

یک جمعیت،  بیانگر موقعیت  های مختلف  جغرافیایی دامهای نمونه گیری شده آن کشور است. 
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فصل سوم
نژادهای گاومیش و سیستمهای مدیریت

نویسندگان :
Bianca Moioli

Antonio Borghese 

موسسه تحقیقات  علوم دامی ایتالیا ، رم



نژادهای گاومیش

انواع نژادهای گاومیش ) فقط برای زیرگونه گاومیش رودخانه ای(، بر پایه حروف الفبا معرفی می شوند. نام نژادها براساس 

انواع گونه های دامی همراه با، تیپ هاو وارتیه ها، به چاپ  نامگذاری پروفسور Masonکه در فرهنگ لغت مختص نژادهای 

رسیده  در شهر والینگتون انگلستان در سال 1996،  است. تعداد جمعیت دام در طی سالهای 1995 تا 2004 نیز از منابع مختلف 

اقتباس شده است.

1- نژاد آناتولی

گاومیش آناتولی، در طی قرنهای متمادی در ترکیه پرورش داده شده است، سرمنشاء این نژاد مربوط می شود به مهاجرت هندی 

ها به ترکیه در قرن هفتم، همزمان با گسترش اسالم در ترکیه.

تعدادجمعیت : 110000 رأس 

شكل ظاهری:

- رنگ بدن سیاه ،موهای بلند همراه با تنوع در طول دم و معمواًل موهای سفید رنگ در انتهای دم. ارتفاع جدوگاه  در نرهای 

بالغ، 138 سانتی متر و وزن بدن از 200تا 500 کیلوگرم متغیر است؛
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-ارتفاع جدوگاه  در ماده های بالغ،  138 سانتی متر، وزن بدن از200 تا 500 کیلوگرم متغیر است.

پراكنش جغرافیایی : 

 )Mus( هاتای ،موش ،  )Thrace( تراکم عمده گاومیشهای نژاد آناتولی در نواحی دریای سیاه،شمال آناتولی مرکزی ، تراکیا

، قارص )Kars(، دیاربکر،افیون و سیواس است.

سیستم پرورش :

 در گله های شیری، نوع جایگاه از منطقه تا منطقه متفاوت است. درصورت امکان چرای دامها در مراتع، معمواًل هر دامدار از 3 

تا 5 رأس گاومیش آناتولی را نگهداری می کند و در این حالت،  تمام گاومیشهای یک روستا به طور دسته جمعی در کنار یکدیگر 

در مراتع چرا می کنند.

دامداران،         افتد. بطور کلی، در قسمت همکف خانه های مسکونی  اتفاق می  زایمان گاومیشها، معمواًل در مرتع  جفتگیری و 

طویله هایی احداث شده که گاومیشها را در زمستان درآنجا نگهداری می کنند. این طویله ها، فاقد هرگونه پنجره  هستند و حتی 

درها کاماًل بسته است. دامهای جوان را در فصل زمستان به علت سرمای شدید هرگز به بیرون از طویله نمی آورند. کشتار گاومیشها 

معمواًل در همان محل کشتار گاو انجام می شود. به استثنای 2 ایستگاه تحقیقاتی، در بقیه گله ها شیردوشی با دست انجام می شود. 

میانگین وزن کشتار ، 300Kg – 350 در سن 20- 18 ماهگی ،  نسبت الشه به وزن زنده،  53 تا55 درصد و  میانگین افزایش 

وزن روزانه در این نژاد، 400 گرم در روز است.

عملكرد تولیدی :

طول دوره شیردهی، 270 -220 روز ؛

تولید شیر ، 1000-700 کیلوگرم؛

درصد چربی ، 8/1 – 6/6؛

درصد پروتئین ،4/6 – 4/2.

محصوالت : 

نوعی پنیر نیمه سفت به نام  بیاض پینیر  )Peyaz Peyneri: پنیر سفید (  از شیر گاومیش آناتولی تولید می شود. نوعی 

نوشیدنی به نام ترکی Ayran )تقریبًا همان دوغ ایرانی ( که مخلوطی از آب و ماست گاومیش است نیز از دیگر فرآورده های  

لبنی است. گاومیشها،  فقط به منظور تولید شیر به عنوان یک منبع درآمد که هیچگونه هزینه ای نیز ندارد،  پرورش داده می شوند 

و این در مناطقی است که گاومیشها با چرای آزاد در مراتع طبیعی تغذیه می شوند. قیمت شیر گاومیش فقط به مقدار جزیی گران 

تر از شیر  گاو است. از گوشت گاومیش ، تنها برای تولید سوسیس استفاده می شود. قیمت گوشت گاومیش،  10 درصد کمتر از 
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نرخ گوشت گوساله گاو است. 

منابع :

 a (: Sekerden و همکاران، 1996؛

 b ( Sekerden: و همکاران، 2000؛

.  2005، :c  Borghese(

2- نژاد آذری یا قفقازی          

منشاء اولیه این  نژاد،  دره هندو )گاومیش هندی( است. شواهد و مدارکی وجود دارد که این نژاد در استان لرستان ایران در 

قرن نهم قبل از میالد پرورش می یافت، به طوری که نقش 6 سر گاومیش بر روی عصای برنزی متعلق به این دوران کنده کاری 

شده است.

اندازه جمعیت: 600000 رأس 

شكل ظاهری:

- به رنگ سیاه، شاخهای کوتاه که به سمت عقب رشد کرده اند؛

- ارتفاع جلوگاه در نرهای بالغ 137 سانتی متر، وزن  دام نر بالغ از 400 تا 600 کیلوگرم متغیر است؛

- ارتفاع جلوگاه در ماده گاومیشهای بالغ 133 سانتی متر، وزن بدن از 400 تا 600 کیلوگرم متغیر است.

پراكنش جغرافیایی:

- این نژاد در ایران در استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کرانه دریای خزر پراکنده است. در سراسر جمهوری آذربایجان 

نیز این نژاد زیست می کند؛

- در جمهوری های گرجستان و ارمنستان تا سال 1940 این نژاد از گاومیش وجود داشت، ولیکن از آن تاریخ به این سو، 

جمعیتش کاهش یافت به طوری که در حال حاضر تعداد محدودی از این نژاد در دو کشور نامبرده وجود دارند.

سیستم پرورش : 

- نوع جایگاه  در مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت می کند، لیکن بطور کلی گاومیش های این نژاد در فصل تابستان به صورت 

آزاد و در زمستان بصورت بسته نگهداری می شوند. در بعضی از مناطق، گاومیشهای شیرده، در سراسر سال به طور بسته نگهداری 

می شوند؛

- میانگین وزن کشتار،  300 کیلوگرم در سن 15 ماهگی. وزن الشه،  پس از کشتار 50 درصد وزن زنده و میانگین کل افزایش  
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وزن روزانه 420 گرم است.

عملكرد تولیدی:

- طول دوره شیردهی،   220-200 روز ؛

- تولید شیر،  1300- 1200 کیلوگرم؛

- چربی،  6/6 درصد.

محصوالت :

 - شیر خام ، ماست،خامه تازه ، پنیر تازه ، کره ، بستنی، شیر برنج،ماست بدون چربی)چربی گرفته شده(، کشک و روغن؛

- در ایران، قیمت شیر گاومیش دو برابر شیر گاو است. از پوست گاومیش در صنعت چرم سازی استفاده می شود. از  کود 

گاومیش  به عنوان سوخت در مناطق روستایی استفاده می شود.

منابع:

.Qanemi وNaderfard ،1997 . Turabov ، 1997 .Turabov ، 1991. Latifova ،a2000(:

. Borghese ،2005 و  Qanemi ،1998 . Marmarian ،:b2000(:

3- نژاد بنگالدشی

تعداد جمعیت : 5000  راس 

شكل ظاهری :

بومی  پیچیده.گاومیشهای  و  . شاخهای کوتاه  انتهای دم  و  پیشانی  بر روی  لکه های سفید  موارد  بعضی  در  به رنگ سیاه،   

یا  نقاط کشور بنگالدش  این کشورمشاهده  می شوند. در دیگر  نوع رودخانه ای هستند و عمدتًا در جنوب غربی  از  بنگالدش، 

گاومیش باتالقی  و یا اینکه آمیخته های حاصل از گاومیشهای بومی با گاومیشهای خارجی از قبیل نیلی راوی و مورا وجود  دارد.

. Faruque ،2000 : مأخذ
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 . )Hatay( واقع در ایالت هاتای  )Ilikpinar( تصاویر 1و2- گاومیشهای آناتولی در روستای ایلیك پینار

)2002 ، Borghese  تصاویر از (
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 )2003 ،  Borghese تصاویر 3و4- گاومیشهای  آذری  )تصاویر از
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 )Faruque.O تصویر6- گاومیشهای بنگالدشی در مناطق ساحلی )تصویر از

 )2004 ، Naderfard تصویر 5- گاومیشهای آذری در ایران ، استان آذربایجان شرقی  )تصویر از
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 )Bhadawari( 4- نژاد بادآواری

   نژاد بادآواری یکی از نژادهای بومی اصالح شده است.این نژاد حاصل انتخاب در  نژادهای گاومیش هندی می باشد. بطوریکه 

بعنوان بهترین نژادگاومیش در ایالت اوتار پرادش محسوب می شود.

اندازه جمعیت:  30000 رأس   •

شكل ظاهری:

- پوشش بدن به رنگ مس، با موهای تنک که در  ناحیه ریشه به رنگ مشکی و نوک موها به رنگ قهوه ای متمایل به 

قرمز  و  گاهی اوقات هم موهای بدن  کاماًل به رنگ قهوه ای است. حلقه سفید رنگ از مو به صورت مشخص دور گردن در این 

نژاد مشاهده می شود. موهای انتهای دم سفید یا مخلوطی از سیاه و سفید است. شاخها کوتاه و به طرف عقب بدن رشد کرده اند؛

- ارتفاع  جدوگاه  در نرهای بالغ،  128سانتی متر ، وزن  آنها 475 کیلوگرم ، ارتفاع   جدوگاه  در ماده های بالغ 124 سانتی 

متر  و  وزن  آنها 425 کیلوگرم است. 

پراكنش جغرافیایی:

گاومیشهای بادآواری در مناطق آگرا و اتاوا از ایالت اوتارپرادش و نیز در مناطق بیند و مورنا  از ایالت مادیاپرادش، پرورش داده 

می شوند.

سیستم پرورش: 

-گاومیشها به صورت سنتی و متناسب با شرایط کاماًل محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. گاومیش های شیرده،  

انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه های ذرت و  روزانه دوبار با دست دوشیده می شوند. غذای آنها شامل 

ضایعات نیشکر است. عالوه براینها، غذای کنستانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت امکان چرای آزاد،  این گاومیشها در سراسر 

روز مشغول به چرا  در مراتع هستند و در همین اوقات جفتگیری طبیعی با گاومیشهای نر نیز انجام می شود. در بعضی از روستاها،  

امکانات استفاده از تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد؛

عملکرد تولیدی گاومیشهای باد آواری که در IGFRI وابسته به مرکز  Jhansi هندوستان  نگهداری می شوند ، به شرح 

: ) Sethi ،2003(زیر است

- میانگین وزن بدن ، 385/5 کیلوگرم ؛

- سن در اولین زایش، 58./ ± 48/6 ماه؛ 

- تولید شیر در اولین دوره شیردهی )در 305 روز یا کمتر(، 25± 711 کیلوگرم ؛

- میانگین تولید شیر در تمام دوره های شیردهی )305 روز یا کمتر(، 23 ± 812 کیلوگرم؛
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- میانگین تولید شیر در  همه دوره های شیردهی ، 29  ± 781 کیلوگرم؛

- میانگین طول تمام دوره های شیردهی، 4± 272 روز ؛

- میانگین چربی ،0/4 ±7/2 تا 13 درصد؛

- میانگین دوره خشکی،24± 297 روز ؛

- میانگین تعداد روزهای جفتگیری ،10 ± 179 روز ؛

- فاصله بین 2 زایش ،11± 478 روز ؛

میانگین تلفات گوساله های 3 – 0 ماهه ،12/15 درصد .

.Sethi ،2003.FAO ،2003  . Alexiev،1998 : منابع

تصویر 8- گاومیش نر بادآواری با حلقه سفید 

رنك مشخص در قسمت پایین گردن

)Sethi ،2003( تصویر7- ماده گاومیش بادآواری
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5- نژاد مورای بلغاری

در طی سالهای 1962 تا 1990، گاومیشهای مورا از هندوستان وارد بلغارستان شدند و جمعیت جدیدی از گاومیش با استفاده از 

Up- grade کردن گاومیشهای بومی در بلغارستان به وجود آمدند.

 تعداد جمعیت : 14000 راس

جمعیت گاومیش بلغارستان از جنگ جهانی دوم به این سو،  با ورود گاوهلشتاین و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به طور قابل 

توجهی کاهش پیدا کرد. عالوه براین، بعد از سال 1989 نیز  بر اثر تغییر سیستم حکومتی این کشور و توسعه خصوصی سازی 

واحدهای دولتی ، لطمه شدید به واحدهای گاومیشداری ) که قباًل  به صورت تعاونی  اداره می شدند( وارد شد.  واحدهای خصوصی 

پرورش گاومیش متشکل از گله های کوچکی است که عملیات رکوردگیری و انتخاب در آنها دشوار است. 

شكل ظاهری: 

- سیاه یکدست و یا سیاه مایل به قهوه ای و یا خاکستری  تیره ؛

-وزن بدن گاومیش نر بالغ 700 کیلوگرم ؛

-وزن بدن گاومیش ماده بالغ 600 کیلوگرم .

 پراكنش جغرافیایی :

گاومیش های مورای بلغاری در سراسر بلغارستان ، رومانی و آمریکای جنوبی،  پراکنده هستند.

سیستم  پرورش :

- گاومیشها به صورت سنتی و متناسب با شرایط کاماًل محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی  روزانه 

دو بار  و با دست انجام  می شود. در سالهای اخیر،  در بعضی از واحدها،  شیردوشی  با ماشین انجام می گیرد. گاومیشها در طی 

زمستان در جایگاه و با انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم  و  جو ، ساقه های ذرت و کنسانتره و بعضی اوقات نیز مخلوط 

با تفاله چغندر قند نیز تغذیه می شوند. در طی فصل تابستان دامها در تمام طول روز مشغول به چرا در مناطق مردابی هستند و در 

عصر  به جایگاهشان باز  می گردند. جفتگیری گاومیش های نر و ماده عمدتًا به صورت طبیعی انجام می شود. ولیکن،  در بعضی از 

روستاها استفاده از تلقیح مصنوعی نیز رایج شده است. در مزارع دولتی )دارای 400- 200 رأس گاومیش(، مدیریت و نحوه پرورش 

براساس تقسیم دامها به : تلیسه ، دامهای شیرده ، دامهای آبستن و خشک،  اعمال می شود؛

- گاومیشهای شیرده در جایگاه محصور و به صورت بسته نگهداری می شوند. در زمستان ، گاومیشها را دربعضی از ساعات 

روز به منظور قدم زدن و استفاده از هوای آزاد،  از جایگاه بسته به محوطه بهاربند و در تابستان آنها را روانه چرای در مراتع می 

کنند. افزون بر تغذیه با علوفه  خشبی،گاومیشهای بلغاری در سراسر سال از کنسانتره نیز استفاده می کنند. تلقیح مصنوعی در تمام 
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گاومیشها انجام می شود؛

- میانگین وزن کشتار 400 کیلوگرم در سن 16 ماهگی و نسبت الشه به وزن زنده 50/4 درصد و میانگین کل افزایش وزن ، 

به 750 گرم در روز می رسد. 

عملكرد تولیدی:

- طول دوره شیردهی،  270 تا 305 روز ؛

- تولید شیر ،  1800 کیلوگرم ؛

- چربی شیر،   7/04 درصد.

محصوالت : 

ماست و دیگر فرآورده های لبنی حاصل از شیر گاومیش . محصوالت گوشتی فرآوری شده نیز در بلغارستان از اهمیت خاصی 

 Pastarma (، Lukanska( برخوردارند که از جمله این محصوالت گوشتی می توان از تمام انوع ساالمی سوسیس و پاستارما

و Flat sausages نام برد.

منابع:

      Peeva و همکاران ،1991؛

     Peeva   ،1996 ؛

.1998 ،Alexiev      

)1998، Alexievتصاویر9 و 10- گاومیش نر مورای بلغاری و گله گاومیش مورای بلغاری )تصاویر از
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6- گاومیش مصری 

- گاومیشهای مصری،  تقریبًا در اواسط قرن هفتم میالدی از کشورهای هندوستان، ایران و عراق وارد این کشور شده اند. 

- وجه تمایز بین انواع مختلف گاومیش های مصری فقط براساس عوامل محیطی است. گاومیش، مهم ترین و مردمی ترین 

دام برای تولید شیر در کشور مصر  است.

تعداد جمعیت : 3717000 رأس .

شكل ظاهری : 

-گاومیشهای مصری،  عمدتًا به رنگ خاکستری، فرم شاخ از حالت چنگکی تا شمشیری متغیر است. سر دراز و باریک؛ آرواره 

ها طویل  و قوی ؛ گوشهای دراز و افتاده هستند. گردن گاومیشهای مصری نسبتًا دراز، باریک و صاف ؛ دو دست جلوکوتاه ولی 

سنگین و استخوانی؛ دنده ها عریض، عمیق و کاماًل به حالت کمانی هستند. کپل شیب دار و قاعده دم پایین است؛ 

- ارتفاع جدوگاه در نرهای بالغ،  148 سانتی متر و وزن بدن 600 کیلوگرم؛ 

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ،  144 سانتی متر و وزن بدن 500 کیلوگرم.

پراكنش جغرافیایی :

 در سراسر کشور مصر عمدتًا در مناطق نیمه شهری و دلتای نیل .

سیستم  پرورش : 

- دامداران، کودهای حاصله را سالی دوبار به حالت جامد در  محوطه نگهداری دامها انباشته و برای تقویت زمین های زراعی 

درمزارع پخش می کنند. دامهای کشتاری فقط در کشتارگاهها و با رعایت قوانین اسالمی و قطع سیاهرگ وداج، کشتار می شوند؛

- شیردوشی با دست  روزی دو بار و عمدتًا توسط زنان انجام می شود؛

- میانگین وزن کشتار،  500 کیلوگرم در سن 24-18 ماهگی  است؛

- ضریب الشه به وزن زنده،  51 درصد؛

- میانگین کل افزایش وزن ،  700 گرم در روز است.

عملكرد تولیدی :

- طول دوره شیردهی ، 280- 210 روز ؛

- تولید شیر ، 2100-1200 کیلوگرم ؛

- مقدار چربی شیر ، 7 – 6/5 درصد . 

محصوالت:
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از شیر گاومیش مخلوط با شیرگاو ، پنیرهای زیر تولید می شود:   

.Rahss وDomiati ،Karish، Mish 

منابع:

-  El Kirabi،                         1995؛

،                   1996؛  Nigm-

-RagabوAbdel Salam ،       1963؛

-Mokhtar ،      1971؛

-Askar و همکاران،     1973؛

. 2005      ،Borghese-

)1996، Borgheseتصاویر از(Fayum تصاویر11 و12- گاومیشهای مصری از منطقه
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7- گاومیش جعفر آبادی

- وجود گاومیش های نژاد جعفرآبادی در ایالت گجرات هندوستان، مربوط  می شود به سال 1938.

- تعداد جمعیت : 600000 رأس .

شكل ظاهری : 

- به رنگ سیاه ، دارای بدنی کشیده ،حجیم و توپر، شاخهای بلند، سنگین و پهن به طوری که گاهی اوقات روی چشم ها را 

نیز  می پوشاند؛

-ارتفاع جدوگاه در نر بالغ 142 سانتی متر، وزن بدن از 600 تا 1500 کیلوگرم، متغیر است؛

-ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ 140 سانتی متر، وزن بدن حدود 550 کیلوگرم، در بعضی موارد انفرادی وزن بدن تا 700 الی 

800 کیلوگرم نیز می رسد.

پراكنش جغرافیایی :

- این نژاد،  یکی از مهمترین نژادهای گاومیش در ایالت گجرات هند است که عمدتًا مابین رودخانه های ماهی )Mahi( و 

سابارماتی )Sabarmati( در شمال گجرات پراکنده هستند. تعدادی گله مولد از این نژاد به کشور برزیل صادر شده است.

سیستم پرورش :

- گاومیشها به صورت سنتی و متناسب با شرایط کاماًل محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی روزی 

دو بار  با دست انجام می شود. تغذیه گاومیشها با انواع مختلف علوفه خشبی  از قبیل کاه گندم و جو ، ساقه های ذرت و  ضایعات 

نیشکر انجام می شود. ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت وجود مراتع،  دامها در تمام طول روز مشغول به 

چرای آزاد هستند. جفتگیریها عمدتًا به صورت طبیعی انجام و در ضمن،  در بعضی از روستاها از تلقیح مصنوعی نیز استفاده می کنند. 

عملكرد تولیدی :

-طول دوره شیردهی ، 350 روز ؛

-تولید شیر ،  2700-1800 کیلوگرم ؛

-مقدار چربی شیر، 8/5 درصد.

 ویژگیهای تولیدی نژاد جعفرآبادی که در مرکز   Junagarh هندوستان وابسته به شبکه تحقیقات گاومیش این کشور به ثبت 

:) , 2003Sethi ( رسیده به شرح زیر است

- میانگین وزن بدن ،         13± 529      کیلوگرم ؛

196± 1926    روز ؛ - سن در اولین گوساله دهی ،      
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- تولید شیر در اولین 305 روز شیردهی و یا کمتر،                 283 ± 1642 کیلوگرم ؛

283 ± 1642 کیلوگرم ؛ - مجموع تولید شیر در اولین دوره شیردهی ،   

- میانگین تولید شیر در تمام دوره های 305 روزه شیردهی و یا کمتر،      79 ± 1950 کیلوگرم ؛

میانگین تولید شیر در همه دوره های شیردهی ،                             110 ± 2097   کیلوگرم ؛

میانگین طول دوره های شیردهی ،                   11/6 ± 320/1 روز ؛

میانگین چربی شیر،          1/0 ± 7/7 درصد ؛

میانگین دوره خشکی ،       10/9 ± 159/8روز؛ 

میانگین دوره جفتگیری ،                                14/0 ± 161/5 روز ؛

میانگین فاصله دو زایش ،                    20/1 ± 509/8 روز ؛

تعداد دفعات جفتگیری به ازاء هر آبستنی،                     0/1 ± 1/4 پرش؛

میانگین تلفات گوساله های 3-0 ماهه،             10/75   درصد. 

منابع:

-Alexiev ،1998؛

-Trivedi،2000؛

.2003، Sethi -

)1998، Alexievتصویر13- ماده گاومیشهای نژاد جعفرآبادی در برزیل )تصویر از
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)Jerangi( 8- نژاد جرانگی

مشخصات ظاهری :

رنگ سیاه، شاخهای کوچک که به سمت عقب رشد کرده اند و جثه کوچک از ویژگیهای ظاهری این نژاد هستند.

پراكنش جغرافیایی : 

گاومیشهای نژاد جرانگی، در طول مرز مشترک دو ایالت اریسا ) Orissa( و آندراپرادش )Andhra Pradesh( پراکنده 

هستند. 

سیستم پرورش : 

گاومیشها به صورت سنتی و متناسب با شرایط کاماًل محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. درصورت وجود مرتع 

، گاومیشها در تمام طول روز مشغول به چرای آزاد در مرتع هستند. جفتگیری ها کاماًل بصورت طبیعی انجام می شود؛

گاومیشهای این نژاد به عنوان دام کار با گامهای سریع محسوب می شوند.

منابع :

- Cockrill،1974؛

- FAO،2003؛

9- نژاد خوزستانی یا عراقی 

تعداد جمعیت : 200000

 مشخصات ظاهری:

- شاخهای کوتاه با رشد به سمت باال و حلقه مانند در انتهای شاخ و جثه بزرگ )به احتمال زیاد بزرگترین نژاد گاومیش در دنیا(  

از ویژگیهای ظاهری این نژاد هستند؛

- ارتفاع جدوگاه در نرهای بالغ،  148 سانتی متر با وزن بدن معادل 800 کیلوگرم؛

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ، 141 سانتی متر، با وزن بدن معادل 600 کیلوگرم؛

پراكنش جغرافیایی : 

درکشور ایران ، عمدتًا در استان خوزستان و سپس لرستان و در کشور عراق بیشتر در جنوب این کشور  و نیز در حاشیه مناطق 

شهری بغداد و موصل پراکنده هستند.

سیستم پرورش :
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یا          و  بهاربند  آنها  جایگاه مشخص  وتنها  شوند  می  نگهداری  آزاد  محوطه  در  جایگاه  از  بیرون  سال،  سراسر  در  گاومیشها   -

سایبان هایی است که از گیاهان محلی از قبیل نی ، شاخ و برگ درختان و برگهای خرما همراه با  دیواری فقط در یک طرف جایگاه 

ساخته  شده ،  باشد؛

- این گاومیشها در زمان  شیردوشی در دو نوبت صبح و عصر  با علوفه  تازه، تغذیه دستی می شوند. ضمن اینکه  با انواع 

محصوالت جنبی و فرعی دیگر  از قبیل ضایعات کارخانه های نیشکر، نی های موجود در مردابها و ضایعات نان خانگی نیز تغذیه 

می شوند. آن دسته از دامهایی که در مردابها و رودخانه ها به آب تنی مشغولند، ضمن غوطه وری و خنک شدنشان در آب، از 

گیاهان آبزی نیز تغذیه می کنند؛

- در 95 درصد از جمعیت گاومیش،  شیردوشی با دست انجام می شود و در تعدادی از واحدها نیز از ماشینهای شیردوش سیار 

استفاده می کنند. هیچگونه جایگاه و تجهیزات شیردوشی ثابت و مشخص برای دوشش گاومیشها احداث نشده است. گاومیشهای 

نر،  خیلی خطرناک و قوی هستند و جاب جایی آنها بسیار  مشکل و همیشه نسبت به انسانها )بویژه غریبه ها( حالت تهاجم دارند. 

در بعضی موارد،  دامهای  نر  را اخته کرده و از آنها برای شخم زمینهای کشاورزی استفاده می کنند؛

ماده گاومیشها نسبت به افراد غریبه بسیار حساس هستند و اگر شخص شیر دوش غریبه باشد،  شیرشان کاهش پیدا می کند. 

بطور کلی، ماده گاومیشها نیز دامهای آرامی نیستند. میانگین وزن کشتار400 کیلوگرم در سن 12 ماهگی ، نسبت الشه به وزن زنده 

50 درصد و میانگین کل افزایش وزن ، 580 گرم در روز است.  

عملكرد تولیدی : 

- طول دوره شیردهی ، 270- 200 روز ؛

- تولید شیر،  1400-1300 کیلوگرم ؛

- مقدار چربی ، 6/6  درصد .

محصوالت :    شیر، ماست ، سرشیرتازه ، پنیر تازه و کره 

منابع :

-  پروژه ملی گاومیش ایران ، 1988

1996 ، Magid-

1997 ،Saadat-

 2005،Borghese-
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)Tigris( تصاویر14و  15- گاومیشهای عراقی در حاشیه شهر موصل عراق در رودخانه تیگریس

)Al –Jamass. R تصاویر از(
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 )Kundi( 10- نژاد کاندی

- اهلی شدن  دامهای کار در طی دوران تمدن در  شبه قاره هندوستان،  مربوط می شود به حدود 4500 سال پیش.

نژاد کاندی،  از نظر اهمیت اقتصادی و مردمی، دومین نژاد مهم گاومیش در پاکستان است.

- تعداد جمعیت : 5500000 رأس .

مشخصات ظاهری : 

- رنگ سیاه و شاخهای کوتاه از ویژگیهای بارز این نژاد است؛

- ارتفاع جدوگاه در نرهای بالغ، 135 سانتی متر با وزن 700 کیلوگرم ؛

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ، 125 سانتی متر با وزن 600 کیلوگرم .

 پراکنش جغرافیایی : استان سند در جنوب پاکستان، زیستگاه اصلی این نژاد است.

سیستم پرورش : 

- گاومیشها به صورت سنتی و متناسب با شرایط کاماًل محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست 

و دو بار در روز انجام می شود. تغذیه آنها شامل انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه ذرت و ضایعات کارخانه 

های نیشکر است. ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود.در صورت وجود مرتع ، گاومیشها در تمام طول روز به چرا در 

مراتع مشغولند؛

تعداد  انجام می شود.  نیز  تلقیح مصنوعی  از روستاها  بعضی  اینکه در  به صورت طبیعی است، ضمن  - جفتگیری ها عمدتًا 

محدودی از واحدهای بزرگ دولتی وجود دارد که از 500 تا 1000 رأس گاومیش شیری نژاد کاندی نگهداری می کنند.

عملكرد تولیدی:

-  طول دوره شیردهی، 320 روز ؛

- تولید شیر، 2000 کیلوگرم ؛

- مقدار چربی شیر ، 7 درصد ؛

- مقدار پروتئین شیر ، 6 درصد ؛

منابع:

1998، Alexiev

1999، Tunio.A.N
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 )Lime ( 11- نژاد لیم

 نژاد شناسان معتقدند که نژاد خالص لیم، نشأت گرفته از گاومیش های وحشی آرنا)Arna( است که در طول تاریخ نپال در این 

کشور اهلی شده است. براساس برآوردهای انجام شده ، گاومیش لیم 35 درصد از کل جمعیت گاومیشهای بومی مناطق کوهستانی 

نپال را تشکیل می دهد.

تعداد جمعیت : 700000 رأس 

مشخصات ظاهری : 

 ، اطراف سینه  و  فکها  زیر  یا سفید  از موهای خاکستری  مانند  زیگزاگ  رگه های   ، ، جثه کوچک  ای روشن  قهوه  رنگ   -

شاخصهای داسی شکل کوچک که به طرف گردن انحناء پیدا کرده اند،  از ویژگیهای ظاهری این نژاد هستند؛

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ 115 سانتی متر و  وزن بدن 399 کیلوگرم است.

پراكنش جغرافیایی : 

این نژاد ، در مناطق کوهستانی، تپه های مرتفع و رودخانه های موجود در دره های کوهستانی نپال پراکنده است. این نژاد در 

دشتهای مسطح Terai وجود ندارد.

سیستم پرورش : 

عمده جمعیت گاومیشهای این نژاد در سامانه عشایر)دامداران مهاجر( و یا نیمه ثابت )دامها جایگاه ثابت ندارند( پرورش داده 

می شوند. دامهای این نژاد، خیلی پر خور و فقط از مواد غذایی کم کیفیت مانند، کاه برنج ، گندم و ارزن تغذیه می کنند. دامداران 

خرده پا، دامهای پرورشی ) عمدتًا گاومیش نر تخمی( را بین خودشان در یک روستا و یا میان روستاهای مختلف تبادل می کنند. 

در بین گله های  مهاجر،  دامهای نر و ماده مخلوط با یکدیگر مشغول به چرا می شوند و همانجا نیز جفتگیری بصورت طبیعی در 

فصل جفتگیری یعنی از ژوئن تا نوامبر، انجام می دهند. کشتار دامهای ماده ممنوعیت قانونی دارد و فقط دامهای حذفی به منظور 

تولید گوشت،  کشتار می شوند.

عملكرد تولیدی:

- طول دوره شیردهی، 351 روز ؛

- تولید شیر ،  875 کیلوگرم ؛

- چربی شیر ، 7 درصد .

محصوالت : شیر، روغن ،گوشت ، پنیر سوئیسی ، ماست، چرم.

منابع  :
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- Rasali ،1997؛

. 1998، Rasali -

تصاویر16 و 17- نمونه هایی از گاومیش لیم  )Lime (  ) تصاویر از Rasali . D، نپال( 
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 )Manda(12- نژاد ماندا

یکی از نژادهای اصالح شده هندوستان  که حاصل برنامه های اصالح نژادی و انتخاب در نژادهای گاومیش این کشور است. 

تعداد جمعیت : 100000 رأس . 

مشخصات ظاهری :

 رنگ در این نژاد یکدست خاکستری و یا یکدست قهوه ای است.

پراكنش جغرافیایی : 

)Andhra Pradesh( زیست  آندرا پرادش  )Orissa( و  اریسا  ایاالت  نژاد ماندا که  در طول مرز مشترک  گاومیشهای 

می کنند، نژادی است مقاوم و قادر به کار در هوای گرم و آفتابی، از نظر رژیم غذایی قانع و کم توقع و به راحتی خودش را با شرایط 

جدید اقلیمی و آب و هوایی تطبیق می دهد.

عملكرد تولیدی :

تولید شیر ،4کیلو گرم در روز ؛

محصوالت، شیر، روغن، خامه و گوشت. 

منابع:   

- Cockrill،1974؛

.2003،FAO -

 )Mediterranean or European( 13- نژاد مدیترانه ای یا اروپایی

  سر منشاء اولیه گاومیشهای مدیترانه ای  همان گاومیشهای هندی است  که با نفوذ اسالم و اشغال اعراب و دیگر  فاتحان 

اروپای مرکزی ، در طی  قرون ششم و هفتم میالدی وارد منطقه مدیترانه شده اند.جمعیت گاومیش در اروپا به طور چشمگیر پس 

از جنگ جهانی دوم با ورود گاو هلشتاین و نیز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی،  کاهش پیدا کرده است.

تعداد جمعیت : 400000 رأس . 

مشخصات ظاهری : 

به رنگ سیاه ، قهوه ای و خاکستری دیده می شوند. قاعده شاخها) محل رویش( مسطح و مستقیمًا به سمت عقب بدن و خیلی 

جزیی به سمت بیرون  و نوک شاخها به قسمت داخل بدن رشد کرده است . گاومیشهای مدیترانه ای،  بدنی توپر و فشرده با سینه 

ای حجیم ، فراخ و دور سینه عریض دارند. طول خط پشتی در آنها کوتاه ، طول کپل کوتاه ، اندازه پستانها متوسط ، به شکل  

پرورش گاومیش و تحقیقات
107



چهارگوش و بطور مشخص به دو قسمت کارتیه های جلو و عقب تقسیم شده اند. کارتیه ها به شکل استوانه هستند. در واحدهایی 

که شیردوشی با ماشین رایج است )فقط در ایتالیا( پستانها خوش فرم تر و برای دوشش با دستگاه مناسب هستند. اندازه جثه ،وزن و 

مقدار تولید در این نژاد براساس شرایط محیطی و مدیریتی با یکدیگر متفاوت هستند. بطور کلی، میانگین جمعیت گله ها کم و در 

اکثر کشورها کمتر از 5 رأس ماده گاومیش مولد در هر گله ، به استثنای ایتالیا که میانگین گله ها 90 رأس است. نسبت گاومیش 

ماده مولد به مجموع جمعیت حدود 45 درصد است به استثنای ایتالیا که این نسبت به  62 درصد  می رسد زیرا در گله های  ایتالیا،  

گاومیشهای نر از بازار اقتصادی چندان مطلوبی برخوردار نیستند. 

وزن بدن ماده گاومیش بالغ از 450 تا 650 کیلوگرم متغیر است .

پراكنش جغرافیایی:

- در کشور ایتالیا، 265000 رأس ؛

- در کشور رومانی،  100000 رأس؛

- در کشور برزیل ،10000 رأس گاومیش نژاد مدیترانه ای وجود دارد؛

- در کشورهای  یونان ،اسپانیا و مقدونیه، حدود 25000 رأس ؛

- در انگلستان ،آلمان ،هلند، سوئیس و مجارستان، چند صد رأس از این نژاد زیست می کنند.

سیستم پرورش :

- رایج ترین سامانه  پرورش این نژاد، شیوه سنتی است،  بدین صورت که گاومیشها را در طی شب در جایگاه بسته و در طی 

روز در یک محوطه بدون سقف ولیکن محصور نگهداری می کنند. در فصل معتدل )بهار و تابستان(،  گاومیشها را به منظور چرا در 

مراتع در طی روز رها می کنند. در ایتالیا،  گاومیشها در چراگاههای محصور نزدیک به واحد پرورش بطور آزاد در سراسر سال دقیقًا 

مانند همان سیستم پیشرفته گاو شیری نگهداری می شوند. یک سوم از گاومیشهای ایتالیا در فصول معتدل روانه چرا در مراتع می 

شوند و یا اینکه علوفه سبز و تازه از قبیل یونجه را از مزرعه چیده و به آخور حمل کنند.

سیلوی ذرت ، کنسانتره و محصوالت جنبی از مواد غذایی اصلی برای گاومیشها در ایتالیا  هستند. عملکرد تولیدی گاومیش های 

مدیترانه ای بسته به منطقه و سیستم پرورش ، تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. از شیرگیری گوساله ها در بین دامداران رایج نیست  

زیرا در گله هایی که شیر دوشی با دست انجام می شود، هر دو جنس گوساله های نر و ماده از پستان مادرشان شیر می خورند. 

حتی در بعضی از موارد گوساله گاومیشها  از پستان گاوهای شیری نیز شیر می خورند. لذا،  همین موضوع باعث ایجاد تفاوت زیاد 

در مدت شیر خوردن ، وزن و سن گوساله ها در  زمان  از شیر گیری می شود. گوساله های نر بیشتر برای تولید گوشت مورد تقاضا 

هستند، لذا به همین خاطر توجه زیاد به تغذیه و سالمت آنها می شود؛
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در میانگین تولید شیر روزانه نژاد مدیترانه ای،  پراکندگی بسیار زیادی مشاهده می شود که این اختالف زیاد در تولید روزانه 

عمدتًا ناشی از سیستم تغذیه است، بدین صورت که دامنه تولید شیر روزانه از 3 الی 4 کیلوگرم برای دامهایی که نسبتًا در فقر غذایی 

هستند تا 15 کیلوگرم در روز برای دامهایی که در سامانه مدیریت متمرکز نگهداری و تغذیه می شوند،  متغیر است. در بلغارستان، 

رومانی ، مقدونیه، یونان و آلبانی، پرورش گاومیش مدیترانه ای به سیستم غیر متمرکز )Extensive( انجام می شود؛

- میانگین وزن کشتار در این نژاد، 250تا 400کیلوگرم در سن 12 تا 15 ماهگی است. 

عملكرد تولیدی :

-  طول دوره شیردهی، 270 روز؛

-  تولید شیر،  4000-900 کیلوگرم؛

-  چربی شیر ،  8 درصد ؛

-  پروتئین شیر،   4/6 – 4/2 درصد؛ 

محصوالت :

  )Ricotta( و دیگر انواع پنیر و ریکوتا )Scamorza( اسکامورزا ،)Treccia( ترچیا ،)Mozzarella( پنیرهای : موزارال 

بلغارستان و  ایتالیا؛ پنیر والدسا )Vladaesa( و پنیر بریال )Braila( در رومانی ؛ پنیر سفید براین )White Brine( در  در 

رومانی؛ ماست، گوشت قرمز و دیگر محصوالت گوشتی از قبیل Bresaola ،Salami، سوسیس،  Cacciatorini و غیره از 

دیگر محصوالت گاومیش مدیترانه ای هستند.

منابع:

- Borghese و Moioli ،       1999؛

- Borghese و همکاران  ،       2000؛

- Borghese ،                      2005؛

- Stravaridou،                  1998؛

- Bikou،                            1995؛

popovici،                           1996؛

.2000                         ،Bunewski
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) Intensive( تصاویر18 و 19- ماده گاومیش و گله گاومیش مدیترانه ای ایتالیا در سیستم متمركز

)2004 ، Borghese شهر رم ) تصاویر ازTor Mancina  منطقه
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 )Mehsana  (14- نژاد مهسانا

       - وجود گاومیش های نژاد مهسانا در شمال ایالت گجرات هند، مربوط می شود به سال 1940 میالدی. این نژاد، حاصل 

برنامه های اصالح نژادی و انتخاب از نژادهای گاومیش هند است. 

- تعداد جمعیت : 400000 رأس. 

مشخصات ظاهری :

- ویژگیهای ظاهری این نژاد، حد واسطی است بین نژادهای سورتی و مورا. رنگ سیاه کهربایی در پوست و موهای این نژاد 

غالب هستند. شاخها داسی شکل اما در مقایسه با نژاد سورتی انحناء بیشتری دارند. پستانها دارای رشد و اتصال بسیار خوب به بدن 

هستند. سیاهرگ های شیر کاماًل در سطح پستان برجسته و نمایان هستند؛

- وزن بدن دام نر بالغ 570 کیلوگرم؛

- وزن بدن دام ماده بالغ 430 کیلوگرم. 

پراكنش جغرافیایی:

 گاومیشهای مهسانا،  عمدتًا بین رودخانه های ماهی )Mahi ( و سابارماتی )Sabarmati ( در ایالت گجرات هند زیست 

می کنند. 

سیستم پرورش : 

گاومیشها به صورت سنتی و متناسب باشرایط کاماًل محلی، همراه باگوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست و 

روزی دو بار انجام می شود. تغذیه آنها با انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه های ذرت و  ضایعات نیشکر انجام 

می شود با ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت وجود مرتع، گاومیشها در تمام طول روز مشغول به چرا در مرتع 

هستند. جفتگیری ها به صورت طبیعی، است و بعضًا در بعضی از روستاها از تلقیح مصنوعی نیز استفاده می کنند.

عملكرد تولیدی :

طول دوره شیردهی ، 305 روز ؛

تولید شیر،  2700 – 1800 کیلوگرم ؛

چربی شیر،  8/1 – 6/6 درصد ؛

پروتئین شیر، 4/6 – 4/2 درصد ؛

محصوالت : شیر، روغن، خامه و گوشت .

برطبق گزارشSethi  در سال 2003، میانگین تولید شیر روزانه یک رأس گاومیش مهسانا از 4/37 تا 4/81 کیلوگرم متغیر 

پرورش گاومیش و تحقیقات
111



است. ضمن اینکه یک برنامه منظم و سیستماتیک برای بهبود ژنتیکی نژاد مهسانا از طریق عملیات آزمون نتاج مزرعه ای از سال 

1985 در منطقه دامپروری مهسانا در هندوستان شروع شده است.در این برنامه، 107 رأس گاومیش نر در 8 گروه تحت آزمون 

قرار گرفتند. میانگین تولیدشیر 50 رأس از دختران  4 گروه اول از بهترین پدران مورد آزمون،  در اولین دوره 305 روزه شیردهی 

از 2085 تا 2312 کیلوگرم متغیر بود.

منابع:

2000 ،  Trivedi -

2003      ،  Sethi -

تصویر20- تلیسه های نژاد مهسانا ) ایالت گجرات – هندوستان 

( ) اولین نشریه كمیته ملی توسعه لبنیات ( 
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 ) Murrah( 15- نژاد مورا

در شمال غربی شبه قاره هند، از مدتها پیش عملیات بهبود نژادی و انتخاب در  گاومیشهای نژاد مورا به منظور تولید شیر و 

شاخهای حلقه ای شکل انجام شده است به طوری که در حال حاضر نژاد مورا مهم ترین و مشهورترین نژاد گاومیش شیری در 

جهان است.

تعداد جمعیت : 2000000 رأس .

مشخصات ظاهری: 

رنگ سیاه  ، بدنی حجیم و توپر، استخوانهای سنگین و محکم، شاخصهای کوتاه ، محکم و حلقه ای  شکل و باالخره رفتار آرام 

و مالیم از ویژگیهای ظاهری این نژاد به شمار می رود؛

- ارتفاع جدوگاه در نر بالغ این نژاد 142 سانتی متر با وزن 750 کیلوگرم؛ 

- ارتفاع جدوگاه در ماده بالغ این نژاد 133 سانتی متر با وزن 650 کیلوگرم.  

پراكنش جغرافیایی :

 Sutley( جمعیت این نژاد، از زیستگاه اصلی خودش یعنی مرکز ایالت  هاریانا به  ایاالت پنجاب، راوی و دره های ساتلی

Valleys(،  تا شمال ایالت سند و اوتار پرادش نیز گسترش یافته است. جمعیتهایی از این نژاد به کشورهای برزیل ، بلغارستان و 

بسیاری از کشورهای شرق آسیا نیز صادر شده است.

سیستم پرورش :

گاومیشها در سامانه سنتی متناسب با شرایط محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست و روزی دو 

بار انجام می شود. تغذیه با انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه های ذرت و ضایعات نیشکر به  انجام می رسد، 

ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت وجود مرتع، گاومیشها در تمام طول روز مشغول به چرای در مراتع هستند. 

جفتگیری ها به صورت طبیعی است ضمن اینکه در بعضی از روستاها از تلقیح مصنوعی نیز استفاده می شود.

عملكرد تولیدی : 

طول دوره شیردهی،  305 روز ؛

تولید شیر، 1800 کیلوگرم ؛

چربی شیر،7/2 درصد ؛

محصوالت : شیر، روغن ، خامه و گوشت .

یک رشته پارامترهای تولیدی و تولیدمثلی این نژاد که توسط Sethi  در سال 2003 به مرکز تحقیقات دانشگاه کشاورزی 
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هاریانا )HAU( در هندوستان گزارش شده،  به شرح زیر است:

- میانگین وزن بدن ، 495 کیلوگرم ؛

- سن در اولین زایش، 2/0 ± 50/6 ماه ؛

- تولید شیر در اولین دوره شیردهی 305 روزه یا کمتر ، 44± 1894 کیلوگرم ؛

- میانگین کل تولید شیر در تمام دوره های شیردهی 305 روزه یا کمتر، 136 ± 2183 کیلوگرم ؛

- میانگین تولید شیر در تمام دوره های شیردهی، 152± 2226 کیلوگرم ؛

- میانگین طول تمام دوره های شیردهی،   16 ± 305 روز ؛

- میانگین چربی شیر ،   6/7 درصد ؛

- میانگین روزهای باز،  26 ± 144 روز ؛

- میانگین روزهای جفتگیری،  26 ± 144 روز ؛

- فاصله بین دو زایش،   33 ± 479 روز . 

منابع: 

-Reddy و Taneja ،      1982؛

- Pal و همکاران ،             1971؛

- Cockrill ،                    1974؛

- FAO،                            2003 ؛

. 2003                        ،Sethi -

)Nagpuri( 16- نژاد ناگپوری

یکی از نژادهای  اصالح شده هندوستان که حاصل برنامه های اصالح نژادی و انتخاب از نژادهای مختلف گاومیش در این 

کشور است.

تعداد جمعیت : 360000 رأس 

مشخصات ظاهری : 

سیاه رنگ، گاهی اوقات لکه های سفید بر روی صورت، ساق ها و انتهای بدن دارد. شاخها پهن و با انحنا و به طول 50 تا 65 

سانتی متر می رسد  که به سمت پشت سر رشد کرده به طوری که تا نزدیکی شاخه ها ادامه دارد. لبه های سوراخهای بینی، معمواًل 
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ناپیدا و یا خیلی کوتاه و غیر برجسته هستند.  

- ارتفاع جدوگاه در نرهای بالغ 140 سانتی متر با وزن 522 کیلوگرم ؛

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ 130 سانتی متر با وزن 408 کیلوگرم . 

پراكنش جغرافیایی:

این نژاد در مناطق ناگپور )Nagpur(،  واردا )Wardha( و برار )Berar(  در ایالت مادیا پرادش هندوستان پرورش داده 

می شود.

سیستم پرورش :

گاومیش ها در سامانه سنتی متناسب با شرایط محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست و روزی 

دو بار انجام می شود. تغذیه آنها شامل انواع مختلف علوفه های خشبی شامل کاه جو وگندم، ساقه های ذرت و  ضایعات نیشکر 

است.ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت وجود مرتع، گاومیشها در تمام طول روز مشغول به چرا در مرتع 

هستند. جفتگیریها به صورت طبیعی است.

عملكرد تولیدی :

- طول دوره  شیردهی،  243 روز ؛

- تولید شیر ،              825 کیلوگرم ؛

- چربی شیر ،             7 درصد ؛

محصوالت : شیر، روغن،خامه و گوشت.

منابع:

-Cockrill  ،    1974؛

- FAO،           2003؛

.2003          ،Sethi -
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تصاویر 21 و22- دام نر و گله گاومیش مورا در موسسه تحقیقاتی 

گاومیش  ) هیسار، ایالت  هاریانا، هندوستان ( 
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 )Nili - Ravi( 17- نژاد نیلی راوی

پروژه اهلی کردن دامهای کار در دوره تمدن دره ایندوس  )Indus( ، مربوط می شود به حدود 4500 سال پیش . تا سال 

1950 ، نژادهای نیلی و راوی دو نژاد مختلف بودند.  لیکن از این سال به بعد، تشخیص و تمیز دادن این دو نژاد مختلف از یکدیگر 

به خاطر هم پوشانی انتخابهای مکرر در بین این دو نژاد توسط پرورش دهندگان مشکل و بنابراین علت  نام مشترک نیلی راوی 

رایج شد . این نژاد، مهم ترین گونه دامی در کشور پاکستان ضمن اینکه در کشور هندوستان نیز یافت می شود. این نژاد، تقریبًا در 

بیشتر ویژگیهای ظاهری و تولیدی شبیه به نژاد مورا است. به استثنای مواردی از قبیل لکه های سفید بر روی نقاط انتهایی سر ، 

دست  ، پا و دم، چشمانی تنگ تر )کوچکتر( ، شاخها نیز  نسبت به نژاد مورا،  دارای پیچش کمتر هستند. پستانها خوش فرم حجیم 

و با چسبندگی عالی به سینه.  

تعداد جمعیت : 6500000 رأس .

مشخصات ظاهری : 

سیاه رنگ با شاخهای کوتاه 

- ارتفاع جدوگاه در دام نر بالغ 135 سانتی متر با وزن، 700 کیلوگرم؛ 

- ارتفاع جدوگاه در دام ماده بالغ 125 سانتی متر با وزن، 600 کیلوگرم . 

پراكنش جغرافیایی :

در سراسر کشور پاکستان ولی عمدتًا در استان پنجاب .

سیستم پرورش : 

گاومیشها در سیستم سنتی متناسب با شرایط محیطی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست و روزی 

دو بار انجام می شود. تغذیه گاومیشها با انواع مختلف علوفه های خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه های ذرت و  ضایعات نیشکر 

انجام می شود، ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت وجود مرتع ، دامها در سراسر روز مشغول به چرا در مراتع 

هستند. جفتگیری به صورت طبیعی انجام و در بعضی از روستاها و  واحدهای دولتی از تلقیح مصنوعی نیز استفاده می کنند.

عملكرد تولیدی :

- طول دوره شیردهی،305 روز؛

- تولید شیر ،2000 کیلوگرم؛

- چربی شیر ، 6/5 درصد .

محصوالت : شیر، روغن ، خامه و گوشت
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- پرتولید ترین گاومیش شیری واقع در گله موسسه تحقیقات بهادر نگار در استان پنجاب ، بیش  از 4000 کیلوگرم شیر تولید 

کرده و این در حالی است که گاومیش قهرمان )Champion( در این نژاد،  6535 کیلوگرم شیر در طی 378 روز تولید کرده 

. )Alexiev،1988( است

- اطالعات جزیی تر درباره عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاومیشهای نیلی راوی که در مرکز تحقیقات  CIRB هندوستان در 

قالب شبکه تحقیقات گاومیش این کشور توسط Sethi در سال 2003 به ثبت رسیده به شرح زیر می باشد:

- میانگین وزن بدن، 546 کیلوگرم ؛

- سن در اولین گوساله دهی، 39/97 ماه ؛

- تولید شیر در اولین دوره شیردهی 305 روزه و یا کمتر،  1565 کیلوگرم ؛

- میانگین تولید شیر در اولین دوره شیردهی ،  1571 کیلوگرم ؛  

- میانگین کل تولید شیر در تمام دوره های305 روزه و یا کمتر،  1946 کیلوگرم؛ 

- میانگین تولید شیر در تمام دوره های شیردهی، 1969  کیلوگرم ؛

- میانگین کل طول تمام دوره های شیردهی، 299    روز ؛

- درصد چربی ،  7/1 درصد ؛

- میانگین دوره خشکی، 131 روز؛ 

- میانگین دوره جفتگیری، 151 روز؛

-فاصله بین دو زایش ، 443 روز؛ 

-تعداد جفتگیری به ازای هر آبستنی، 1/6 بار؛

میانگین تلفات گوساله ها از 0 تا 3 ماهگی ، 7 درصد.

منابع:

    1998        ، Alexiev-

 1974        ،Cockrill-

2003             ،FAO-

2003              ،Sethi -
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  تصویر 24- گاومیش ماده نژاد نیلی راوی در موسسه تحقیقات 

)1992، Borgheseبهادر نگار،اُكارا، پاكستان )تصویر از

تصویر23- گاومیش نر نژاد نیلی راوی در موسسه تحقیقات 

)1992، Borgheseبهادرنگار، ُاكارا،پاكستان، )تصویر از

) Parkote( 18- نژاد پارکوت

گاومیش های نژاد پارکوت، مخصوص مناطق کوهستانی کشور نپال  هستند که به راحتی در مناطق کوهستانی ،تپه های کم 

ارتفاع و دره های رودخانه ای زیست می کنند، لیکن به علت آمیخته گری های بی رویه با گاومیشهای نژاد لیم )Lime( و نیز 

آمیخته گری  با نژاد مورا در سالهای اخیر، جمعیت گاومیش خالص نژاد پارکوت رو به کاهش است . در حال حاضر، برآورد می شود  

که جمعیت نژاد خالص  پارکوت، فقط 25 درصد از جمعیت گاومیش های بومی پارکوت در مناطق کوهستانی و تپه های نپال را 

تشکیل می دهد.

تعداد جمعیت : 500000 رأس .

مشخصات ظاهری:

 رنگ بدن تیره و جثه  متوسط است؛ شاخها شمشیری شکل که به سمت داخل و یا پشت بدن رشد کرده اند؛ رنگ پوست ، 

پوزه و  ابروها سیاه و اغلب این گاومیشها هیچگونه نشانه و عالمتی بر روی ساقهای دست و پا ندارند.

پراكنش جغرافیایی :

- گاومیشهای این نژاد در مناطق کوهستانی ، تپه های مرتفع و دره های رودخانه ای حاصل از کوهستانهای نپال زیست می 

کنند؛

-  ارتفاع جدوگاه در ماده گاومیش های بالغ 114 سانتی متر و وزن بدن  410 کیلوگرم.
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 سیستم  پرورش : 

- گاومیشهای این نژاد، عمدتًا در  سیستم مهاجرتی و یا نیمه ثابت نگهداری و پرورش داده می شوند. گاومیشهای پارکوت 

پرخور و  اغلب فقط با مواد غذایی کم کیفیت از قبیل کاه ارزن، گندم و برنج تغذیه می شوند. گاومیشداران خرده پا گاومیش های 

نر تخمی را به منظور جفتگیری طبیعی با دیگر دامداران داخل روستا و یا بین روستاهای دیگر مبادله می کنند. درگله های مهاجر 

گاومیش های نر و ماده مخلوط در مرتع چرا می کنند و لذا جفتگیری به صورت طبیعی در فصل جفتگیری از ماه ژوئن تا نوامبر، 

انجام می شود؛

- کشتار گاومیش های ماده ممنوعیت قانونی دارد، فقط دامهای حذفی به منظور تولید گوشت، کشتار می شوند.

عملكرد تولیدی :

-طول دوره شیردهی ، 351 روز؛ 

-تولید شیر ، 875 کیلو گرم ؛

-چربی شیر ، 7 درصد. 

محصوالت : شیر، روغن ، گوشت ، پنیر سوئیسی ، ماست ، چرم .

منابع:

- Rasali،  1997؛

.1998 ،Rasali -

تصویر25- نمونه ای از گاومیش Parkote ) عكس از  Rasali .D ، نپال ( 
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 ) Sambalpuri( 19- نژاد سمبل پوری

مشخصات ظاهری : 

بدن سیاه رنگ، موهای انتهای دم سفیدرنگ، شاخهای باریک و کوتاه اما  تا حدودی پیچیده به حالت نیم دایره که به سمت 

عقب سر رشد کرده ولی نوک شاخ مجدداً به سمت جلوی سر رشد کرده است .

پراكنش جغرافیایی :

 این نژاد،  در حوالی منطقه بیالسپور در ایالت مادیا پرادش هندوستان پرورش داده می شود.

سیستم پرورش:

گاومیشها در سامانه سنتی متناسب با شرایط محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست و روزی 

دو بار انجام می شود. تغذیه دام ها با انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه های ذرت و ضایعات نیشکر انجام 

گیرد، ضمن اینکه کنسانتره نیز به آنها داده می شود. درصورت وجود مرتع، دامها در سراسر روز مشغول به چرا  در مرتع هستند. 

جفتگیری ها به صورت طبیعی انجام می شود. به طور کلی، گاومیشهای سمبل پوری دامهایی خیلی سالم، قدرتمند برای نیروی کار 

با گامهایی سریع هستند که در مقایسه با انواع دیگر دامها، پرتولیدترین نژاد این منطقه به شمار می روند. بعضی از دامهای این نژاد 

ممکن استً  از 2300 تا 2700 کیلوگرم شیر در مدتً  340 روز تولید کنند.

عملكرد تولیدی:

-طول دوره شیردهی،   350 روز؛ 

-تولید شیر،  2400 کیلوگرم؛

-محصوالت ،  شیر، روغن، خامه و گوشت .

منبع:

.2003   ، Sethi 

 )Surti( 20- نژاد سورتی

وجود گاومیشهای نژاد سورتی، در شمال ایالت گجرات هندوستان مربوط می شود به سال 1940. این نژاد، نتیجه عملیات اصالح 

نژادی وانتخاب در نژادهای گاومیش های هندوستان است.

این نژاد یکی از مهم ترین نژادهای ایاالت گجرات و راجاستان شمرده می شود.

تعداد جمعیت : 500000 رأس .
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مشخصات ظاهری : 

- رنگ موهای پوشش بدن سیاه اما  رنگ پوست سیاه یا قرمز است. بر روی سینه این نژاد دو لکه مثلثی شکل سفید مشاهده 

می شود. لکه های سفید بر روی پیشانی ، ساقها و نوک دم ازمشخصات غالب در این نژاد است. شاخها پهن با طول متوسط ، داسی 

شکل و به طرف پایین و عقب بدن  و سپس  نوک شاخ به سمت باال رشد کرده به طوری که شباهت زیادی به یک قالب )چنگک( 

پیدا کرده است. پستانها در این نژاد دارای رشد مطلوب ، خوش فرم، چهارگوش با اتصال مطلوب بین دوپا . دم در این نژاد نسبتًا 

طوالنی ، ظریف و قابل انعطاف که در انتها تبدیل به کالفی از مو شده است؛

- ارتفاع جدوگاه در نر بالغ 131 سانتی متر با وزن بدن، 700 کیلوگرم ؛

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ 124 سانتی متر با وزن، 650 – 550 کیلوگرم .

پراكنش جغرافیایی :

این نژاد، در رودخانه های ماهی )Mahi( و سابارماتی )Sabarmati( در ایالت گجرات هند به صورت متمرکز نگهداری می 

شود.

سیستم پرورش : 

گاومیش ها در سامانه سنتی متناسب با شرایط محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی روزی 2 بار و با 

دست انجام می شود. تغذیه آنها با انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم وجو، ساقه های ذرت  و ضایعات نیشکر انجام می 

شود. ضمن اینکه کنسانتره نیز به دامها داده می شود. درصورت وجود مرتع ، گاومیشها در تمام طول روز مشغول به چرا در مرتع 

هستند. جفتگیری ها به صورت طبیعی است ضمن اینکه در بعضی از روستاها از تلقیح مصنوعی نیز استفاده می شود.

عملكرد تولیدی:

- طول دوره شیردهی،  350 روز ؛

- تولید شیر ،     2090 کیلوگرم ؛

- چربی شیر،  8/1 – 6/6 درصد ؛

- پروتئین شیر،  4/6 – 4/2 درصد ؛

- محصوالت ، شیر، روغن ،خامه و گوشت .

بعضی از اطالعات تولیدی و تولید مثلی گاومیشهای نژاد سورتی که توسط Sethi در سال 2003 به مرکز تحقیقات واالب ناگار 

وابسته به شبکه تحقیقات گاومیش هندوستان گزارش شده، به شرح زیر است:

- میانگین وزن بدن، 7/0 ± 462 کیلوگرم ؛
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- سن در اولین زایش، 1/7 ± 53/2 ماه ؛

- تولید شیر در اولین دوره 305 روزه شیردهی یا کمتر، 57 ± 1295 کیلوگرم؛

- میانگین کل تولید شیر در همه دوره های 305 روزه  شیردهی و یا کمتر، 42 ± 1477 کیلوگرم ؛

- میانگین تولید شیر در همه دوره های شیردهی،    50 ± 1547 کیلو گرم ؛

- میانگین کل طول دوره های شیرهی،  7± 311 کیلوگرم ؛

- میانگین چربی ،  8/10 درصد ؛

- میانگین دوره خشکی،  21 ± 234 روز؛

- میانگین دوره جفتگیری ، 17±207 روز ؛

- میانگین فاصله بین دو زایش،16 ± 510 روز ؛

- تعداد جفتگیری  به  ازای  هر آبستنی،  2/55 بار ؛

- میانگین درصد تلفات گوساله های 3 – 0 ماهه ،  7 درصد .

 )Tarai ( 21- نژاد تارای

تعداد جمعیت : 940000 رأس 

مشخصات ظاهری : 

- پوشش بدن از رنگ سیاه تا قهوه ای متغیر است . گاهی اوقات یک لکه سفید رنگ روی پیشانی وجود دارد. انتهای دم سفید 

،  شاخها بلند و پهن با  پیچشهای حلقه مانند که به طرف پشت سر و به سمت باال رشد کرده اند؛

- ارتفاع جدوگاه در نرهای بالغ 127 سانتی متر ، با وزن بدن 375 کیلوگرم ؛

- ارتفاع جدوگاه در ماده های بالغ 120 سانتی متر با وزن بدن 325 کیلوگرم. 

پراكنش جغرافیایی :

 این نژاد، در مناطق اگرا و اتاوا )Etawa (  از ایالت اوتارپرادش و نیز در مناطق بیند و مورنا از ایالت مادیا پرادش هندوستان 

نگهداری و پرورش داده می شود.

سیستم پرورش :

 گاومیشها در سامانه سنتی و متناسب با شرایط محلی همراه با گوساله هایشان نگهداری می شوند. شیردوشی با دست و روزی 

دو  بار  انجام می شود. گاومیشها با انواع مختلف علوفه خشبی از قبیل کاه گندم و جو، ساقه های ذرت و ضایعات نیشکر تغذیه می 
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شوند. درصورت وجود مرتع، دامهادر تمام طول روز مشغول به چرا در مرتع هستند. این نژاد به خوبی خودش را با شرایط نامناسب 

اقلیمی و تغذیه ای منطقه تارای ) Tarai( تطابق داده است. در بعضی موارد،  آمیخته گری این نژاد با نژاد مورا نیز انجام می شود.

عملكرد تولیدی :

- طول دوره شیردهی ،  250 روز ؛

- تولید شیر ، 450 کیلوگرم ؛

- چربی شیر،  8/1-6/6 درصد؛ 

-پروتئین شیر،  4/6-4/2 درصد ؛

محصوالت : شیر، روغن، خامه و گوشت .

منابع :

- Cockrill ،    1974 ؛

 . 2003        ،F.A.O -

) Toda( 22- نژاد تودا

تعداد جمعیت : 6000 رأس. 

مشخصات ظاهری : 

- رنگ در این نژاد یکدست خاکستری روشن و یا خاکستری تیره است. شاخها عریض و  نوک آنها بطرف داخل ، بیرون و به 

سمت جلو رشد کرده است. دامهایی بزرگ جثه و قدرتمند هستند؛

- ارتفاع جدوگاه در دام نر بالغ 160 سانتی متر ، وزن بدن 380 کیلوگرم؛

- ارتفاع جدوگاه در  دام ماده  بالغ 150 سانتی متر ، وزن بدن 380 کیلوگرم.

پراكنش جغرافیایی : 

گاومیشهای نژاد تورا در تپه های نیلگریس )Nilgiris( واقع در شهر مدرس هندوستان پرورش داده می شود.

سیستم پرورش:

 این نژاد تقریبًا به حالت نیمه وحشی است و در سیستم نیمه عشایر )نیمه مهاجر، به عبارت دیگر نیمه کوچنده ( پرورش داده 

می شود. تغذیه این دامها از طریق چرای در مراتع تأمین می گردد.

عملكرد تولیدی:
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- طول دوره شیردهی، 200 روز ؛

- تولید شیر ، 500 کیلوگرم ؛

محصوالت : شیر، روغن ، خامه و گوشت .

Sethi در سال 2003 اطالعات بیشتری در زمینه این نژاد به شرح زیر گزارش داده است:

- میانگین وزن تولد،    0/43 ± 27/9 کیلوگرم ؛

- میانگین تولید شیر در 305 روز ، 10/6 ± 501 کیلوگرم ؛

- میانگین طول دوره شیردهی،   2/8 ± 198/6 روز ؛

- میانگین تولید شیر روزانه،  0/44 ± 2/53 کیلوگرم؛ 

- چربی شیر،   0/08± 8/22 درصد ؛

-  میانگین وزن الشه در دامهای بالغ،      10/1 ± 142/1 کیلوگرم ؛

- میانگین فاصله بین دو زایش ،  0/4± 15/74 ماه .

منا بع:

- Cockrill،      1974؛

- FAO،             2003؛

 .2003             ،Sethi -

 )2003,Sethi(تصویر 26- ماده گاومیش سورتي

)2003 ,Sethi 2000و,Trivedi :تصاویر از(

تصویر27- ماده گاومیش تودا در زیستگاه طبیعي اش 

)ایستگاه تحقیقات اصالح نژادي وابسته به ICAR در شهر 

  ) Sethi،2003 ( سورتی)Sandynallah ,ساندي ناالح
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فصل چهارم
راندمان تولیدمثلي در 

گاومیش هاي ماده

نویسنده:
vittoria Lucia Barile

موسسه تحقیقات  علوم دامی ایتالیا ، رم



پیشگفتار

جمعیت گاومیش جهان، به طور مستمر رو به افزایش است. سازمان خواربار جهاني FAO ، در سال 2004 وجود بیش  از 170 

میلیون رأس گاومیش در جهان را برآورد و اعالم کرد. بیشتر از 95 درصد  از جمعیت گاومیش جهان در آسیا یعني قاره اي که این 

دام نقش اصلي را در تولیدات دامي در مناطق روستایي ایفا مي کند، یافت مي شود. در طي دهه هاي گذشته پرورش گاومیش به طور 

قابل توجهي در منطقه مدیترانه و کشورهاي آمریکاي التین گسترش یافته ، ضمن اینکه چندین گله گاومیش به کشورهاي اروپاي 

شمالي و مرکزي نیز صادر شده است.

پرورش گاومیش در کشور ایتالیا نیز، به علت  افزایش بازار مصرف شیر گاومیش که انحصاراً براي تولید پنیر موزارال استفاده 

مي شود، رو به افزایش است. از دیگر منافع اقتصادي ناشي از  پرورش گاومیش در ایتالیا این است که براي تولید شیر گاومیش، 

هیچگونه محدودیتي از سوي اتحادیه اروپا تحت عنوان Milk Quotas، )محدودیت تولید  شیر( در نظر گرفته نشده است. 

براساس قانون Milk Quotas  هر گونه افزایش تولید شیر گاو ممنوع شده )تا یک حد معیني مجاز به تولید شیر گاو هستند( 

لذا این  محدودیت، باعث گردیده که آن عده از دامپروران که گاو هلشتاین  فریزین را به روش سنتي پرورش مي دادند،  به دلیل 

فرآوری  شیر گاومیش و تقاضاي فراواني که براي پنیر موزارال حاصل از شیر این دام در ایتالیا وجود دارد، گرایش پیدا کنند. 
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این موضوع، باعث گسترش حرفه گاومیش داري در شمال ایتالیا نیز گردید، یعني منطقه اي که کاًل سیستم پرورش گاومیش در 

  ( Campania )آنجا با پرورش گاومیش در جنوب ایتالیا تفاوت دارد. بدین صورت که در مناطق جنوبي ایتالیا یعني مناطق کامپانیا

، التزیو( Lazio  )و پولیا Poglia( )، پرورش گاومیش سابقه دیرینه دارد و  95 درصد از جمعیت گاومیش ایتالیا در همین مناطق 

جنوبي  به سیستم  کاماًل  سنتی نگهداري مي شود.

به رغم توسعه گاومیش در کشور ایتالیا، بهبود ژنتیکي درخور توجهي در جهت تولید شیر و گوشت به علت پیشرفت ژنتیکي 

بطئي، حاصل نشده است. افزایش تولید حاصله، در طي سالهاي اخیر عمدتًا به سبب بهبود شیوه هاي مدیریت بوده و انتخاب ژنتیکي 

کمتر در این افزایش مؤثر افتاده است. 

راندمان تولیدمثلي، اولین فاکتور مؤثر بر روي عملکرد تولیدي یک دام است که در گاومیش ماده، بلوغ دیررس، فصلي بودن 

فعالیت تولیدمثلي، فاصله طوالني  ) تا اولین فحلی ( پس از زایمان،  فاصله طوالني بین دو زایش و  سرانجام ، بروز  ضعیف عالئم 

فحلي از عوامل مهم کاهش راندمان تولیدمثلي در گاومیش هستند. آنچه  در رابطه با  بروز ضعیف عالئم فحلي در گاومیش مي توان 

گفت ، استفاده از  تکنیک تلقیح مصنوعي است که امروزه  یک راه کار کاماًل جا افتاده و روتین در پرورش گاو شمرده می شود.  

در گاومیش ، به خاطر همین عالئم ضعیف فحلي و تنوع در طول مدت فحلي که تبعًا فحلي یابي را بسیار دشوار  مي کند، تکنیک 

مصنوعی محدود   شده است.

به منظور آشنایي بیشتر و  بهتر با فیزیولوژي تولیدمثل گاومیش و عوامل مؤثر بر رفتار تولیدمثلي این دام،  مطالعات زیاد با  

دقت و تأکید قابل توجهي بر نقش غدد درون ریز در  تولیدمثل گاومیش در طي دو  دهه گذشته انجام  شده است. هدف از مطالعه 

غدد درون ریز،  دستیابی به  شیوه هاي  موثر در جهت بهبود راندمان تولید مثلي به ویژه  در زمان  استفاده از تکنیکهای پرورشی ،  

قابل کنترل  است.

بلوغ

گاومیش، در مقایسه با گاو دیرتر به بلوغ مي رسد( Jainudeen  ،1993 و )Hafez . به طور کلي، تعیین سن بلوغ در گاومیش 

به علت مشکالت ناشي از عدم بروز عالئم  فحلي، مشکل است  لذا،  اکثر برآوردها در زمینه سن بلوع با استفاده از فاکتور سن در 

اولین زایش، استخراج شده است.

بر طبق نظر Jainudeen  و Hafez در سال 1993، گاومیش هاي تیپ رودخانه اي عالئم اولین فحلي شان را در سن 15 تا 

18 ماهگي) زودتر از گاومیش هاي باتالقي در سن 21 تا 24 ماهگي(  نشان مي دهند. اولین  آبستنی در گاومیش هاي رودخانه اي 

به طور متوسط در وزن بدني 250 تا 275 کیلوگرم اتفاق مي افتد که اغلب این وزن مصادف با سن 24 تا 36 ماهگي در دام  است.
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تنوع زیاد در سن بلوغ گاومیش در کشورهاي مختلف گزارش شده است )جدول 1(.

در یکي از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه پدیده بلوغ و اولین آبستن در تلیسه هاي گاومیش،  Hafez در سال 1955 اعالم  

کرد که گاومیش هاي مصري براساس شیوه جفتگیري و نیز آزمایش توسه رکتال و رحم و تخمدانها، میانگین سنشان در اولین فحلي 

و اولین آبستني،  به ترتیب 406 و 647 روز ، میانگین وزن بدن در اولین فحلي و اولین آبستني،  به ترتیب 198 و 319 کیلوگرم است. 

فاصله موجود بین اولین فحلي تا اولین آبستنی،  از 52 تا 438 روز متغیر است. در تحقیقات جدیدتر، Mohamed و همکارانش 

در سال 1980 که گوساله هاي متولد شده را در شرایط تغذیه اي خوب نگهداشته و در طي روزهاي گرم آنها را با پاشیدن آب خنک 

و    Barkawi در حالي است که  نتایج  این  ماه گزارش کردند.  را 9/9  در گاومیش هاي مصري   بلوغ  مي کردند، کمترین سن 

همکارانش در سال 1989 در شرایط معمولي و رایج در گله هاي دولتي، بیشترین سن بلوغ را 24/7 ماهگي با وزن بدن 310 کیلوگرم 

اعالم کردند. 

Salma  و همکارانش در سال 1994، با استفاده از جیره غذایي خوب و باالنس شده  همراه با مدیریت مطلوب و نیز اندازه 

گیری  میزان پروژسترون خون به منظور تشخیص دقیقتر سن بلوغ، میانگین سن بلوغ را 15/4 ماه با میانگین وزن بدنی 271 

کیلوگرم اعالم کردند.

براي گاومیش هاي هندي، Madan  در سال 1988 واریانس زیادي را براي سن بلوغ با  دامنه ای از 16 تا 40 ماه بسته به 

نژاد هاي مختلف گزارش کرد به طوري که کمترین سن بلوغ  در گاومیش سورتي و بیشترین آن در گاومیش ناگپوري بود. برخالف 

نظر Madan ،Sule  و همکارانش در سال 2001 ، میانگین سن در اولین فحلي و اولین آبستني در گاومیش سورتي را به ترتیب  

12/85 ± 1365/06 روز و  13/16± 1418/6روز اعالم کردند. براساس نظر  Saini و همکارانش در سال 1998،  گاومیش هاي 

مورا که در شرایط مدیریت  معمولی در گله تحقیقاتي دانشگاه نگهداري مي شدند ، در سن 36/5 ماهگي با وزن 355/8 کیلوگرم به 

بلوغ رسیدند. در حالي که در شرایط مدیریت پیشرفته و علمي و آب پاشي به گاومیش ها در روزهاي گرم، سن در  اولین فحلي به 

33/1 ماه با وزن 322/3 کیلوگرم، کاهش یافت.
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جدول 1 ـ سن بلوغ در تلیسه هاي گاومیش براساس گزارش محققان  مختلف

وزن بدن سن به هنگام  بلوغتیپ  یا نژادنام  محقق
)كیلوگرم(

سن در اولین  
آبستني

وزن بدن 
)كیلوگرم(

سن در اولین 
گوساله دهي

-647319 روز )21/5 ماه(406198 روز ) 13/5 ماه(مصريحافظ )1995(
----9/9 ماهمصريمحمد و همکاران )1980(

---24/7310 ماهمصريبارکاوي و همکاران )1989(
---15/4271 ماهمصريسالما و همکاران )1994(

----40-16 ماههنديمدن )1988(
---355/8 تا 33/1322/3 تا 36/5 ماهموراسیني و همکاران )1998(
1683 روز ----سورتيپاتودیا و همکاران )1999(

)56/1 ماه(
--1418 روز )47/3 ماه(-1365 روز )45/5 ماه(سورتيسول و همکاران )2001(

53/8 ماه - ----مورا سورتيگوجوي و همکاران )2002(
51/5 ماه

---450-30519-33 ماهنیلي راوياسحاق )1972(

----976 روز )32/5 ماه(نیلي راوينقوي و شامي )1999(
----30-36 ماهباتالقي ویتناملوژوآن کونگ )1983(

---24300-25 ماهباتالقي آسیاکامونپا تانا و همکاران )1987(
----19-14 ماهباتالقي استرالیاتولوک و گراسیا )1981(

---30/3318 ماهباتالقي استرالیامک کول و همکاران )1988(
850 روز---540 روز )18 ماه(برزیلي اکودا و همکاران )1999(

 )28 ماه(
36 ماه----ایتالیایيفرارا )1964(

39 ما ه-27 ماه--ایتالیایيسالرنو )1974(
44/7 ماه-26-35 ماه--ایتالیایيزیکارلي و همکاران )1977(
575/4 روز )19/1ماه( ایتالیایيبورگیز و همکاران )1994(

623/1 روز )20/7 ماه(
390/1 - 359/1---
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Gogoi  و همکارانش، در سال 2002 مطالعه اي را در زمینه سن در اولین گوساله  دهی گاومیش هاي مورا و سورتي در بعضي 

از گله هاي دولتي انجام دادند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که گاومیش هاي مورا سن بیشتري نسبت به سورتي داشتند )0/48 ± 

53/88 در مقابل 1/18 ± 51/51 ماه(،  این نتیجه در حالي بود  که Pathodiya  و همکارانش در سال 1999 میانگین سن در 

اولین گوساله دهي در گاومیش هاي سورتي را34/86 ± 1683/48 روز اعالم کردند )حدود 56/1 ماه(.

در پاکستان Naqvi   و Shami در سال 1999، مطالعه ای را در زمینه سن بلوغ جنسي در گاومیش هاي نیلي راوي انجام 

دادند. آنان نتیجه مطالعه خود را 9/2 ± 976/49 روز )حدود 32/5 ماه(  گزارش کردند ، به طوري که دامنه اعداد به دست آمده از 

10/68 ± 957/93 روز تا 17/39± 1015/26 روز بسته به نوع گله متغیر بود. مشابه این گزارش Ishag در سال 1972 سن بلوغ 

جنسي در گاومیش هاي نیلي راوي را از 30 تا 33 ماه با وزن بدن 519-450 کیلوگرم گزارش داد. 

Komonpatana و همکارانش، در سال 1987 میانگین سني 24 تا 25 ماه براي بلوغ جنسي با وزن بدن 300 کیلوگرم را در 

گاومیش هاي باتالقي گزارش کردند. در گاومیش هاي باتالقي ویتنام،Le XuanCuong در سال 1983 سن 30 تا 36 ماهگي 

را براي سن بلوغ اعالم کرد.

براساس نظر Tulloch و Grassia ، در سال 1981 سن بلوغ در گاومیش هاي باتالقي استرالیا از 14 تا 19 ماه متغیر بود. در 

حالي که Mc Cool و همکارانش، در سال 1988 براساس میزان پروژسترون میانگین سن بلوغ و وزن بدن را در همان گاومیش ها 

به ترتیب 6/1± 30/3 ماه و 54± 318 کیلوگرم گزارش کردند. براي گاومیش هاي برزیلي ، Okuda و همکارانش در سال 1999 

میانگین سن بلوغ جنسي وسن در اولین گوساله دهي را به ترتیب 146/88± 540/9 روز )حدود 18 ماه( و 169/13± 850/0 روز 

)حدود 28 ماه( گزارش دادند. 

- براي گاومیش هاي ایتالیایي، اطالعات موجود بیشتر بر روي سن در اولین گوساله دهي تأکید کرده تا بر روي سن بلوغ )در 

زمینه  تعیین سن بلوغ، اطالعات چندانی در دست نیست(.  Ferrara ، در سال 1964 سن در اولین زایش را 4/7 ± 36/0 ماه 

گزارش کرد.

همین طور Salerno ، در سال 1974 سن در اولین آبستني را 27 ماه و سن در اولین گوساله دهي را 39 ماه گزارش داد. بر 

طبق نظر Zicarelli و همکاران در سال 1977، در  تلیسه گاومیش هاي ایتالیایي میانگین سن در اولین آبستني بین 26 تا 35 و 

اولین گوساله دهي شان 44/7 ماه است. 

DeFranciscis در سال 1988 ، سن در اولین گوساله دهي را 33-32 ماه گزارش کرد. Borghese و همکاران در سال 

1994، براساس سطح پروژسترون موجود در خون و نیز آزمایش توشه رکتال رحم و تخمدانها  اعالم  کردند که تلیسه گاومیش هاي  

ایتالیایي  بیشترین  سطح  پروژسترون  را  در  سن 84/5 ± 575/4 روزگي )حدود 19/1 ماهگي( با وزن بدني 51/8 ± 359/1 
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کیلوگرم از خود نشان دادند .  این در حالي بود که آنها فعالیت دوره اي تخمدان ها را در سن 81/2 ± 623/1 روزگي )حدود 20/7 

ماهگي( با وزن 50/9 ± 390/1 کیلوگرم از خود نشان دادند. سن و وزن به هنگام بلوغ و نیز فعالیت دوره اي تخمدانها تحت تأثیر 

شرایط مختلف مدیریت گله به ویژه سطح تغذیه که باعث بهبود و تکامل رشد بدني و بلوغ جنسي در تلیسه هاي گاومیش مي شوند 

قرار مي گیرند.

دیر کرد در بلوغ و در نتیجه تأخیر در آبستني یکي از معضالتي است که منجر به کاهش راندمان تولیدمثلي در گاومیش می 

گردد و در پی  آن، باعث طوالني شدن دوره بدون تولید در دام مي شود. عوامل بسیاري بر روي سن بلوغ اثر مي گذارند.  از جمله 

این عوامل مي توان از نژاد، فصل، شرایط اقلیمي، تغذیه و میزان رشد جسمي دام نام برد. تحقیقات زیادي در مؤسسه تحقیقاتي 

دامپروري ایتالیا با هدف کاهش  سن در اولین گوساله دهي انجام شده است )Borghese و همکاران  b1994 ،a1994 ،a1993و 

Terzano .1996 و همکاران Borghese .1996 و همکاران Terzano .1997 و همکاران1997(.

سیستم هاي از شیرگیري مرحله به مرحله  و  از شیرگیري کامل گوساله ها )شیر خوردن گوساله ها از پستان مادر کاماًل قطع 

مي شود( اثر مهمي در رشد و بلوغ آنها دارند. لذا، باید دقت و توجه خاص  به مدیریت پرورش تلیسه ها از زمان تولد تا رسیدن به 

افزایش وزن مناسب بشود. در حقیقت، آن دسته از دام هایي که قبل از انجام آزمایش،  افزایش وزن روزانه بیشتري داشتند ، در 

مدت زمان کمتري به بلوغ رسیدند. سطح انرژي جیره غذایي، از عواملي است که بر روي سن بلوغ تأثیر مي گذارد. تلیسه هایي که با 

جیره حاوي انرژي زیاد)روز/MFU 5/56( تغذیه شدند( Milk Forage Unit = MFU:  واحد علوفه ای شیر، عبارت است از  

انرژی حاصل از خوردن یک کیلوگرم جو که در هوای استاندارد خشک شده و به مصرف تولید شیر برسد(   افزایش وزن روزانه اي 

معادل 562 گرم در مقابل 465 گرم در تلیسه هایي که با جیره کم انرژي یعني روز/MFU  4/42  تغذیه مي شدند، داشتند. ضمن 

اینکه گروه اول،  30 روز هم زودتر به بلوغ رسیدند. در هر صورت، امکان پرورش تلیسه ها در شرایط تغذیه در مرتع نیز وجود دارد 

 )Intensive Feeding(  به طوریکه آنها بتوانند همان  عملکرد رشد و رسیدن به بلوغ، دقیقًا مانند تلیسه هایي با تغذیه متمرکز

با افزایش وزن روزانه حدود 600 گرم در روز را داشته باشند.

تلیسه هایي که از مرتع تغذیه مي کردند راندمان تولیدمثلي شان را با مصرف انرژي کمتر، راندمان غذایي بهتر و هزینه کمتر از 

حیث مواد غذایي مورد استفاده و با هزینه مدیریتي کمتر به دست آوردند.

Campanile و همکاران،  در سال 2001 در مطالعه اي که در زمینه اثر مدیریت تغذیه اي کوتاه و بلندمدت بر روي رشد و 

آبستني تلیسه هاي گاومیش انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که مدیریت تغذیه اي و رشد از زمان از شیرگیري گوساله ها و در دوران 

قبل از بلوغ ، تأثیر خیلي معني دار بر روي سن و وزن بدن در اولین آبستني در تلیسه های  گاومیش دارند. در حقیقت،  تلیسه هایي که 

در دوران گوسالگي شان با مدیریت خوب و مناسب پرورش یافتند،  در سن کمتر در مقایسه با دیگر تلیسه ها آبستن شدند یعني ±16 
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543 روز در مقابل 11±844 روز. محققان مذکور همچنین به این نتیجه رسیدند که اثرات منفي تغذیه ناقص در دوران گوسالگي،  

بر روي عملکرد تولیدمثلي تلیسه ها با جیره هاي غذایي تکمیلي )حاوي مکملها( در یک دوره نسبتًا کوتاه مدت،  قابل جبران نیست.

 تحریک گوساله هاي جوان به تغییرات هورموني در نزدیکي دوران بلوغ ، ممکن است باعث بلوغ جنسي در تلیسه ها شود. در 

زمینه فحل کردن و همزماني فحلي در تلیسه هاي گاومیش،  آزمایش هایی  انجام شده است. اگرچه،  تعداد و حجم این آزمایش 

 ،  Kadu و Andurkar .1991 ، Patil و Honnapagol .1988 ،و همکاران Saini( ها  در مقایسه با گاو،  کمتر است

Zicarelli .1995  و همکاران ، 1997( .

 PRID  ) )Progesterone Releasing Intravaginal Device و همکارانش ، در سال 1988با استفاده از Saini

با PMSG )Pregnant Mare Serum Gonadotrophin( دست به فحل کردن تلیسه ها گاومیش هایي که  همراه 

فحل نمی شدند، )Non-cycling( زدند.  آنها نتیجه آزمایش خود را چنین گزارش کردند که همه دامهایي که در گروه تیمار قرار 

داشتند فحل شدند در حالي که دامهاي گروه کنترل،  هیچگونه فحلي از خود نشان  ندادند.

 PRID همراه با PMSG این پژوهشگران  گزارش کردند که عالئم مشخص تر فحلي و نیز درصد آبستني بیشتر با استفاده از

حاصل شد و  زیرا  استفاده از PRID به تنهایي بدون استفاده از PMSG ، باعث فحلي منجر به باروري در تلیسه ها نشده بود. 

 F2α  همراه با پروستاگالندین )CIDR( در سال 1995،  با استفاده از استقرار پروژسترون درون رحم Kadu و Andurkar

PGF2α(( و PMSG ،  گاومیش های  مولد بالغ   و یا تلیسه هاي بدون  فحلي )Non-cycling( را فحل کردند و باروري 

بهتري نیز در تیمارهاي بلندمدت 12 روزه نسبت به تیمارهاي کوتاه مدت 8 روزه به دست آوردند.

مطالعات ما نشان داده است که استفاده توآم PRID و PMSG مي تواند باعث فحلي منجر به باروري در تلیسه هایي  که 

فحل نمی شوند،  گردد )Barile و همکاران، pacelli .2001 و همکاران ، 2001(. این نتیجه ، یک اثر مثبت اقتصادي بر روي 

پرورش گاومیش دارد زیرا قسمت اعظم تلیسه ها را مي توان زودتر از موعد طبیعي بارور ساخت. در حقیقت،  استفاده از PRID با 

ضریب اطمینان )P   0/01(،  نسبت تلیسه هایي که در مدت 60 روز پس از شروع آزمایش )جدول شماره 2(   بطور منظم فحل 

شدند )Cyclic( را افزایش داد.

افزون  بر اینها،  دامهاي  گروه تیمار درصد آبستني )Conception Rate=CR( بیشتري در مقایسه با گروه کنترل داشتند 

)یعني 65/0 درصد آبستني در مقابل 28/2 درصد به نقل از Barile و همکاران، 2001 و گزارش دیگر 66/6 درصد در مقابل 33/3 

درصد به نقل از pacelli و همکاران ،2001(.

جدول شماره 2 ـ نسبت تلیسه هایي که در طی  60 روز با استفاده توأم PRID و PMSG  فحل شدند.

_آزمایش 1 ـ PRID + 1000 واحد بین المللي PMSG ؛
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- آزمایش 2 ـ PRID + 1000 واحد بین المللي PMSG )گروه الف(، PRID + 750 واحد بین المللي PMSG ؛

 )گروه ب( ؛

درصد گروه كنترل )شاهد(درصد دامهاي هورمون درمانی  شده از هر گلهگروه آزمایشي

1TM گله
IM گله

70/a0
71/4 a

11/b1
18/6 b

گروه الف 2
گروه ب

66/a6
 73/3 a               

33/3 b

-p 0/01  a , b درون ردیف آزمایشي؛

-T.M :مزرعه تورمان چینا ، IM : مزرعه یما؛

-گروه آزمایشي Barile( 1 و همکاران،  a2001( ، گروه آزمایشي 2 )pacelli و همکاران،  2001(؛

 PRID از ماه مارس تا ژوئن( در تلیسه گاومیش هاي درمان  شده با  CR ( جدول شماره 3 ـ نسبت آبستني
IM و TM و گروه کنترل  با توجه به دوره هاي فحلي شان قبل از درمان  در 2 مزرعه + PMSG

وضعیت فحلی مزرعه
دامها 

گروه كنترلگروه  هاي تیمار

تعداد
 دامها

تعداد دام آبستن
 )درصد آبستني(

تعداد
 دامها

تعداد دام آبستن
 )درصد آبستني(

TM60 درصد(106)80 درصد( 108دامهایی که فحل می شدند(
  b )0 درصد( a90 )50 درصد( 105دامهایی که فحل نمی شدند

IM50 درصد( 21)100 درصد(22دامهایی که فحل می شدند(
 b )22/2 درصد( a 184 )61/1 درصد(1811دامهایی که فحل نمی شدند

-p  0/01  a , b درون ردیف؛

-T.M : تورمان چینا ، IM : یما؛

 .)a2001 و همکاران Barile(-
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جدول شماره 4 ـ نسبت آبستني ) CR  از ماه مارس تا آگوست( در دامهاي هورمون درمانی  شده

 PRID :گروه الف( 
+ 1000 واحد 

)PMSG بین المللي

درصد  آبستني تعداد داموضعیت  فحلي 

الف )66/6 درصد( 1510دامهایی که فحل نمی شدندالف
الف )66/6 درصد( 1510دامهایی که فحل نمی شدندب
ب )33/3 درصد( 155دامهایی که فحل نمی شدندج

گروه ب: PRID + 750 واحد بین المللي PMSG(  و تلیسه هاي گروه كنترل )گروه ج(

- در دو ردیف الف و ب p 0/05 ؛

- منبع: pacelli و همکاران،  2001.

- یک اختالف مشخص در نسبت آبستني )CR( بین تلیسه هاي درمان  شده و گروه کنترل که  فحل نمی شدند ، در ابتداي 

آزمایش مشاهده شد )جداول 3 و 4(. 

- در رابطه با مقدار دز مصرف شده از PMSG یک گروه از  دامهای تحت آزمایش 1000 واحد بین المللي PMSG  و 

گروه دیگر 750 واحد بین المللي PMSG تزریق شدند. لیکن،  هیچگونه اختالف معني دار از نظر تعداد دامهایي که داراي سیکل 

منظم فحلي شدند و یا از لحاظ  نسبت آبستني در  این دو گروه مشاهده نشد )pacelli و همکاران،  2001(.  اگرچه ، در آزمایش 

Khan و همکاران در سال 1995، استفاده از 1400 واحد بین المللي PMSG در مقابل 700 واحد بین المللي PMSG نشان داد 

که مصرف دز پایین PMSG بهتر از مصرف دز باال برای  فحل ساختن  تلیسه ها و نیز آبستن شدن تلیسه هایي است که داراي 

سیکل فحلي نیستند .

- با استفاده از روش  PRID   امکان همزمان کردن فحلي در تلیسه هایي که فحلي منظم دارند،  وجود دارد و از این طریق 

افزایش داد. نسبت آبستني  تلیسه هاي گاومیش  تلقیح مصنوعي را در  برنامه هاي  مي توان مشکل فحل یابي را برطرف و کارآیي 

به تلقیحات مصنوعي انجام شده در این تحقیق با استفاده از هر دو گروه دامهاي دارا و بدون فحلي عبارت بودند از  37/5 درصد 

Barile و همکاران a2001 ، 36/7 درصد pacelli و همکاران 2001 ، که در مجموع نتیجه خوبي بود در مقایسه با نسبت هاي 

کمتر که در منابع مختلف گزارش شده است )جدول 5(. 
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جدول 5 ـ نسبت آبستني )CR( در تلیسه هاي گاومیش با استفاده از 
تلقیح مصنوعي بر اساس گزارش های  محققان مختلف

درصد آبستنيشیوه عملمأخذ
)1991( Honnappagol & PatilPGF2α62/5 از 12/5 تا

a1997 و همکاران ZicarelliPRID نورجستومت یا + PMSG20/20
تزریق PGF2α به تنهایيNeglia و همکاران )2001(

PGF2α + GnRH تزریق
44/40
55/00

)2001( Ansari & Kumaresan
در فحلي طبیعي )بدون هیچگونه تزریق(

از 6 تا 12 ساعت پس از فحلي
از 12 تا 18 ساعت پس از فحلي
از 18 تا 24 ساعت پس از فحلي

16/67
28/99
33/33

)2001)a و همکاران BarilePRID + PMSG37/50
pacelliPRID + PMSG36/50 و همکاران )2001(

- Honnappagol  و Patil  ،  در سال 1991 با استفاده از ترکیب آنالوگ پروستاگالندین )F2α( براي همزمان کردن 

فحلي در تلیسه گاومیش هاي نژاد سورتي با  فحلي منظم به  درصد آبستني از   12/5تا 62/5 درصد دست یافتند ) با تلقیح مصنوعی(. 

- Zicarelli و همکاران ، در سال )a1997( با استفاده از PRID در تلیسه گاومیش هاي ایتالیایي دارای  فحلي منظم، نسبت 

آبستني به تلقیح مصنوعي را  20/2 درصد گزارش کردند. همان گروه از محققان با استفاده از پروستاگالندین و یا پروستاگالندین + 

GnRH به درصدهاي آبستني به ترتیب معادل 55درصد و 44/4درصد دست یافتند. )Neglia و همکاران، 2001(.

- پژوهندگان  هندي از قبیل Kumaresan و  Ansari ، در سال 2001 با استفاده از تلقیح مصنوعي در گاومیش هایي که 

به طور طبیعي فحل شده بودند درصد آبستني از 16/67 تا 33/درصد  را بسته به وضعیت و مرحله فحلي،  گزارش کردند. باالترین 

نسبت آبستني زماني بود  که تلیسه ها از  18 تا 24 ساعت پس از فحلي تلقیح شدند. 

 )Seasonality(  فصلی  بودن  فحلی در گاومیش

 اگرچه،  گاومیش ها دامهایي هستند که در سراسر سال فحل مي شوند ، لیکن راندمان تولیدمثلي شان در  سراسر سال  واریانس 

زیاد دارند. براساس گزارش های محققان مختلف از قبیل Shah  و  همکاران در سال Singh  ،1989 و Lal در سال 994، 

Zicarelli  در سال Srivastava ،1997  و Sahni   درسال 1999، گاومیش ها نوعي تغییرات فصلي مشخص در بروز فحلي، 
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نسبت آبستني و نسبت گوساله دهي از خود نشان مي دهند و همین موضوع مي تواند باعث طوالني شدن فاصله بین دو زایش بشود. 

زیرا، در صورت گوساله دهي گاومیش در طي فصل نامناسب، آماده شدن مجدد تخمدان براي فعالیت و آمادگي براي آبستن شدن 

مجدد تا فصل مناسب بعدي امکان پذیر نیست . لذا،  همین موضوع باعث کاهش راندمان تولیدمثلي در گاومیش مي شود.

در آزمایشي که به مدت 5 سال  بر روی گاومیش هاي موراي هندي انجام شد، بیشترین درصد فحلي ها در ماه نوامبر و حداقل 

آن در ماه ژوئن مشاهده شد. نسبت آبستني از 41/85 درصد تا 44/85 درصد در طي ماههاي آگوست تا نوامبر،  متغیر بود ضمن 

اینکه باالترین نسبت در ماه سپتامبر،  مشاهده شد. همین نسبت از 29/45درصد  تا 32/92درصد  در طي ماههاي فوریه تا آوریل  

با کمترین نسبت در ماه آوریل،  دیده شد )Reddy و همکاران ، 1999(.

نتایج به دست آمده در گاومیش هاي نژاد سورتي که در راجستان هند پرورش داده مي شدند،  مؤید فصلي بودن کاماًل مشخص 

در رفتار جفتگیري آنهاست. گزارش های  وضعیت ماهانه و فصلي گوساله دهي در ایستگاه تحقیقاتي و در سطح گله هاي مردم، 

حاکي از این است که گاومیش ها در سراسر سال زایش داشتند.  لیکن،  تمایل آنها براي زایش در طي فصل باراني یعني از جوالي تا 

سپتامبر،  بیشتر است و پس از آن در فصل زمستان یعني از اکتبر تا ژانویه. فصل جفتگیري از دوره بارندگي شروع شد اما  زمستان ، 

بهترین فصل جفتگیري در حالیکه تابستان بدترین فصل براي تولیدمثل گاومیش ها بود )Sule و همکاران، 2001(. همچنین ، براي 

گاومیش هایي که در پاکستان پرورش مي یافتند، Shah در سال 1988 گزارشی ارائه داد مبني بر اینکه نوسانات جفتگیري و آبستن 

شدن گاومیش ها در فصل زمستان،  بیشترین مقدار و در فصل پاییز و بهار کاهش پیدا کرد و در فصل تابستان ، به کمترین حد خود 

رسید. بر طبق نظر Shah و همکاران در سال 1989، این احتمال وجود دارد که در طي فصل تابستان کشاورزان قادر به تأمین 

نیازهاي غذایي گاومیش ها نیستند زیرا در این فصل علوفه کمتري براي تغذیه گاومیش ها وجود دارد. استرس هاي شدید محیطي 

همراه با تغذیه ناقص ، به احتمال زیاد مي تواند از دالیل وجود دوره طوالني عدم فحلي فصلي در گاومیش ها باشد. اثرات مشابه 

این عوامل ، بر روي بروز فحلي در گاومیش هاي باتالقي استرالیا به وسیله Mc Cool و همکارانش در سال 1987 گزارش شده 

است. این محققان به این موضوع پي بردند ، در مناطقي که در معرض بارندگي هاي موسمي هستند،  بیشترین تعداد گاومیش هایي 

با فحلي منظم از اواخر فصل بارندگي تا اوایل فصل خشک مشاهده مي شود )فصل بارندگي از دسامبر تا مارس و فصل خشک از 

آوریل تا نوامبر است(. در اواخر فصل خشک )از آگوست تا نوامبر( ، مقدار علوفه کم است و از طرفي، درجه حرارت در بیشترین حد 

خود و دامها در شرایط بدني مناسبي قرار ندارند. لذا پژوهندگان  بر این عقیده هستند که مجموعه اثرات عوامل مذکور ، مي تواند 

باعث اختالل در بروز فحلي دام در این فصل شود. در حقیقت،  تعداد خیلي کمي از گاومیش ها در این فصل آبستن شدند، همانطور 

که قباًل توسط Tulloch  و Grassia در سال 1981 گزارش شده بود. مشابه این نتایج Vale و همکارانش در سال 1990 در 

تحقیقي که در زمینه تولیدمثل گاومیش در منطقه  آمازون انجام دادند،  به این نتیجه رسیدند که فصلي بودن فحلي در گاومیش،  
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مي تواند بیشتر معلول عوامل محیطي و عدم دسترسي به  علوفه سبز باشد و موضوع فصلي بودن را کمتر مي توان نسبت داد به 

عدم توان بالقوه دام به تولیدمثل در سراسر سال )در مقایسه با عوامل محیطي( . به رغم این نتایج تحقیقاتي و اظهارنظرها، در ایتالیا 

که گاومیش ها به طور دائم با جیره باالنس شده و در شرایط چراي آزاد در مراتع حاصلخیز تغذیه مي شوند،  باز هم  نوعي الگوي 

.)  Zicarelli ، 1992( تولیدمثل فصلي مشخص در گاومیش هاي این کشور آشکار  است

با در نظر گرفتن این نکته یعنی تولید مثل  فصلی ،Zicarelli در بررسي که در سال 1997 در زمینه فصلي بودن تولیدمثل  

در گاومیش انجام داد، بر نیاز گونه هاي دامي به ویژه دامهای  وحشی به همزمان شدن زمان گوساله دهي و از شیر گرفتن  گوساله ها 

با  شرایط مناسب محیطي تأکید مي کند و معتقد است که همین نیاز به همزماني این دو عامل با یکدیگر یکي از دالیل تولیدمثل 

فصلي گونه ها شده است.  بنابراین ، تمایل گاومیش به فصلي بودن تولیدمثل نیز بستگي به شرایط محیطي در زیستگاه اولیه  اش 

که همان مناطق نیمه گرمسیري شمال خط استواست،  دارد. یعني،  منطقه اي که تأمین علوفه مورد نیاز و وضعیت  نسبتًا  مناسب 

غذایي در سراسر سال براي گاومیشها محدودیت دارد.  به رغم آنچه ذکر شد ، فصلی بودن تولیدمثل در گاومیش به نظر نمي رسد 

که فقط بستگي به جیره و دسترسي به غذا و یا وضعیت متابولیکي دام داشته باشد.  حال اینکه شرایط آب و هوایي به ویژه طول 

دوره روشنایي )Photoperiod( و به تبع  آن میزان ترشح مالتونین،  نقش بسیار اساسي در فصلي بودن تولید مثل  این گونه 

)Parmeggiani و همکاران ، Borghese .1993 و همکاران ، Di palo .1995 و همکاران ، 1997.  ایفا مي کند  دامي 

 .) Zicarelli،1997

مالتونین نوعي هورمون درون ریز است که به وسیله غده صنوبري )Pineal( در طي شب ترشح مي شود به طوریکه تراوش 

و یا عدم ترشح آن،  نشانه وجود تاریکي و یا روشنایي در محیط است. با نگرشی دقیق بر تغییرات طول شب و روز در طی سال ، 

نقش مالتونین در  فعالیت دوره اي تخمدان در گونه هایي با تولیدمثل فصلي از قبیل گوسفند، بز و مادیان ، کاماًل شناخته شده و به 

اثبات رسیده است. در حالي که تحقیقات کمتري به منظور مشخص کردن نقش این هورمون در تولیدمثل گاومیش انجام شده است.

Parmeggiani و همکارانش در طي سالهاي 1993 و 1994،  تحقیقي  در زمینه  اینکه آیا مي توان از مالتونین به عنوان یک 

عالمت و یا ابزاري براي تشخیص طول مدت روشنایي  استفاده کرد یا خیر،  بر روي ماده گاومیش هاي مدیترانه اي  ایتالیا انجام 

دادند. در این کشور یعني ایتالیا،  زایش ها عمدتًا در فاصله بین ماههاي جوالي تا دسامبر است  که البته بیشترین تعداد  در فاصله 

آگوست تا سپتامبر مشاهده مي شود. فاصله بین دو زایش در زایش هایي که در بین ماههاي فوریه تا ژوئن انجام مي شود،  بیشتر 

است . این موضوع،  بیانگر کاهش در نسبت آبستني در طي فصول بهار و تابستان است. 

 )Borghese .1988 ،De Franciscis و همکاران،  b1993( )نمودارهاي 1 و 2(

پرورش گاومیش و تحقیقات
143



نمودار 1- روند  زایش در گاومیش های ایتالیا ) ماخذ 

)1993 b  ،و همكاران Borghese :

نمودار 2- روند  آبستنی  در گاومیش های ایتالیا ) 

)1993 b  ،و همكاران Borghese : ماخذ
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نسبت گاومیش هایي که در طي روزهاي کوتاه )طول مدت روز کوتاه است( فحل مي شوند، به طور معني دار بیشتر از آنهایي 

است که در طي روزهاي بلند فحل مي شوند.  این پدیده مؤید این حقیقت است که  کاهش طول روز )روشنایي روز( اثر بسیار 

مهم و قوي در تجدید و احیای فعالیت تخمداني دارد. در حقیقت ، Parmeggiani و همکارانش در تحقیقي که در طي سالهاي 

1993 و 1994 بر روي گاومیش هایي با روند تولیدمثل فصلي انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که سطوح باالي مالتونین در طي 

شب و ماندگاري این سطوح به طور کاماًل مشخص، مرتبط بود  با طول مدت روشنایي، به طوریکه  بیشترین مقادیر  مالتونین  در 

ماه دسامبر  )ml/pg 2/07 ± 35/22 ( مشاهده شد و  از ماه مارس تا آوریل  شروع به کاهش یعني ml/pg 2/07 ± 35/0 و  

باالخره در ماه  ژوئن  مقدار مالتونین  به  ml/pg 2/30 ± 23/13 رسید )pg:پیکوگرم= 12- 10گرم (. این روند ترشح مالتونین 

در همه دامها مشاهده نشد.
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D وA ، B نمودار 3 -  روند شبانه روزی ترشح مالتونین در ماده  گاومیش ها در فصول مختلف  در  سمت چپ نمودار، فارم هاي

 نشان دهنده روند بیشتر فعالیت تولیدمثل فصلي هستند در سمت راست نمودار، فارم C  نشان دهنده 

روند كمتر فعالیت تولیدمثل فصلي است )Parmeggiani و همكاران ، 1994( 
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نمودار4 -  روند شبانه روزی ترشح مالتونین در تلیسه و ماده  گاومیش های بالغ در دو روز از سال كه طول شب و روز 

مساوی هستند یعنی آخرین روز فصول تابستان و زمستان )Equinoxes(  و در دو روز از سال كه دارای  كوتاهترین 

و طوالنی ترین شب هستند  یعنی آخرین روز فصول بهار و پاییز )Solstices( )Borghese و همكاران ، 1995( 
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 در مرزعه اي که فراواني زایش ها تقریبًا در سراسر سال به طور یکنواخت توزیع شده بود، غلظت مالتونین به گونه ای  ثابت 

در طي روز باال بود )ml/pg 40-30( و هیچگونه اثري از افزایش مالتونین در طي شب دیده  نشد. براساس نظر محققان، عدم 

مشاهده تولیدمثل فصلي مشخص در این مزرعه منحصر به فرد به احتمال زیاد به علت اعمال گزینش شدید به منظور حذف هر 

گونه دام با تولیدمثل فصلي از گله است. به نظر نمي رسد عامل تغذیه سبب این اختالف باشد زیرا در همه مزارع مورد تحقیق و 

مقایسه،  از جیره غذایي نسبتًا مشابه استفاده مي شد.  

- Borghese و همکارانش نیز، در سال 1995 در تحقیقي که بر روي تلیسه ها و ماده گاومیش هاي بالغ در ایتالیا انجام دادند، 

گزارش کردند که اختالف قابل توجهي در روند ترشح مالتونین بین فصول مختلف مشاهده مي شود )نمودار 4(.  در ماه ژوئن از  

فصل تابستان که طول روز زیاد است ، کمترین و ناپایدارترین مقدار مالتونین دیده  شد و علت آن کمترین طول شب در این فصل 

است، در صورتي که متقاباًل بیشترین مقدار مالتونین در فصولي بود که بیشترین طول شب و کمترین طول روز وجود داشت به ویژه 

در ماه سپتامبر که منطبق است با شروع فعالیت هیپوتاالموس ـ هیپوفیز و تخمدان.

ـ میزان تشریح مالتونین در تلیسه ها در طي روز با اختالف معني دار،  بیشتر از ماده گاومیش  هاي بالغ بود و در ماه سپتامبر ، 

این اختالف در طي شب مشاهده مي شد و علت آن به احتمال زیاد نزدیک شدن تلیسه ها به سن بلوغ بود. بنابراین ، با توجه به این 

اطالعات و نتایج مي توان چنین نظر دارد که نوعي ارتباط بین حساسیت به نور و الگوي تولیدمثل فصلي در این گونه دامي وجود 

دارد. 

ـ به نظر مي رسد با توجه به اینکه راندمان تولیدمثلي در دو نیمکره مختلف با یکدیگر نسبت معکوس دارند )یعني اگر در یک 

نیمکره راندمان تولیدمثلي باالست در نیمکره دیگر پایین و بر عکس( تأثیر شدید طول مدت روشنایي بر روي تولیدمثل بیشتر به 

.)  Zicarelli ، 1997( اثبات برسد

-در تحقیقي که Pires و همکاران به مدت 13 سال به طور مستمر بر روي گاومیش هاي برزیلي انجام دادند،  در سال 2002 

نتیجه تحقیقاتشان را چنین گزارش کردند که بیشترین زایش ها )86/73 درصد( در طي 6 ماه اول سال است به طوري که 57/93 

درصد آنها در طي ماههاي فوریه، مارس و آوریل انجام مي شود و فقط 0/65 درصد در طي ماههاي اکتبر و نوامبر به انجام رسد. 

عالوه بر این، دوره تولیدمثل در نزدیکي خط استوا طوالني تر است یعني منطقه اي از کره زمین که نسبت روشنایي/تاریکي در 

سراسر سال ثابت است. 

- Da Silva و Grodzki در سال 1991،  این چنین گزارش کرده اند که در ایالت پارانا در جنوب برزیل که نسبت طول 

روشنایي/تاریکي در مقایسه با نیمکره شمالي معکوس است،  95/4 درصد از زایش ها بین ماههاي دسامبر و مي،  انجام مي شود .   

در ایالت پارا در شمال برزیل که نسبت طول روشنایي/تاریکي در طي سال ثابت است، تراکم زایش بین ماههاي آوریل و سپتامبر 
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مشاهده مي شود. در مناطقي که نزدیک به خط استوا هستند، به نظر مي  رسد که تأثیر تأمین نیازهای  غذایي گاومیش ها غلبه کند بر 

تأثیر روشنایي به عنوان یک عامل مؤثر بر فعالیت تولیدمثلي گاومیش ها.  به عبارت دیگر،  تأمین نوعي جیره غذایي و کامل براي 

گاومیش ها در این مناطق )به رغم اثر منفي که ممکن است طول روشنایي داشته باشد( نتیجه  سودمند و مؤثري بر روي راندمان 

تولیدمثلي گاومیش ها خواهد داشت. 

ـ در ایتالیا،  فصلي بودن تولیدمثل گاومیش ها باعث ایجاد یک رشته  معضالت اقتصادي در واحدهاي تولیدي مي شود زیرا همه 

شیرهاي تولید شده از گاومیش تمامًا به مصرف پنیر سفید تازه به نام موزارال مي شود.

از طرفي،  تقاضا  براي پنیر موزارال عمدتًا در فصول بهار و تابستان است در صورتي که قسمت اعظم شیر در طي فصول پاییز  

و  زمستان به خاطر زایش هاي فصلي تولید مي شود. در ایتالیا در شرایط طبیعی ، 70 تا 80 درصد زایش ها در 6 ماهه آخر سال 

انجام مي شود یعني از جوالي تا دسامبر.  این موضوع،  باعث تولید بیشتر شیر از اواخر آگوست تا اواسط فوریه مي شود یعني دوره اي 

که تقاضا براي شیر گاومیش زیاد نیست. به منظور  برطرف کردن این معضل و تأمین بازار مصرف،  بسیاري از پرورش دهندگان 

گاومیش در ایتالیا )در حال حاضر 80 درصد(، در طي 20 سال گذشته تقویم زایش هاي طبیعي گاومیش هاي خود را به این صورت 

تنظیم کرده اند که ماده گاومیش ها را از ماه اکتبر تا فوریه،  به دور از گاومیش نر نگهداري مي کنند تا گاومیش هایشان آبستن نشوند 

)جفتگیری  خارج از فصل : out of breeding season mating( )نمودارهاي 5 و 6(. 

استفاده از این برنامه تولیدمثلي در بین گاومیش داران ایتالیایي رو به گسترش است  و علت اصلي اش قیمت بیشتر شیر گاومیش 

در طي فصول بهار و تابستان نسبت به شیر تولیدي در طول پاییز و زمستان است. این برنامه،  همچنین مورد استقبال گاومیش  داران 

دیگر کشورها  به منظور ایجاد نوعي تضمین براي تولید دائم شیر و تأمین بازار مصرف در سراسر سال قرار گرفته است.
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نمودار 5- فراوانی زایش ها در گاومیش هایی كه بیشتر از یك زایش داشته اند.

در  فارم هاي D – J – S جفتگیریها خارج از فصل طبیعي و در فارم TM جفتگیري ها در فصل طبیعي انجام شده است.  

)Zicarelli  و همكاران ، 1994(

نمودار 6- فراوانی زایش ها در گاومیش هایی كه  یك شكم زاییده اند.

در فارم هاي D – J – S جفتگیریها خارج از فصل طبیعي و در فارم TM جفتگیري ها در فصل طبیعي انجام شده است.

  )Zicarelli  و همكاران ، 1994(
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 ) Anoestrus and Oestrus Induction( عدم فحلی  و ایجاد فحلی در گاومیش   

- فاصله طوالني  بین دو زایش، از مهمترین معضالت پرورش گاومیش به شمار مي رود. بدین معني که فاصله  زمان زایش 

تا شروع مجدد فعالیت تخمداني در گاومیش در مقایسه با گاو، بیشتر است. فعالیت مجدد تخمدان پس از زایش و آبستني بعدي 

از قبیل نژاد، تغذیه، تولید شیر، شیرخواري گوساله، جمع شدن رحم و فصل زایش قرار گیرد)  ممکن  است تحت تأثیر عواملی 

Ahmad و همکاران ،1981؛ Jainudeen و همکاران ، 1983؛MC cool و همکاران ، 1987؛  Usmani و همکاران ، 

1990؛  Borghese و همکاران، b1993؛ Qureshi و همکاران، b1999؛ Arya و Madan ، 2001 ؛ Baruselli  و 

همکاران،  2001؛ Campo و همکاران،  2002(.

ـ در منابع و رفرنس هاي تحقیقاتي ، در رابطه با فاصله بین دو زایش در گاومیش بسته به منطقه پرورش و فصل زایش اعداد 

بسیار متغیري بیان شده است )جدول 6(. در هندوستان، Gill و Ruki در سال 1985، فاصله 459 تا 478 روز را براي فاصله بین دو 

زایش براي گاومیش هایي که در طي ماههاي فوریه تا ژوئن و 369 تا 391 روز را براي آنهایي که از جوالي تا ژانویه زایش داشتند،  

اعالم کردند. در پاکستان،  Ahmad و همکارانش در سال 1981 میانگین فاصله بین دو زایش را 531/5 روز در گاومیش هاي 

پاکستاني با اختالف بسیار معني دار بین فصل زایش یعني به ترتیب 569/1 و 570/6 روز در زایش هاي بهار و زمستان در مقابل 

506/6 و 515/7 روز در زایش هاي تابستان و پاییز اعالم کردند. در ایتالیا، Maymone و Pilla در سال 1960 میانگین فاصله 

بین دو زایش 447/5 روز را براي گاومیش هایي که عمدتًا در جایگاه بسته نگهداري مي شدند و 411/7 روز را براي گاومیش هایي 

که در شرایط نیمه بسته )تا حدودي از مرتع  استفاده مي کردند( نگهداري مي شدند،  اعالم کردند. آنان در تحقیقاتشان به این نکته 

پي بردند که ماههاي آگوست، سپتامبر و اکتبر که  تعداد زایش ها بیشتر بود، فاصله بین دو زایش کوتاهتر است.

ـ در برزیل، Pires و همکارانش در سال 2002 میانگین فاصله بین دو زایش را 127/26 ± 453/1 روز اعالم کردند. در کوبا، 

 Campo و همکارانش در سال 2002 فاصله بین دو زایش 2/3 ± 384/0 روز را در گاومیش هایي که در فصل باراني زایش 

داشتند )یعني از ژوئن تا سپتامبر( و 2/5 ± 361/0 روز را در گاومیش هایي که در فصل خشک زایش داشتند )یعني از نوامبر تا فوریه( 

اعالم کردند. در مصر، Barkawi و همکارانش در سال 1998، فاصله بین دو زایش 16/0 ± 363/5 و 14/3 ± 400/3 روز را در 

زایش هاي فصل سرد )از نوامبر تا آوریل( و 15/3 ± 387/0 و 14/3 ± 441/5 روز را در زایش هاي فصل گرم )از مي تا اکتبر(  بر 

اساس به تعداد مختلف فحلي های  مشاهده شده اعالم کردند. بنابراین، زایش گاومیش ها در فصل سرد، راندمان تولیدمثلي بهتري 

داشت در مقایسه با زایش در فصل گرم.

ـ وضعیت بدني دام )Body Condition Score= BCS( نیز نقش مهمي در عملکرد تولیدمثلي گاومیش ها پس از زایش 

ایفا مي کند. Baruselli  و همکارانش در سال 2001 در جنوب شرقي برزیل گزارشی دادند مبني بر اینکه اولین فحلي پس از 
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زایش،  بستگي دارد به شرایط بدني دام به هنگام زایش، یعنی، دامهایي که از شرایط بدني خوبي به هنگام زایش برخوردارند،  مدت 

فحلي پس از زایمان و نیز دوره جفتگیري آنها در مقایسه با دامهایي که شرایط بدني بدي داشتند ، کوتاهتر  است. 

- شیرخواري گوساله ها به طور معني دار باعث افزایش فاصله زایش تا اولین فحلي پس از زایش در گاومیش مي شود. 

به  مالزي که  باتالقي  در  32 درصد گاومیش هاي  نتیجه رسیدند که  این  به  Jainudeen و همکارانش،  در سال 1983 

گوساله هایشان شیر مي دادند،  فاصله بین زایش تا اولین اووالسیون 22 ± 96 روز بود.  در حالي که بیش  از 68 درصد از آنها تا مدت 

150 روز بعد از زایش،  در حالت Anoestrus )عدم فحلي( بودند. فعالیت مجدد و زودتر تخمدان در گاومیش هایي که شیر آنها 

دوشیده مي شد نسبت به گاومیش هایي که شیر آنها از طریق گوساله هایشان مکیده مي شد توسط El-Fouly و همکارانش در سال 

1976 اعالم شد. این محققان گزارش کردند که فقط 38 درصد از گاومیش هایي که شیرشان به وسیله گوساله هایشان مکیده مي شد،  

 Jainudeen توانستند در فاصله 90 روز پس از زایش ، مجدداً فعالیت تخمداني شان را آغاز کنند که این گزارش مطابق با نظریات

و همکارانش در سال 1983 است. طوالني شدن دوره آنستروس به علت شیرخواري گوساله از پستان مادر توسط Usmani و 

همکارانش در سال 1990 نیز گزارش شده است. آنها به این نتیجه رسیدند که مکیدن پستان  مادر توسط گوساله ها قبل از دوشش 

به منظور تحریک به ترشح شیر ، آغاز مجدد فحلي دوره اي پس از زایمان مادر را حدود 3 تا 4 هفته  به تأخیر مي اندازد.

اولین فحلي و نیز دوره  Ayra و Madan  نیز در سال 2001،  به این نتیجه رسیدند که فاصله زمان زایش تا مشاهده 

جفتگیري در مادراني که گوساله هایشان  از آنها  شیر می خورند در مقایسه با مادرانی که گوساله هایشان  از شیر گرفته شده اند،  

بیشتر است  )به ترتیب11/13 ± 71/67 و 17/53 ± 98/00 روز در مقابل 8/58 ± 44/17 و 9/56 ± 70/33 روز(. بنابراین،  

شیرخوارگي گوساله ها عامل تعیین کننده اي در شروع فعالیت مجدد تخمدان پس از زایمان در گاومیش است. لیکن مدارکي وجود 

دارد دال بر اینکه فصل زایش نیز ممکن است نقش مهمتري نسبت به شیرخوارگي گوساله در فعالیت مجدد تخمداني داشته باشد.

حساسیت گاومیش به طول دوره روشنایي، همراه با عوامل محیطي ، نقش مهمي  در تنظیم سیکل فحلي در این گونه دامی  

ایفا مي کند. گاومیش هایي که در پاییز زایش مي کنند، دوره آنستروس بعد از زایمان کوتاهتري دارند نسبت به آنهایي که در بهار و 

تابستان زایش کرده اند.  لذا،  فعالیت مجدد تخمدان آنها مطابق است با آغاز دوراني که طول مدت روز کوتاه است.
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جدول 6-  اطالعات تولید مثلی  پس از زایش در ماده گاومیش ها براساس گزارش پژوهندگان مختلف

دوره جفتگیری طول دور آنستروسفاصله بین دو زایشكشورنام محقق
 Maymone  و Pilla

)1960(
--447/5-411/7 روزایتالیا 

Ahman  و همکاران 
 )1981(

--506/6 – 570/6 روزپاکستان 

 Gill و  Ruki
)1985(

--369-478 روزهندوستان 

Mc cool  و همکاران 
)1987(

-5/8 ماه -استرالیا

Borghese  و همکاران 
)b1993(

25/2 روز  در پائیز -ایتالیا
58/2 روز در تابستان

-

Barkawi  و همکاران 
)1998(

--400/3 – 441/5 روزمصر

Qureshi  و همکاران 
)b1999(

55/9 روز در فصل جفتگیری -پاکستان
91/1 روز در فصل 

غیر جفتگیری

-

Qureshi  و همکاران 
)b1999(

48/4 روز در پائیز-پاکستان
185/9 روز در تابستان

67/2 روز در پائیز 
220/5 روز  در تابستان

 Naqvi
)2000(

237/5 روز--پاکستان

Madan و Ayra
)2001(

71/6 روز ) با شیر -هندوستان
خوردن گوساله ( 

44/1 روز ) گوساله ها 
ازشیر گرفته شده بودند( 

98/0 روز در صورت شیر  
خوردن  گوساله ها 

70/3 روز در صورتیکه 
گوساله ها از شیر 
گرفته شده بودند

--453/1 روزبرزیلPires  و همکاران )2002(
Campo  و 
همکاران )2002(

39/0 روز در فصل خشک361/0-384/0 روز کوبا 
58/3 روز در فصل بارانی

-
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-Mc Cool  و همکارانش،  در سال 1987 به این نتیجه رسیدند که در ماده گاومیش هاي باتالقی  استرالیا،  میانگین طول 

دوره آنستروس پس از زایمان با واریانسي وابسته به فصل زایش 3/3 ± 5/8 ماه است. بدین صورت که گاومیش هایي که در اواخر 

فصل خشک یعني از آگوست تا نوامبر زایش داشتند دوره آنستروس طوالني تري نسبت به آنها که زودتر زایش داشتند از خود نشان 

دادند.  عالوه  بر این،  ماده گاومیشهای سنگین تر دوره آنستروس پس از زایمان کوتاهتري داشتند. از ویژگي هاي بارز اواخر فصل 

خشک، درجه حرارت باال و علوفه کم که این عوامل باعث صدمه دیدن و  افت شرایط بدني دام مي شود و براساس نظر محققان 

مختلف مي تواند باعث تأخیر در فعالیت مجدد تخمدان بشود.

-Qureshi و همکاران در سالa 1999 در تحقیقي که بر روي گاومیش هاي نژاد نیلي راوي در پاکستان انجام دادند، به این 

نتیجه رسیدند که طول دوره  آنستروس پس از زایمان  در گاومیشهایی که در طی فصل معمول جفتگیری یعنی  از آگوست تا ژانویه  

زایش داشتند، کوتاهتر بود در مقایسه با انهایی که در خارج از فصل جفتگیری یعنی از فوریه تا  جوالی  زایش داشتند )±4/90 

 b1999 و همکاران ، در سال Qureshi 55/95 در مقابل 11/61 ± 91/15 روز(. در یک تحقیق دیگر، همان پژوهشگران  یعنی

اثر فصل را بر روی  طول دوره آنستروس بعد از زایمان تأیید کردند، یعني 185/95 روز در تابستان در مقابل 48/42 روز در پاییز و  

همان اثر فصل بر روی دوره جفتگیری را نیز تائید کردند یعنی 220/53 روز در تابستان و 67/29 روز در پاییز.  تعداد جفتگیریها به 

ازای هر آبستني نیز در تابستان در مقایسه با زمستان بیشتر بود.

- همچنین، Naqvi در سال 2002 درتحقیقي که بر روي گاومیش هاي پاکستاني انجام داد ، دوره جفتگیري 4/5 ± 237/57 

روز با یک روند کاهش در مدت این دوره را در قبال  افزایش  زایش ها  اعالم  کرد )6/89±287/54روز طول دوره جفتگیري در 

زایش اول  در مقابل 19/72 ± 107/95روز در زایش هشتم(. طول دوره جفتگیري در گاومیش هایي که در فصول بهار و زمستان 

زایش کرده بودند در مقایسه با زایش هاي تابستان و پاییز کوتاهتر بود. 

-Campo  و همکاران، در سال 2002 تحقیقي را در زمینه اثر فصل بر روي جمع شدن و آمادگي رحم و نیز فعالیت مجدد 

تخمدان پس از زایمان در گاومیش هاي کوبا انجام دادند. این محققان به این نتیجه رسیدند که هیچگونه اختالف معني دار در جمع 

شدن رحم بین گاومیش هاي زایش کرده در فصل باراني )ژوئن تا سپتامبر( و گاومیش هاي فصل خشک )نوامبر تا فوریه( مشاهده 

نشد. لیکن، اثر فصل بر روي آغاز مجدد فعالیت تخمدان معني دار بود. تشکیل اولین جسم زرد بعد از زایش در فصل باراني در 3/4 

± 58/3 روزگي پس از زایمان بود و در فصل خشک این عدد 2/3 ± 39/0 روز بود. در گاومیش هاي ایتالیایي Borghese و 

همکارانش، در سال b1993 گزارشی مبني بر 38/8 ± 49/5 روز طول آنستروس پس از زایمان را در گاومیش هاي یک شکم  زایش 

و 26/0 ± 51/3 روز را در دامهاي چند شکم زایش اعالم کردند. اولین فعالیت مجدد تخمدان عمدتًا در ماههاي اکتبر و نوامبر 

یعني در دوراني که طول روز کوتاه مي شد، اتفاق  افتاد. در حقیقت، گاومیش هایي که در فصل پاییز زایش کردند، دوره آنستروس 
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کوتاهتري پس از زایش داشتند )10/9 ± 19/9 روز در گاومیش هاي یک شکم زایش و 12/7 ± 25/2روز در گاومیش هایي با بیشتر 

از یک زایش( در مقایسه با گاومیش هایي که در فصل تابستان زایش کرده بودند )24/3 ± 50/8 روز در گاومیش هاي یک شکم 

زایش و 24/3 ±58/2 روز در گاومیش هایي با بیشتر از یک زایش(.  گاهي اوقات دوره آنستروس به علت تغییر ناگهاني شرایط 

اقلیمي از قبیل کاهش درجه دما، قرار گرفتن دام در معرض بادهاي سرد، بارانهاي سنگین همراه با درجه حرارت پایین  و یا هواي 

گرم بدون هیچگونه امکانات و تمهیداتي براي دوش گرفن دامها و سرپناه براي آنها در مقابل تابش آفتاب،  طوالني مي شود )1997 

.) Zicarelli ،

ـ در ایتالیا، علت دیگري براي طوالني شدن دوره آنستروس وجود دارد و آنهم انجام جفتگیري هاي خارج از فصل طبیعي در 

گاومیش ها است. در یک چنین حالتي، گاومیش هایي که در اولین ماه سال، زایش مي کنند و تا مدت 70 روز پس از زایش ، مجدداً 

.) Zicarelli ، 1997(  آبستن نمي شوند. دوره آنستروس آنها تا شروع فصل پاییز که طول روزها کوتاه مي شود. به طول مي انجامد

- استفاده از برنامه جفتگیریهاي خارج از فصل طبیعي، با هدف تنظیم زمان تولید شیر گاومیش ها با موقعي که قیمت شیر در 

بازار مصرف باالست )در بهار و تابستان( مغایر است با شرایط دامها در فصل پاییز. زیرا، در این فصل  دامها از نظر باروري در بهترین 

وضعیت قراردارند.  لیکن دامداران، ماده گاومیش ها را از نرها جدا می کنند.  به منظور افزایش باروري در فصولي که باروري کم 

است و نیز به سبب کاهش دوره آنستروس پس از زایمان و به تبع آن کاهش فاصله تا زایش بعدي، از تزریق هورمون هاي مختلف 

به گاومیش ها استفاده مي شود.

- به جهت فحل کردن گاومیش ها از پروستاگالندین ها استفاده شده است . لیکن،  استفاده از آنها زماني مؤثر است که جسم زرد 

وجود داشته باشد. لذا،  تزریق پروستاگالندین مي تواند در دامهایي که در مرحله سابستروس )Suboestrus( هستند،  مفید واقع 

شود.  به طوري که اثر مثبت کاربرد این هورمون براي همزمان کردن فحلي در یک چنین دامهایي )یعني دامهایي که در مرحله 

 Sahasrabudhe .1988 ، و همکاران Dhalival( بیشتر از اثر این هورمون براي فحل  کردن دامها است )سابستروس هستند

و Awasthi .1997 ، Pandit و همکاران ، Kharche .1998 ، Chohan .1998 و Srivastava ، 2001(. استفاده از 

تزریق چندگانه گونادورلین )GnRH( و یا به صورت کپسولهای کوچک ) Microencapsulated( ، نتیجه مؤثري نداشت.  

 Minoia( نیست  عملي   )GnRH از  استفاده  )یعني  شیوه  این  از  استفاده  برای   زمان بندي  برنامه  یک   تنظیم  اینکه  ضمن 

 Fateh Mohammed همکاران، 1990.   و   Shah   .1998 ، همکاران  و   Chantaraprateep  .1984 ، همکاران  و 

توأم  استفاده  که  بوده   زماني  هورمونها  از  استفاده  براي  ، 1999(. شیوه  سودمندتر  و همکاران   Takkar  .1998، و همکاران 

 Sreemannarayana و Rao .1982 ، Boiti و Zicarelli( پروژسترون با گونادوتروفین و یا با گونادورلین انجام شده است

، Singh .1983 و همکاران ، 1983،1984و Borghese .1988 و همکاران، Uma Shanker .c1993و همکاران ، 1999. 
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Hattab و Osman ، 2000(. تحقیقات زیادي در جهت اصالح )کاهش( دوره آنستروس در گاومیش هاي ایتالیایي انجام شده 

است) Borghese و همکاران، Zicarelli .c1993 و همکاران ، 1994(. ماده گاومیش هایي که تا 150 روز پس از زایش  فحل 

نشدند،  در طي ماههاي ژانویه تا مي،  به شیوه هاي زیر تحت هورمون درماني قرار گرفتند:

گروه الف ـ کاشت زیر جلدي )Implant( نورجستومت )پروژسترون مصنوعي( + PMSG ؛

گروه ب ـ استفاده از Buserelin )آنالوگ GnRH( که به وسیله پمپ اسمتیک در زیرجلد تخلیه مي شود ؛

گروه ج ـ پروژسترون + Buserelin به طریق تزریق عضالني. 

- 18/3 درصد از گاومیش هاي تحت درمان شروع به فحلي دوره اي کردند بدون هیچگونه اختالف معني دار بین تیمارها در 

حالي که هیچیک از گروههاي شاهد در طي همان مدت،  از خودشان  فحلی نشان ندادند )جدول Borghese( )7 و همکاران 

،c1993(. در پایان فصل جفتگیري،  میزان باروري در تمام دامهاي درمان شده 73/8 درصد در مقابل 54 درصد در دامهاي گروه 

شاهد بود. به رغم نتیجه تحقیق ذکر شده، هورمون درماني در سطح مزارعی که گاومیش ها به طور جدي مشکل ناباروري داشتند، 

مؤثر نبود. زماني که هورمون درماني در طي فصول زمستان و بهار انجام شد، تا حدودی اثربخش تر بود  در مقایسه با فصل تابستان 

که نزدیکترین فصل به فصل تولیدمثل گاومیش ها )پاییز( است. در گاومیش هاي درمان شده،  فاصله بین زایش تا آبستني بعدي 

به طور میانگین، حدود 40 روز کاهش یافت و تعداد دامهاي حذفي ناشی از ناباروري، کمتر بود )حدود 18/1 درصد در مقابل 31/2 

درصد به ترتیب در دامهاي درمان شده و گروه شاهد( ) Zicarelli و همکاران ،  1994(. بنابراین، هورمون درماني توانسته فاصله 

بین دو زایش را کاهش و باروري در گله ها در خارج از فصل جفتگیري را افزایش دهد. 

نتایج بهتري با استفاده از یک ابزار درون واژني آزاد  کننده پروژسترون))PRID همراه با PMSG و پروستاگالندین به دست 

آمده است. در یک گروه از گاومیش ها که در مزرعه تحقیقاتي مؤسسه ما بودند و در فصل پاییز آبستن نمي شدند، در طي فصول بهار 

و تابستان، به منظور پي بردن به اینکه آیا هورمون درماني مي تواند باعث بهبود نسبت آبستني در خارج از فصول جفتگیري بشود یا 

نه، از PRID  استفاده شد )Barile و همکاران ، a1996ـ 1997(.
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جدول  7- نسبت گاومیش هایی که بعد از هورمون درمانی بطور منظم فحل شدند.

)Borghese و 
)c1993 ، همكاران

تعداد دامهایی كه فحل شدند )درصد(تعداد  دامهایی كه فحل نمی شدند )درصد(تعداد دامها

)85/8(12)14/2(142الف( نورجستومت 
)70/6(12)29/4(175ب( بوسرلین

)84/8(28)15/2(335ج( پروژسترون
)81/3(52)18/7(6412مجموع تیمارها الف + ب+ ج

0)100(5252گروه شاهد

- نسبت آبستني پس  از درمان با PRID  )جدول 8( در دامهاي فحل شده 21 درصد بود در حالي که مجموع نسبت آبستني 

)حداکثر تا  سومین فحلي(،  56/5 درصد بود. این نتیجه، خیلي رضایت بخش است اگر که مقایسه شود با نسبت آبستني با دامنه تغییر 

از 12/2 درصد تا 44/4 درصد که در همان گله و در طي همان دوره زماني )از ژوئن تا آگوست( در سال هاي قبل بدون هیچگونه 

هورمون درماني براي فحل کردن دامها به دست آمده بود  )نمودار 7(.

براي  پایین  بسیار  آبستني  نسبت    .)8 )جدول  شد  مشاهده  غیرشیرده  و  شیرده  دامهاي  گروه  بین  معني دار  اختالف  یک  ـ 

گاومیش هاي غیرشیرده در اولین فحلي به دست آمده )4 درصد( که به احتمال زیاد این نسبت اندک به این علت بود که دامهاي 

مورد تحقیق، مشکل باروري داشتند به طوریکه همه  آنها در دوره هاي شیردهي قبلي شان آبستن نشده بودند. به هر حال،  براي 

این دسته از گاومیش ها نیز استفاده از PRID  در جهت بهبود فعالیت تخمدان و ایجاد دوره هاي منظم فحلي، مفید بود به طوري 

که در نهایت، نسبت آبستني 50 درصد در دامهاي تحت درمان با PRID  به دست آمد. 
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PRID جدول 8 ـ نسبت آبستني در ماده گاومیش ها پس از درمان با

تعداد گروه
نسبت آبستني 

فحلي هاي بعدي )دومین دامها
+ سومین( تعداد )درصد(

مجموع
تعداد )درصد(

گاومیش هاي شیرده )تلقیح مصنوعي در اولین 
فحلي + جفتگیري طبیعي در فحلي هاي بعدي

238)34/8(a 8)34/8(16)69/6(

)23/5(8)47/1(a4 )23/5(174گاومیش هاي شیرده )جفتگیري طبیعي(
)45/5(11)50/0(b10  )4/0(221گاومیش هاي غیرشیرده )جفتگیري طبیعي(

)56/5(35)35/5(22)21/0(6213مجموع

)p  Barile 0/00/1 و همکاران ، 1997(

- در تحقیقي که Zicarelli و Boiti، در سال 1982 با استفاده از PRID  در گاومیش ها در فصل بهار انجام دادند،  نتایج 

مشابهي به دست آوردند. آنها نسبت آبستني 50 درصد را در دامهایي با دوره فحلي منظم و 33 درصد را در دامهایي  که فحل نمی 

شدند،  پس از درمان با PRID  گزارش کردند.

نمودار 7- نسبت آبستنی در ماده گاومیش ها در خارج  از فصل  جفتگیری  ) ژوئن تا آگوست (

)1996 a، و همكاران Barile( ،)سالهاي قبل(  PRID در سال 1996 و یا بدون استفاده از  PRID با استفاده از                    
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 )Oestrus Cycle( سیکل فحلي

- براي افزایش راندمان تولیدمثلي گاومیش،  باید درباره ساختار تنظیم کننده سیکل فحلي آگاهي و اطالعات دقیق داشته باشیم. 

استفاده از اطالعات و یافته هاي علمي موجود در زمینه نقش اساسي عملکرد )تغییرات( هورمونها در طي سیکل فحلي و نیز در 

توسعه و تکامل فولیکول، براي بهبود راندمان تولیدمثل در گاومیش، بسیار درخور اهمیت هستند. به ویژه زماني که قصد داریم از 

تکنیک هاي تولیدمثلي کنترل شده با استفاده از همزماني فحلي و انجام سوپراووالسیون استفاده کنیم.

ـ جدیدترین مطالعات انجام شده در زمینه سیکل فحلي، رفتار فحلي و ساختار غدد درون ریز در سیکل فحلي  گاومیش در 

سالهاي اخیر توسط Beg و Totey در سال Singh .1999 و همکاران ، 2000. و Mal Fatti ، 2003 مرور و بازنگري و  

تغییرات قابل توجهي در صفات تولیدمثلي نژادهاي مختلف مشاهده شده است. میانگین طول سیکل فحلي در گاومیش رودخانه اي، 

21 روز گزارش شده است.

- ثابت شده است که چندین عامل از قبیل شرایط اقلیمي، درجه حرارت. طول دوره روشنایي و تغذیه، بر روي طول سیکل 

فحلي و میزان بروز فحلي تأثیرگذار هستند. رفتار فحلي در گاومیش شدت کمتري در مقایسه با گاو دارد. بنابراین، یافتن دامهاي 

فحل مشکل تر است. پذیرش دام نر توسط گاومیش ماده، به عنوان مهمترین و مطمئن ترین شیوه براي شناسایي گاومیش هاي 

فحل محسوب مي شود. عالئم فحلي در گاومیش رودخانه اي که توسط محققان مختلف گزارش شده ، عبارتند از: تکرر ادرار، تورم 

فرج، ترشح موکوس از فرج دام و نعره زدن . لیکن،  همه این عالئم به خاطر بروز ضعیفشان نمي توانند عالئم قابل اطمینان براي 

شناسایي دام هاي فحل باشند. میانگین مدت زمان فحلي، 20 ساعت و به نظر مي رسد در گاومیش رودخانه اي  مدت مختصري 

طوالني تر از گاومیش باتالقي باشد. به طور کلي، مدت زمان فحلي با دامنه تغییراتي از مدت کوتاه 9 ساعت تا مدت طوالني 56 

ساعت گزارش شده است.

به  تغییرات بستگي دارد  این  رفتار فحلي گزارش شده است که  تغییرات گسترده اي در طول  ایتالیا،  ـ در ماده گاومیش هاي 

 Zicarelli .1988 ،و همکاران Campanile( ،زمانی  که از رفتار دام رکوردگیري شده و نیز به بعضي از عوامل اقلیمي دیگر

و همکاران ،1988(

- در رابطه با طول سیکل فحلي،  Zicarelli در سال 1992 دسته بندي زیر را انجام داده است:

فحلي کوتاه مدت، > 12 ساعت ؛ 

فحلي متوسط،  از 13 تا 24 ساعت؛

فحلي طوالني،  از 24 تا 48 ساعت؛

فحلي خیلي طوالني ، < 48 ساعت.
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ـ در فحلي هاي کوتاه و متوسط، اووالسیون پس از پایان  حالت فحلي در دام اتفاق مي افتد )به ترتیب از 6 تا 72 ساعت و 24 تا 

60 ساعت از شروع فحلي(. فحلي هاي کوتاه مدت،  اغلب به حالت فحلي پنهان ادامه مي یابد که این موضوع بستگي دارد به زمان 

اووالسیون. برعکس، در فحلي هاي طوالني و خیلي طوالني، اووالسیون مي تواند قبل از پایان حالت فحلي در دام رخ دهد . گاهي 

اوقات در یک چنین مواردي،  حتي دومین اووالسیون بعد از پایان حالت فحلي نیز مي تواند بروز کند  و عمل لقاح )آبستني( در شاخ 

رحم و در همان سمت آخرین )دومین( اووالسیون انجام مي شود.

با  جامع  تحقیقاتي  پروژه  یک  گاومیش،  در  تخمداني  فعالیت  کنترل  در  درون ریز  هورمون هاي  نقش  بهتر  درک  منظور  به  ـ 

هورمون   ،)LH )Luteinizing Hormon شامل  گونادوتروفین  هورمون هاي  ترشحات  از  دقیق  ارزیابي  و  سنجش  هدف 

)نوعي   PGFM و   )17 بتا  ـ  استرادیول  و  )پروژسترون  تخمداني  استروئیدهاي  پروالکتین،   ،  )FSH( فولیکول  تحریک کننده 

متابولیت پروستاگالندین( در طي دوران فحلي تدوین و بر روي ماده گاومیش هاي موجود در مؤسسه تحقیقات دامپروري ایتالیا در 

فصول مختلف انجام شد.

- نتایج این پروژه تحقیقاتي توسط Seren و همکارانش در سال 1994 گزارش شده است. فقط 37/5 درصد از دامها از خود 

عالئم فحلي نشان دادند. رفتار فحلي به طور میانگین 32/7 ساعت با دامنه تغییرات انفرادي گسترده یعني از 5 تا  57 ساعت به 

طول انجامید به طوري که Zicarelli نیز قباًل در سال 1992 چنین نتیجه اي را گزارش کرده بود. در 16/6 درصد از گاومیش هایي 

که نشان مي دادند فحل شده باشند،  عالئم فحلي در مرحله Luteal  آشکار  بود و لذا،  به عنوان فحلي هاي کاذب ثبت شدند. در 

62/5 درصد باقیمانده گاومیش ها فعالیت هورمون هاي درون ریز کاماًل طبیعي  لیکن بدون هیچگونه عالئم خارجي فحلي بود )فحلي 

پنهان(. تنها نشانه فحلي در این گروه از دامها،  ترشح موکوس از فرج آنها بود. فاصله بین آغاز رفتار فحلي و زمان اووالسیون که 

براي استفاده از  تلقیح مصنوعي بسیار مهم است، 54/6 ساعت بود. 33/3 درصد از گاومیش هاي مورد تحقیق اووالسیون ثانویه نیز 

دانستند، در این دسته از دامها میانگین فاصله بین آغاز رفتار فحلي و زمان اووالسیون 40/4 ساعت براي اولین اووالسیون و 112 

ساعت براي دومین اووالسیون بود. تغییرات مشاهده شده در تراوشهای  غدد درون ریز در حوالی  دوره فحلي در بین فصول گوناگون،  

اختالف معني داري با یکدیگر نداشتند و کاماًل شبیه به گزارش های ثبت شده در گاو هستند )نمودار 8(. غلظت پروژسترون از 2 تا 

4 روز قبل از فحلي و در زمان  اووالسیون کاهش پیدا کرد و در همان ایام اوج سطوح PGFM گزارش شد و این سطوح باالي 

PGFM تا تکمیل مرحله Luteolysis ، مشهود بود. بعد از کاهش پروژسترون،  ترشح هورمون استرادیول به تدریج رو به 

افزایش  نهاد و باعث شروع تراوش FSH و اوج ترشح LH براي وقوع اووالسیون گردید. میانگین فاصله زماني بین اوج ترشح 

هورمون LH و زمان اووالسیون ، 35/5 ساعت بود.

ثانویه اي از هورمون LH مشاهده شد که این امر باعث وقوع اووالسیون بعدي پس از 47/7    )Peak(گاهي اوقات،  اوج
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ساعت گردید. هیچگونه همبستگي بین ترشحات هورموني و رفتار فحلي در گاومیش هایي که داراي فحلي خاموش ، فحلي بدون 

اووالسیون و یا اووالسیون هاي دوتایي  بودند،  دیده  نشد.

ـ در یکي از تحقیقات سالهاي اخیر در زمینه رفتار فحلي گاومیش در صورت وجود گاومیش نر فحل  یاب در گله که توسط 

Moioli و همکارانش در سال 1998 انجام شد، میانگین مدت زمان تمایل دام نر به سمت ماده گاومیش فحل )از  زمان اولین 

لحظه تمایل دام نر تا  آخرین نشانه تمایل دام نر به سمت ماده گاومیش فحل( 68 ساعت بود. در طي این مدت، مرحله میل جنسي 

پایدار دام نر نسبت به ماده طوالني تر و به طور میانگین 32 ساعت به طول انجامید. این مرحله،  بهترین  ابزار براي ارزیابي و 

تشخیص چشمي حالت فحلي در گاومیش ها بود، زیرا تشخیص بسیار آسان بود حتي اگر در طي یک روز  فقط 3 یا 4 بار دامهاي 

موجود در گله را نگاه مي کردیم.

- در این تحقیق،  فاصله زماني بین  اوج ترشح هورمون LH و اووالسیون به طور میانگین ، 25 ساعت بود براي دامهایي که 

بعد از تلقیح مصنوعي آبستن شدند و 46 ساعت براي آنهایي که آبستن نشدند. این چنین فرض شده است که در این حالت،  اوج 

ناکافي از تراوش LH و به تبع آن تأخیر در تشکیل بافت لوتئینی  )Luteinization ( ،  از دالیل مؤثر در تلقیحات ناموفق 

بوده اند.

- این تحقیقات،  داللت بر این موضوع دارد  که طول دوره فحلي و زمان اووالسیون در گاومیش هاي ایتالیایي،  داراي دامنه 

تغییرات گسترده اي هستند همان طور که در گاومیش هاي پرورش یافته در شرایط استوایي نیز گزارش شده است. وقوع اووالسیون 

را نمي توان از روي عالئم رفتاري فحلي از قبیل نعره زدن، تکرر ادرار و خروج موکوس از فرج پیش بیني کرد. زیرا این عالئم اغلب 

مشهود نیستند و یا زماني این عالئم مشهود هستند که هنگام  بروزشان نسبت به زمان اووالسیون، خیلي متغیر است و حتي گاهي 

اوقات بروز این عالئم با زمان فحلي دام نیز،  منطبق نیستند. بنا بر این دالیل و نیز با توجه به این حقیقت که نسبت آبستني باال 

عمدتًا بستگي دارد به تلقیح در زمان مناسب مرتبط با زمان اووالسیون، لذا مي توان گفت که استفاده از تلقیح مصنوعي در گاومیش  

)  در مقایسه با گاو (،  محدود است.
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نمودار8- تغییرات ترشحات غدد درون ریز در گاومیش ماده  در حوالی  زمان فحلی ) Seren و همكاران ، 1994(

)ng:  نانو گرم = 9- 10 گرم (
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کنترل فحلي به منظور انجام تلقیح مصنوعي

- وجود گاومیش نر فحل یاب )Teaser(،  براي تشخیص گاومیش هاي فحل در گله خیلي مؤثر است )نمودار 9(. در این حالت 

فحلي ایستا )Standing Oestrus( مطمئن ترین نشانه براي وقوع اووالسیون در چند ساعت آینده است. اگرچه، دامنه تغییرات 

 LH مشاهده شده است )از 124 ساعت قبل از اوج ترشح LH گسترده اي در فاصله زماني بین شروع فحلي و اوج تراوش هورمون

تا 6 ساعت بعد از اوج ترشح این هورمون( )Barile و همکاران ، b1996(. پایان تمایل جنسي گاومیش نر و عدم پذیرش دام نر 

توسط دام ماده،  مطمئن ترین نشانه براي پایان فحلي و وقوع اووالسیون است. با استفاده از دام نر فحل یاب و تلقیح ماده گاومیش ها 

پس از پایان فحلي، Baruselli در سال 1996 دامنه نسبت آبستني ها را از 40/44 درصد تا 60/68 درصد در مزارع مختلف مشاهده 

کرد. Zicarelli و همکارانش در سال b1997، در زمینه اثرات وجود و یا عدم گاومیش نر اخته شده بر روي راندمان تولیدمثلي 

ماده گاومیش ها با استفاده از تلقیح مصنوعي تحقیق کردند. آنها در پایان تحقیقشان گزارش دادند که وجود دامهاي نر اخته شده در 

کنار ماده گاومیش ها، باعث افزایش نسبت آبستني به میزان 42/5 درصد در مقابل 18/9درصد  در دامهایي که خودشان به حالت 

طبیعي فحل و سپس تلقیح مصنوعي شده اند و 51/1 درصد در مقابل 33/3 درصد در دامهایي که با هورمون فحل و سپس تلقیح 

مصنوعي شده اند، مي شود. در صورت عدم وجود دام نر، نسبت آبستني با استفاده از تلقیح مصنوعي در ماده گاومیش هایي که با 

دارو و هورمون فحل شده بودند،  بیشتر بود در مقایسه با آنهایي که خودشان به طور طبیعي فحل و سپس تلقیح شده بودند )33/3 

درصد در مقابل 18/9 درصد(.  نتایج مشابه توسط Moioli و همکارانش در مؤسسه تحقیقات دامپروري ایتالیا در سال 1998 از 

طریق  تحقیقي که بر روي گاومیش هاي تلقیح شده در فحلي طبیعي با وجود گاومیش نر اخته شده انجام شده ، گزارش گردید. 

بدین صورت که در این تحقیق نیز،  نسبت کل گاومیش هاي آبستن پس از تلقیح مصنوعي 56 درصد و در گاومیش هایي که در 

اولین فحلي آبستن شده بودند 40 درصد بود. 

ـ شیوه  ها و ابزارهاي مختلف به منظور استفاده از سیستم های  خودکار  براي تشخیص فحلي گاومیش با استفاده از فناوری 

الکترونیکي مورد استفاده در گاو از قبیل دستگاه قدم شمار و سامانه  هوشمند فحل یاب رادیوتله متریک حساس به فشار در حال 

توسعه و تکامل هستند. )Nabel و همکاران ، 2000(. در سالهاي اخیر، مطالعاتي در زمینه استفاده از قدم  شمارها در تشخیص 

فحلي در گاومیش در ایتالیا توسط Di Palo و همکارانش )در طي سالهاي 1999 تا 2001( انجام شده است. آنها در تحقیقشان 

به این نتیجه رسیدند مادامي که تشخیص دام فحل از طریق مشاهده چشمي فقط براي مدت کوتاهي میسر  باشد ، استفاده از قدم 

شمار براي تشخیص گاومیش هاي فحل و انجام تلقیح مصنوعي،  بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. البته،  این در صورتي است که تعداد 

زیادتري از عالئم هشداردهنده براي تشخیص فحلي هاي طبیعي در دامهاي مورد  تلقیح در دستگاه قدم شمار تعبیه و طراحي شود. 

نسبت آبستني در یک چنین تلقیحاتي )که از قدم شمار استفاده شده بود( ، 40 درصد بود. 
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- تحقیق دیگري براي تشخیص فحلي در گاومیش با استفاده از دستگاه رادیوتله متري در برزیل توسط Baruselli در سال 

2001 انجام شده است. محقق مذکور نتیجه کارش را این چنین گزارش مي کند که پراکنش تعداد پرش گاومیش  های فحل بر روي 

دامهاي دیگر در طي  ساعات مختلف روز، هیچگونه اختالف معني داري از خود نشان نمي دهند و این موضوع بیانگر این است که 

پراکنش سوار شدن بر روي دیگر گاومیش ها توسط گاومیش فحل در طي 24 ساعت ، یکنواخت است. استفاده از دستگاه مقاومت 

الکتریکي واژن )Vaginal Electrical Resistance = VER( به منظور پیش بیني فحلي و فعالیت تخمداني در گاومیش 

 VER بر روي گاومیش های هندی در سال 2001 انجام شده است. آنها ثابت کردند که دستگاه Purohit و Gupta توسط

مي تواند با دقت قابل قبول به منظور پیش بیني مراحل مختلف سیکل فحلي، وضعیت تخمدان و اووالسیون مورد استفاده قرار گیرد.

تلقیح دام ماده در مقاومت الکتریکي پایین واژن قطعًا باعث بهبود نسبت آبستني در گاومیش مي شود )81/48 در مقابل 16/66 

درصد به ترتیب با 26 و40 اهم مقاومت(.

ـ استفاده از شیوه هاي مدیریتي که نیازي به تشخیص فحلي ندارد، نقشی سودمند در افزایش استفاده از تلقیح مصنوعي در 

گله هاي گاومیش دارد و علتش هم عمدتًا به خاطر انجام آسان تلقیح است.

ـ به منظور انجام تلقیح مصنوعي در یک وقت مشخص و ثابت و نیز برطرف کردن مشکل فحل یابي، شیوه هاي هورمون درماني 

گوناگون پیشنهاد شده است )جداول 9 و 10(. محققانی چند، استفاده از )PGF2α( و یا یکي از ترکیبات آنالوگ این هورمون را براي 

کنترل فحلي در گاومیش توصیه و اغلب آنها از یک فاصله زماني یازده روزه بین دو تزریق متوالي، استفاده کرده اند. تغییر ترشحات 

غدد درون ریز بعد از تزریق PGF2α باعث مي شود که دام وارد مرحله لوتئوالیز )Luteolysis( کاماًل شبیه به همان حالتي که 

در فحلي طبیعي اتفاق مي افتد، بشود )Kamonpatana و همکاران ، 1979(.

 PGF2α با  که  گاومیش هایي  در  باروري  نسبت  دادند،  انجام  سال 1993  در  که  تحقیقي  در  همکارانش  و   Chohan  -

همزماني فحلي و تلقیح مصنوعي شده بودند را 22/8 درصد در فصلي که جفتگیري کمتر انجام مي شود و 53/3 درصد در فصل اوج 

جفتگیري گزارش کردند. از این گزارش، مي توان نتیجه گرفت که استفاده از PGF2α به منظور همزمان کردن فحلي در دامهایي 

 Sahasrabudhe  ،که داراي جسم زرد فعال و ترجیحًا در فصل اوج جفتگیري، توصیه و بهتر است که انجام شود. در هر صورت

و Pandit در سال 1997گزارش دادند که درصد باالیي از گاومیش هایي که در مرحله ساب استروس )Suboestrus(  هستند، 

بعد از تزریق با α PGF2 در طي فصل گرم، فحل شدند. هر چند که آشکار شدن فحلي بعد از تزریق پروستاگالندین مشکالتي نیز 

در برداشت، زیرا عالئم خارجي فحلي که به وسیله کارگران مي بایستي مشاهده شود در مقایسه با بروز این عالئم در حالت فحلی،  

طبیعي کمتر تظاهر  مي کرد. Baruselli،  در سال 2001 پراکندگي بیشتري را از نظر طول مدت زمان عالئم خارجي فحلي پس  

از تزریق پروستاگالندین مشاهده کرد. عالوه بر آن  به این نتیجه رسید که فاصله زماني از موقعي که پروستاگالندین تزریق مي شود 
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تا ابتداي بروز فحلي و اووالسیون در گاومیش،  بستگي دارد به اینکه در زمان تزریق این هورمون،  دام در چه مرحله اي از سیکل 

فحلي باشد. بنابراین ، دستورالعمل هاي مورد استفاده براي تعیین زمان دقیق و ثابت تلقیح در صورت فقط استفاده از پروستاگالندین،  

نتایج خوبي نداشته است. به منظور کاهش پراکندگي در زمان اووالسیون بعد از تزریق پروستاگالندین استفاده از GnRH توأم با 

پروستاگالندین توصیه شده است.
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تصویر 9:  استفاده از گاومیش نر فحل یا ب برای شناسایی ماده 

گاومیش های  فحل : الف و ب – مرحله تمایل جنسی دام نر به ماده، ج

 بروز فحلي ایستا در گاومیش ماده  ) تصاویر از Moioli ـ 1994(
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نتایج بعضي از آزمایش ها نشان داده است که همزمان کردن فحلي به ویژه همزمان کردن اووالسیون را مي توان با استفاده از 

دستورالعمل Ov.Synch به روش زیر انجام داد.

تزریق مجدد GnRH )پس از 36 تا 48 ساعت( تزریق پروستاگالندین )پس از 7 روز( GnRHتزریق.

دومین تزریق GnRH باعث بهبود  راندمان تلقیح مصنوعي در زمان ثابت مي شود زیر  این تزریق )یعني تزریق دوم( باعث 

همزمان شدن اووالسیون در مدت زمان کوتاه گردد. 

- Baruselli و همکارانش، در سال 1999 با استفاده از روش فوق الذکر درصد آبستني معادل 48/8 درصد در گاومیش هایي 

که در طي فصل جفتگیري )یعني پاییز و زمستان( تلقیح شده بودند و 6/9 درصد در آنهایي که در خارج از  فصل جفتگیري تلقیح 

شده بودند را گزارش کردند. Neglia و همکارانش، در سال 2001 در طي یک عملیات همزماني با استفاده از پروستاگالندین 

درصد آبستني معادل 43/4 درصد را گزارش دادند. همین محققان ، با اضافه کردن یک تزریق GnRH به دامهاي تحت همزماني 

در زمان اولین تلقیح ، توانستند به درصد آبستني مشابه یعني 45/8 درصد برسند. 
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جدول 9 ـ کنترل فحلي به شیوه هورمون درماني به منظور استفاده از تلقیح 
GnRH و α PGF2مصنوعي در گاومیش ها با استفاده از

درصد آبستنيزمان مورد استفادههورمون مورد استفادهمأخذ
فصل اوج جفتگیريChohanα PGF2 و همکاران )1993(

فصلي با جفتگیري کم
53/3
22/8

فصل جفتگیريBaruselliα + GnRH GnRH + PGF2 و همکاران )1999(
خارج از فصل جفتگیري

48/8
6/9

Negliaα PGF2 و همکاران )2001(
α GnRH + PGF2

فصلي که جفتگیري 
کمتر انجام مي شود

43/4
45/8

28/2خارج از فصل  جفتگیريBaruselliα + GnRH GnRH + PGF2 و همکاران )2002(
De Araujoα + GnRH GnRH + PGF2 و همکاران )2002(

α + GnRH LH + PGF2
56/5فصل جفتگیري

64/2
Neglia و همکاران

)2003(
α + GnRH GnRH + PGF2 فصلي که جفتگیري

کمتر انجام مي شود
36/0

فصلي که جفتگیري Barileα + GnRH GnRH + PGF2 و همکاران )2004(
کمتر انجام مي شود

42/5
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جدول 10 ـ کنترل فحلي به شیوه هورمون درماني به منظور استفاده از تلقیح مصنوعي 
PRID در گاومیش ها با استفاده از ابزار  درون واژني آزادکننده  پروژسترون

درصد آبستنيزمان مورد استفادههورمون مورد استفادهمأخذ
)1983( Rao &Rao  PRID40/7فصل اوج جفتگیري بقیه سال

25/3
Sing  PRID و همکاران )1988(

 PMSG  + PRID
8 تا 28تابستان

50/0
Barile PRID و همکاران )2001(

 PMSG + PRID 500واحد بین المللي
فصلي که جفتگیري 
کمتر انجام مي شود

17/5
26/0

Barile و همکاران 
)b2001(

1000 واحد  بین المللي 
  PMSG  + PRID

فصلي که جفتگیري 
کمتر انجام مي شود

56/7

Baruselli و 
همکاران )2002(

CIDR + Ecg + hCG فصلي که جفتگیري
کمتر انجام مي شود

53/5

Neglia و همکاران 
)2003(

1000 واحد  بین المللي 
  PMSG  + PRID

فصلي که جفتگیري 
کمتر انجام مي شود

28/2

Barile و همکاران )2003(
1000 واحد  بین المللي 
  PMSG  + PRID

  PMSG 1000 واحد  بین المللي
+ PRID  + GnRH

فصلي که جفتگیري 
کمتر انجام مي شود

64/5
45/2

1000 واحد  بین المللي Barile و همکاران )2004(
 PMSG  + PRID

فصلي که جفتگیري 
کمتر انجام مي شود

47/8

- عده اي دیگر از پژوهشگران  با اجراي دستورالعمل OvSynch و با استفاده از تلقیح مصنوعي، میزان آبستني از 56/5 درصد 

)de Araujo Berber و همکاران ، 2002( در فصل جفتگیري تا 36/0 درصد )Neglia و همکاران ، 2003( و 42/5 درصد 

)Barile  و همکاران ، 2004( در مدت انتقال به دوره آنستروس فصلي را گزارش کردند.

به طور کلي، استفاده از پروژسترون طبیعي و یا مصنوعي شامل هورمون هاي تزریقي،  دستگاههاي درون واژني، ایمپلنت هاي 

زیر پوست گوش همراه با استرادیول، PMSG  و پروستاگالندین،  نتایج موفقیت آمیز در جهت بهبود همزماني فحلي و آبستني 

در گاومیش ها داشته است. Baruselli ، در سال 2001 از دستگاه  درون واژني آزادکننده پروژسترون )CIDR-B( و یا ایمپلنت 
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زیر گوشی پروژسترون )CRESTAR( همراه با استرادیول به منظور مطالعه و بررسی  دینامیسم فولیکولي در طي مدت  ابقای 

ایمپلنت در زیر گوش برای ارزیابي و تعیین زمان مناسب و ثابت براي تلقیح مصنوعي در ماده گاومیش استفاده کرد.

او، در پایان تحقیق به این نتیجه رسید که اجراي روش CRESTAR براي همزمان کردن فحلي و اووالسیون، چندان مؤثر 

نبود. در حالي که آن دسته از دامهایي که با روشCIDR-B همزمان شده بودند،  تخمک ریزی کردند. اگرچه، با توجه به درصد 

دامهاي  اووله شده )66/6 درصد( و دامنه زمانی تخمک ریزی که از 32 تا 96 ساعت متغیر بود ،  باز هم نتیجه آنچنان رضایتبخش 

محسوب نمي شود.

به هر حال،  شیوه هاي همزمان کردن فحلي در صورتي که در گاومیش هاي Cyclic )گاومیش هایي که به طور منظم فحل 

مي شوند( اجرا شود، مؤثر و سودمند خواهند بود. بنابراین، چنین شیوه هایی را مي توان در فصل جفتگیري گاومیش ها )پاییز( مورد 

استفاده نمود. در فصل زمستان، به علت تغییرات )پراکندگي( بیشتر فاصله زماني بین شروع فحلي و زمان اووالسیون، تعیین یک 

زمان صحیح و ثابت براي تلقیح مصنوعي، مشکلتر است.

- تحقیق قبلي ما نشان داد که استفاده از PRID  باعث افزایش درصد آبستني در فصلي با جفتگیري کمتر مي شود و عالوه 

بر این استفاده از PRID  باعث همزماني فحلي در دامها شده به طوري که تلقیح مصنوعي را مي توان در زمان ثابت و معیني 

انجام داد که این موضوع باعث برطرف شدن معضل تشخیص دامهاي فحل نیز مي شود )Barile و همکاران، a1996 ـ 1997(.

ماهیت و مکانیزم عمل PRID  بدین صورت است که این دستگاه حاوي 1/55 گرم پروژسترون طبیعي و یک کپسول ژالتین 

با 10 میلیگرم استرادیول بنزوآت است که جمعًا در قالب یک دستگاه درون واژني به مدت 10 روز داخل واژن جاگذاري مي شود. در 

روز هفتم پس از قرار دادن PRID  در واژن، تزریق 1000 واحد بین المللي PMSG همراه با:

الف( 0/15 میلیگرم کلوپروستنول )Cloprostenol(  و یا 

 ب( آنالوگ پروستاگالندین F2α انجام مي شود.

هنگام خارج کردن PRID از داخل واژن، گاومیش ها در زمانهاي مشخص و ثابت بعد از خروج PRID ،  تلقیح مصنوعي 

تلقیح  آزمایش در سه نوبت  اثر متغیر بودن زمان اووالسیون، دامهاي مورد  آزمایش،  به منظور خنثي کردن  اولین  مي شوند. در 

مصنوعي شدند.

-در 48، 72 و 96 ساعت پس از خارج کردن PRID ، عالوه بر این آزمایش همین شیوه همزماني با همین جدول زمان بندي در 

فصل اوج جفتگیري یعني پاییز و نیز  فصلي که جفتگیري کمتر انجام مي شود یعني بهار در آزمایش های مشابه مورد اجرا قرار گرفت 

.  هدف از این آزمایش ها،  پي بردن به این نکته بود که آیا اختالف معني داري از نظر درصد آبستني با استفاده از تلقیح مصنوعي 

مشاهده مي شود یا نه؟ )Barile و همکاران ، 1999(. نتیجه حاصله این چنین بود که درصد باروري بین دو فصل مذکور اختالف 
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معني دار با یکدیگر نداشتند. در حقیقت در پاییز و بهار که به ترتیب فصل اوج  جفتگیري و فصل با جفتگیري کم در گاومیش هاي 

ایتالیا هستند، درصد آبستني به ترتیب 46/2 درصد و 44/3 درصد بود. Rao و Rao در تحقیقي که در سال 1983 با استفاده از 

PRID در هر دو فصل اوج و کمبود جفتگیري انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که میزان باروري در طي ماههاي اکتبر تا ژانویه 

) فصل اوج جفتگیري ( خیلي بیشتر بود از دیگر ماههاي سال )40/7 درصد در مقابل 25/3 درصد(.

Singh و  همکارانش، در سال 1988 به این نتیجه رسیدند که استفاده از گونادوتروفین همراه با PRID ، تضمین کننده یک 

اووالسیون خوب در فصل کم جفتگیري است. در حقیقت، این محققان در طي ماههاي تابستان، به نسبت آبستني 50 درصد در 

گاومیش هاي هندي که با PMSG + PRID همزمان شده بودند، دست یافتند که این درصد آبستني بیشتر از درصدي بود که 

آنها در آزمایش های قبلي شان )که همزماني فقط با استفاده از PRID بود( ، به دست آورده بودند )از 8 تا 28 درصد، Singh و 

همکاران، 1984 ـ 1983( 

- ما نیز به این نتیجه رسیدیم که استفاده از PMSG ، باعث افزایش باروري مرتبط و متناسب با دز مصرفي این هورمون 

مي شود. در حقیقت درصد آ بستني در گاومیش هایي که با PRID همراه با 500 واحد بین المللي PMSG همزمان شده بودند، 26 

درصد در صورتي که در گاومیش هایي که فقط با PRID بدون هیچگونه تزریق گونادوتروفین همزمان شده بودند، 17/5 درصد 

  .)c2001 ،و همکاران Barile( بود

- در جدول زمانبندي برنامه همزماني فحلي که ما  از آن استفاده کردیم،  افزودن PGF2α نیز به PMSG+PRID به 

منظور پرهیز  از وجود هر گونه جسم زرد فعال به هنگام برداشتن PRID که ممکن بود باعث تأخیر در عملیات همزمانی بشود 

، مفید و سودمند بود.  نکته قابل ذکر اینکه تاخیر  اشاره شده در همزماني بر  اثر وجود جسم زرد فعال در گاو توسط Mialot و 

همکارانش در سال 1996 و در گاومیش توسط Subramanian و Devarajan در سال 1991 گزارش شده است.

ـ بنابراین،  استفاده از PRID همراه با PMSG و پروستاگالندین را مي توان به صورت کاماًل مؤثر و همراه با موفقیت براي 

همزماني فحلي در گاومیش در فصل کم جفتگیري توصیه کرد زیرا باعث افزایش کارآیي و بازدهي برنامه هاي تلقیح مصنوعي و در 

نهایت بهبود و افزایش میزان باروري در گله مي شود. 

- نبودن هیچگونه اختالف معني دار در درصد آبستني بین فصل هاي پاییز و بهار باعث آزادي عمل در استفاده از تلقیح مصنوعي 

در برنامه هاي پرورش و اصالح نژاد در فصل کم جفتگیري،  مي شود و همین موضوع باعث برطرف شدن نیاز گاومیشداران ایتالیایي 

به آبستني دامهایشان بین ماههاي مارس و سپتامبر به منظور تولید شیر دقیقًا در ماههایي که تقاضا براي مصرف شیر گاومیش )در 

تابستان( زیاد می شود ، شده است. 

به منظور تعیین و تثبیت زمان مناسب براي تلقیح مصنوعي بعد از همزماني با PRID، ما زمان اوج ترشح هورمون LH را بعد 
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.)1999 ، Borghese .1998 ، و همکاران Barile( بررسي و ارزیابي کرده ایم PRID از برداشتن

- در گاومیش هایي که در بهار همزمان شده بودند )Barile و همکاران ، 1998( فاصله زماني از برداشتن PRID تا اوج 

از برداشتن PRID تا زمان دقیق  با دامنه تغییرات از 40 تا 76 ساعت بود. فاصله زماني  ترشح LH ، 12/3 ± 54/7 ساعت 

اووالسیون،  یعني زماني که فولیکول ترکیده شده )پاره شده( لمس شد 13/1 ± 84 ساعت بود. در صورتي که فاصله زماني از اوج 

LH تا اووالسیون 8/9 ± 31/0 ساعت بود، یعني چیزي شبیه به نتیجه تحقیق قبلي توسط Seren و همکاران در سال 1994 در 

گاومیش هاي همزمان نشده که این فاصله به طور میانگین 36 ساعت بود. در بررسي زمان اوج LH در گاومیش هایي که در دو 

فصل مختلف همزماني فحلي شده اند )Borghese و همکاران ، 1999(، مشخص شد که فاصله زماني از برداشتن PRID تا اوج 

LH ، 21/53 ± 46/87 ساعت در ماه نوامبر و 12/05 ± 61/00 ساعت در ماه مارس بود. وقوع اووالسیون به طوري که روزانه 

دقیقًا از طریق توشه رکتال کنترل مي شد،  در 72 ساعت پس از برداشتن PRID در ماه نوامبر و در 96 ساعت پس از برداشتن 

 PRID در ماه مارس ، اتفاق افتاد. براساس این نتایج،  پیشنهاد شده است که در 72 ساعت و 96 ساعت پس از برداشتن PRID

 PRID مناسبترین زمان براي همزماني در گاومیش ها در  فصل کم جفتگیري است.  در حالي که 48 و 72 ساعت پس از برداشتن

در فصل پاییز بهتر است. در حقیقت،  با استفاده از PRID + 1000 واحد بین المللي PMSG و 2 جدول زمانبندي تلقیح مصنوعي 

در ساعت 72 و 96 پس از برداشتن PRID در طي فصل بهار،  ما  توانسته ایم درصد آبستني از 47/8 درصد تا 64/5 درصد را در 

سالهاي مختلف به دست آوریم )Barile و همکاران ، b2001، 2003، 2004(. با توجه به اینکه دامها  در هنگامی همزمان شده 

اند که راندمان تولید مثلی شان خیلی کم و اینکه  عملیات همزماني باعث افزایش باروري دامها مي شود به طوري که حتي اگر بر 

اثر تلقیح مصنوعي نیز آبستن نشوند، مدتي بعد  از طریق  جفتگیري طبیعي آبستن خواهند شد، مي توان گفت که نتایج به دست 

آمده خوب و رضایتبخش هستند.

 GnRH به منظور کاهش واریانس در زمان اووالسیون و افزایش راندمان )کارآیي( زمان ثابت تلقیح مصنوعي، از هورمون -

همراه با PRID براي همزماني استفاده شد.  لیکن ، درصد آبستني با توجه به  نتیجه اي که از شیوه PRID به تنهایي به دست 

آمده بود، افزایش نیافت )به ترتیب 45/2 درصد و 64/5 درصد باGnRH + PRID و PRID به تنهایي( )Barile و همکاران 

.)2003 ،

- نتایج رضایتبخش )53/5 درصد آبستني( در خارج از  فصل جفتگیري توسط Baruselli و همکارانش در سال 2002 با 

استفاده از CIDR همراه با eCG و hCG )گونادوتروفین کوریونیک اسبي و انساني( به دست آمده است،  با توجه به اینکه 

دامهاي تحت آزمایش فقط یک بار آنهم 62 ساعت پس از برداشتن CIDR تلقیح شدند. در سالهاي اخیر،  ما کارآیي PRID و 

شیوه OvSynch را به منظور تعیین یک زمان ثابت براي تلقیح ماده گاومیش هاي همزمان شده در فصل بهار با یکدیگر مقایسه 
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کردیم. هر دو شیوه  مختلف هورمون درماني مورد استفاده یک کارآیي و بازدهي را در نیل به همزماني فحلي و نیز درصد خوب 

آبستني بر اثر تلقیح در فصل بهار را از خودشان نشان دادند. اگرچه،  اختالف معني دار در زمینه میزان باروري بین PRID و شیوه 

OvSynch مشاهده نشد )به ترتیب 47/8 درصد و 42/5 درصد( اما  درصد آبستني بیشتري در گاومیش هاي همزمان شده با 

PRID  در مقایسه با OvSynch  به دست آمد به طوری که درمان با PRID در بهبود و برطرف کردن حالت  آنستروس،  در 

دامهایي که فحل نمي شدند،  خیلي مؤثر بود )Barile و همکاران ، 2004(.

- این نتیجه، به وسیله تحقیق Baruselli و همکارانش در سال 1999 مورد تأیید قرار مي گیرد. زیرا،  آنها نیز با استفاده از 

شیوه OvSynch به درصد آبستني 48/8 درصد در گاومیش هایي که در طي فصل جفتگیري تلقیح شده بودند )پاییز ـ زمستان( و 

6/9 درصد در گاومیش هایي که در خارج از  فصل جفتگیري تلقیح شده بودند، دست یافتند. در حقیقت،  همان محققان در مقایسه اي 

که بین شیوه hCG + eCH + CIDR و GnRH + PGF2α + GnRH )شیوه OvSynch( در خارج از  فصل جفتگیري 

انجام دادند،  به این نتیجه رسیدند که درصد آبستني با تلقیح مصنوعي در دامهاي همزمان شده با CIDR، بیشتر از دامهایي است 

که با شیوه دوم OvSynch تلقیح شده اند )53/6 درصد در مقابل 28/2 درصد( )Baruselli و همکاران ، 2002(. 

نتیجه گیري: 

راندمان  بهبود  به  کنترل شده مي توان  تولیدمثلي  تکنیک هاي  از  استفاده  و  مدیریت  به سیستم هاي  دقیق  نظارت  و  توجه  با 

تولیدمثلي در گاومیش ها دست یافت.  با استفاده از تکنیک هاي فحل کردن گاومیش،  مي توان تلیسه هایي که فحل نمي شوند را به 

منظور افزایش باروري در فصل کم جفتگیري و کاهش فاصله بین دو زایش، وادار به فحلي منجر به باروري کرد. شیوه هاي مختلفي 

براي فحل کردن گاومیش ها  از قبیل استفاده از پروستاگالندین، گونادورلین و  پروژستاژن  مورد استفاده قرار مي گیرد. هر چند  که 

نتایج عالي و رضایتبخش با استفاده از PRID + PMSG و پروستاگالندین در این زمینه به دست آمده است.

براي شناسایي گاومیش های  فحل به منظور استفاده از تلقیح مصنوعي،  وجود گاومیش نر فحل یاب مي تواند خیلي مفید و مؤثر 

باشد. شیوه ها جدیدي رو به توسعه و تکمیل است تا بتوان از سیستم هاي هوشمند فحل یابي با استفاده از تکنولوژي الکترونیک از 

قبیل سیستم قدم شمار )Pedometry( و رادیوتله متري استفاده کرد.  به منظور تعیین یک زمان ثابت و معین براي تلقیح مصنوعي 

و به تبع آن غلبه بر مشکل فحل یابي، شیوه هاي هورمون  درماني مختلفي تدوین و پیشنهاد شده است.

و  خوب  نتایج  بوده،    پروستاگالندین  باتزریق  فقط  و  تلقیح  براي  معین  و  ثابت  زمان  از  استفاده  براساس  که  شیوه هایي 

رضایت بخشي نداشته است. استفاده از GnRH همراه با پروستاگالندین، باعث بهبود تأثیر و کارآیي تلقیح در زمان معین و ثابت 

 شده است.  زیرا،  باعث همزماني اووالسیون در مدت زمان کوتاه مي شود.  لیکن این نوع درمان زماني مؤثر است که گاومیش ها 

در فصل کم  موفقیت آمیز  و  نتیجه خوب  با  پروستاگالندین،  مي تواند  و   PMSG با  PRID همراه  از  استفاده  فحل مي شوند. 
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جفتگیري مورد استفاده قرار گیرد و به همین خاطر،  استفاده از این شیوه  در مواردی  که عملیات همزماني فحلي و تلقیح مصنوعي 

در خارج از فصل جفتگیري مورد نظر است،   ارجحیت دارد. 
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فصل پنجم
دینامیسم فولیكولي و فن آوریهاي 

تولیدمثلي در گاومیش

نویسنده:
Giuseppina Maria Terzano

مؤسسه تحقیقات علوم دامي ایتالیا، رم



ویژگي هاي کلي در تولیدمثل از قبیل فصلي بودن ، فحل شدن و اووالسیون در پستانداران،  بنا بر دالیل زیر با یکدیگر اختالف 

فاحش دارند:

الف( فعالیت تولیدمثلي ممکن است در سراسر سال و یا در فصل معیني اتفاق بیفتد که این موضوع،  بستگي دارد به نوع گونه 

و تطابق پذیریشان به شرایط محیطي. به عنوان مثال، طول مدت روشنایي نقش تعیین کننده اي در فعالیت تولیدمثلي گونه هایي که 

تولیدمثل فصلي دارند، ایفا مي کند.  از جمله ،  مي توان از جوندگان، گوشتخواران و نشخوارکنندگان )گوسفند، بز، گاومیش، گوزن و 

غیره( نام برد. در میان گونه ها،  روباه یک حالت استثنائي و منحصربه فرد دارد و آن اینکه یک بار در سال در طي ماههاي ژانویه 

و یا فوریه، اووالسیون در آن رخ مي دهد؛

ب( پستانداران را مي توان براساس وقوع و یا عدم وقوع اووالسیون طبیعي ،روه بندي کرد:

انجام  اووالسیون،در صورت  اول که شامل خرگوش خانگي، خرگوش صحرایي، گربه، سمور، شتر و الما مي شود   در گروه 

جفتگیري رخ مي دهد و آثار فحلي در آنها آشکار نیست؛

گروه دوم،شامل  پستانداراني مي شود که اووالسیون به صورت طبیعي )بي اختیار( در هر فحلي رخ مي دهد که همین وقوع 

اووالسیون در این گروه از پستانداران،باعث مجزا شدن مرحله فولیکولي از مرحله جسم زرد مي شود.
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ج( طول سیکل فحلي در گونه هاي مختلف،کاماًل با یکدیگر متفاوت هستند.بدین صورت که جوندگان کوچک،  سیکل فحلي 

کوتاه مدت چهار یا پنج روزه دارند، دامهاي مزرعه اي و پستانداران بزرگتر سیکل فحلي طوالني تري دارند از قبیل گوسفند 17 روز، 

گاو، بز، گاومیش، اسب و خوک 21 روز و پستانداران بزرگتر از جمله میمونهاي بزرگ )شامپانزه و اورانگ اوتان( 28 روز. سگها نیز 

سیکل فحلي طوالني حدود 6 تا 7 ماهه دارند که دو ماه از این مدت ، شامل مرحله جسم زرد می شود  )Concannon ، 1993(؛

د( تعداد دفعات اووالسیون نیز در گونه ها و نژادهاي مختلف درون هر گونه نیز با یکدیگر تفاوت فاحش دارند. به عنوان مثال، 

در گوسفندان نژاد Merinos d'Arles و Ile-de-France، در هر سیکل فحلي فقط یک اووالسیون رخ مي دهد حال اینکه 

 Land( از قبیل نژاد رومانوف و یا فین ، در هر سیکل فحلي دو تا چهار اووالسیون رخ مي دهد )در نژادهاي مولد )با زاد و ولد زیاد

و همکاران ، 1973(.  نوعي حالت استثنائي و منحصربه فرد در بعضي از پستانداران حشره خوار مانند فیل،  وجود دارد به طوری که 

در هر سیکل فحلي، حدود 120 اووالسیون اتفاق مي افتد )Dryden ـ 1969(.

به رغم وجود این تفاوتها در سیکل فحلي، ثابت شده که یک رشته  مکانیزم هاي مشترک وجود دارد  که تنظیم کننده فعالیت هاي 

تخمدان در همه گونه ها است )Oogenesis( ) Monniaux و همکاران ، 1997(.

1 ـ مرحله اووجنزیس )Oogenesis(  و شروع رشد فولیکولي:

مرحله اووجنزیس، از ابتدایي ترین مراحل حیات دام ماده آغاز  مي شود و در این مرحله است که منبعي از فولیکولهاي اولیه 

تشکیل مي گردد. پس از انجام لقاح و مشخص شدن جنسیت جنین، غدد جنسی جنین ماده تشکیل  شده از اووگونیا و سلولهاي 

سوماتیک نشأت گرفته از Mesonephros )جفت میاني از 3 جفت عضو جنیني کلیوي در پستانداران(.  اووگونیا نیز بر اثر تکثیر 

سلولهاي مولد اولیه اي که از همان ابتداي مرحله تشکیل رویان ) embryogenesis ( وارد تخمدان شده اند رشد و تکامل پیدا 

مي کند. اگر بخواهیم به صورت نمودار نشان بدهیم، Oogenesis شامل سه مرحله است که عبارتند از:

الف( مرحله تکثیر )در این مرحله اووگونیا فعاالنه در حال تقسیم شدن است(؛

ب( مرحله میتوز )در این مرحله اووسیت هاي اولیه تشکیل مي شوند(؛ 

ج( مرحله از بین رفتن شدید سلولهاي مولد.

اووسیتهایي که از بین نرفته و زنده مانده اند، وارد مرحله دیپلوتن )Diplotene stage(  از مراحل تقسیم میتوز اول شده و به 

 Oogenesis وسیله یک الیه از سلولهاي گرانولوزا احاطه مي شوند و در نهایت، تبدیل به فولیکولهاي اولیه مي گردد. هر سه مرحله

به طور کاماًل مشخص با یکدیگر مرتبط و حالت همپوشاني دارند. لیکن، اختالفات مهمي از نظر زمان وقوع هر یک از سه مرحله در 

بین گونه هاي  مورد مطالعه مشاهده مي شود. مرحله میتوز، در بیشتر پستانداران در زمان قبل از تولد رخ مي دهد. در خرگوش خانگي، 
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تشکیل اووسیت دو روز بعد از تولد رخ مي دهد. در خوک نیز، تشکیل اووسیت ها از همان ابتداي دوره جنیني شروع مي شود اما تکامل 

آنها فقط در طي هفته هاي اول بعد از تولد است. در گوسفند و گاو،  اووگونیا و اووسیت،  در طي نیمه اول زندگي جنیني تشکیل 

مي شوند. در گاومیش آبي، مرحله تشکیل فولیکول هاي اولیه تا قبل از تولد کاماًل به پایان مي رسد. ) در 11/55±127/84روزگي 

مرحله  )انسان(  زن  در  که  در صورتي  است(  سانتي متر   22/84±4/74 معادل  کپل   فوقانی  قسمت  که طول  زماني  جنین،  عمر 

Oogenesis در هنگام تولد به پایان مي رسد )نمودار 1(

نمودار 1 ـ مراحل تشكیل گامت )Gametogenesis( در پستانداران ماده از زمان تشكیل جنین تا زمان فعالیت  جنسي

پرورش گاومیش و تحقیقات
188



در پایان مرحله Oogenesis، تخمدان حاوي میلیونها فولیکول اولیه درون یک بافت بینا بینی  )Interestitial( است، 

ضمن اینکه خود تخمدان توسط غشای مخاطي تخمداني احاطه شده آن  را اشتباهًا الیه مخاطي مولد مي نامند. مادامي که  دیگر 

هیچگونه اووگونیا وجود نداشته باشد ، اووسیت هایي که در طي دوران جنیني و دوره قبل از تولد تشکیل شده  اند، تنها منبع اووسیت 

پایان رسید،  به  اولیه  فولیکولهاي  اینکه ذخیره سازي  به محض  دام هستند.  فعالیت جنسي  و   بلوغ  دوران  در کل  قابل دسترس 

 ، Oogenesis تحلیل یا از بین رفتن فولیکول (. از پایان دوره :  )Atresia فولیکول هاي اولیه مازاد به سرعت از بین می روند

بعضي از فولیکولهاي اولیه به طور مداوم شروع به رشد مي کنند ولي تا زمان رسیدن به بلوغ، همه آ نها با همان شیوه atresia از 

بین مي روند. برای بیان بهتر مطلب، به ذکر موارد زیر می پردازیم : 

- یک جنین گاو که در روز 110 پس از آبستني ،  2,700,000 اووسیت دارد، به هنگام تولد فقط 70000 اولوسیت دارد. با رشد 

و تکامل مداوم فولیکول و در سراسر طول عمر یک ماده گاو مسن،  ممکن است فقط 2500 تخمک قابل بارور شدن  داشته باشد.

- در تخمدانهاي جنین انسان، تعداد سلولهاي مولد از 7,000,000 به 1,000,000 در بین ماه ششم آبستني تا زمان تولد کاهش 

پیدا مي کند. این نکته ثابت شده است که از کل تعداد اووسیت ها به احتمال زیاد،  فقط یک درصد از آنها تا مرحله بلوغ باقیمانده و 

از طریق اووالسیون از درون تخمدان آزاد مي شوند.

- فولیکولها ، پیوسته  در حال رشد و تکامل هستند. در یک بررسي بافت شناسي از بخش کورتکس تخمدان یک دام ماده که 

از نظر تولیدمثلي فعال است، به خوبي مراحل مختلف تکامل و باروري فولیکولها را می توان مشاهده کرد. پس از مرحله فولیکول 

اولیه، رشد و تکثیر سلولهاي گرانولوزا انجام مي گردد که با احاطه تخمک قابل بارور شدن  توسط همین سلولهاي گرانولوزا، فولیکول 

ثانویه تشکیل مي شود. پس از تشکیل و در مرحله تکامل فولیکول ثانویه، یک الیه آنتروم  ) شکاف میان فولیکول ( توسط مایعي 

که بین سلولهاي گرانولوزا وجود دارد،  تشکیل و باعث جداسازي این سلولها از یکدیگر مي شود. در این مرحله، فولیکول وارد سومین 

مرحله تکاملي خود شده که به نام فولیکول گراف نامیده مي شود.

ـ تخمدان ، دو وظیفه اصلي دارد:

الف( تولید منظم و دوره اي تخمک قابل بارور شدن ؛

ب( تولید متناسب و متعادل هورمون هاي استروئیدي که باعث تداوم رشد و تکامل قسمت تناسلي دام ماده مي شوند به طوري 

که مي توان گفت این هورمونها هستند که حرکت جنین ) از  ابتدایي ترین زمان تشکیل( را تسهیل و تضمین کننده استقرار جنین و 

باالخره رشد و تکامل آن در رحم هستند. فولیکول جزیي ازتخمدان است که تخمدان را قادر به انجام دو وظیفه اصلي اش که همان 

گامتوجنزیس )Gametogenesis( و استروئیدوجنزیس )Steroidogenesis( باشد، مي کند.

- با مشاهده چشمي،  شکل تخمدان گاومیش )نمودار 2( کاماًل با تخمدان گاو متفاوت است. تخمدان گاومیش به شکل گرد، به 
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طول حدود 2/5 سانتیمتر و با وزن 3/9 گرم توصیف شده است )Lutkuke و Rao ، 1962( . حال اینکه تخمدان گاو به شکل 

.)Sisson، 1953 (بیضي، حدود 3/7 سانتي متر طول و با وزن 8/6 گرم توصیف شده است

در مقایسه فیزیولوژیکي ، تخمدان گاومیش فعالیت تولیدمثلي کمتري نسبت به گاو از خود نشان مي دهد و علتش این است 

که داراي تعداد فولیکول )اولیه و آنترال( کمتري است و به نظر مي رسد که اووسیت هاي گاومیش به سرعت در معرض تحلیل  

atresic قرار مي گیرند. جسم زرد در گاومیش در سطح تخمدان ، عمیقًا فرورفته و به رنگ خاکستري است در صورتي که جسم 

زرد در گاو،  معمواًل  برجسته در سطح تخمدان و به رنگ زرد مشاهده مي شود. اندازه هاي جسم زرد نیز در بین گاومیش ها متفاوت 

است به طوري که  در تخمدانهاي فعال، بزرگتر از تخمدانهاي غیرفعال هستند.

تصویر 2 ـ تخمدان گاومیش

2 ـ فن آوریهاي پیشرفته مورد استفاده در پرورش گاومیش: 

- در طي چند سال گذشته،  پیشرفت هاي مهم و چشمگیري در زمینه تلقیح مصنوعي و کنترل تولیدمثل گاومیشها به دست 

آمده است. اولین پیشرفت در زمینه فن آوري تولیدمثلي در گاومیش ، استفاده از تلقیح مصنوعي بود زیرا با استفاده از این تکنیک 

بود که توزیع ژن هاي گاومیش نر ممتاز )از نظر ژنتیکي( به طور گسترده در جمعیت گاومیش انجام گرفت و تا به امروز نیز تلقیح 

مصنوعي مؤثرترین شیوه در بهبود تولیدمثل گاومیش به شمار مي رود.

- در زمینه توسعه و  تکامل  روش هاي همزماني  فحلي، سوپراووالسیون و انتقال جنین در گاومیش  زنده )In vivo( نیز 

پیشرفت هایي به دست آمده ولي در مقایسه با گاو،  کمتر موفق و مٍؤثر بوده است. دستیابي به فن آوریهاي تولید جنین در شرایط 

تکامل  توسعه و  باعث  برتر،  تکثیر سریعتر ژنهاي  به منظور   )In vitro embryo-production= IVEP( آزمایشگاهي 
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تکنیک باز کردن فولیکول و برداشت تخمک)Ovum pick-up=OPU( با استفاده از دستگاه اولتراسوند درون واژني شد. 

استفاده از تکنیک OPU ، همراه با فن آوري IVEP ، باعث سهولت و تسریع در بهبود ژنتیکي گاومیش از طریق خط خوني 

مادري مي  شود.

- در سالهاي اخیر،  استفاده از تکنیک هاي اولتراسونوگرافي براي مطالعه فولیکولهاي گاومیش، باعث مشخص شدن الگوهاي 

رشد، تکامل و تحلیل فولیکول شده است که این موفقیت به نوبه خود مي تواند منجر به بهبود باروري در گاومیش ماده شود.

3 ـ دینامیسم فولیکولي در گاومیش

- در طي چند سال گذشته، تکامل دستگاه اولتراسونیک و استفاده از آ ن از طریق درون رکتوم به منظور مشاهده تخمدان دام 

ماده، به وضوح مؤید این نظریه است که رشد و تکامل فولیکول در تخمدان در طي سیکل فحلي در گاو داراي نوعي الگوي موجي 

شکل است، لذا ،  این موضوع خود به عنوان پایه و مبنایي براي بهبود باروري، همزماني فحلي با دقت بیشتر و افزایش پاسخ  به 

سوپراووالسیون محسوب مي شود.

آگاهي دقیق و صحیح از فرآیند رشد و تشخیص فولیکولهاي کیسه اي شکل که در نهایت اووالسیون در آنها انجام خواهد شد 

نیز به منظور بهبود راندمان تولیدمثل در گاومیش ضروري است. 

- مشاهده، بررسي و ارزیابي ساختمان تخمدان با دستگاه اولتراسونوگرافي،  یک روش دقیق و قابل اعتماد براي شناسایي و 

اندازه گیري فولیکولها است و از آ نجائي که لمس تخمدان و بررسي وضعیت فولیکولها از طریق توشه رکتال در گاومیش چندان دقیق 

نیست، لذا این نکته  اهمیت و ارزش استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافي در گاومیش را دو چندان مي کند. 

یافته ها و پیشرفت هاي علمي که منجر به افزایش  آگاهي هاي فعلي ما و دیگر محققان از الگوهاي رشد و تکامل فولیکول شده 

است به ترتیب زمان وقوع به شرح زیراند:

-1960 :  تشکیل دو موج )دو مرحله موج مانند( براي رشد فولیکول در طي سیکل فحلي، در گاو به اثبات رسید)  1960 

،Rajakoski(؛

-1972 و 1981 :  محدوده حیات و وضعیت نهایي فولیکولهاي انفرادي در طي سیکل فحلي تلیسه  ها،  مستقیمًا مورد مطالعه 

و آزمایش قرار گرفت )Dufor و همکاران ، Matton .1972 و همکاران ، 1981(؛

-1983-1982 : رشد و تفاوت بین فولیکولهاي فعال از نظر ترشح استروژن و فولیکولهاي غیرفعال از لحاظ ترشح استروژن در 

طي سیکل فحلي،  مشخص شد )Ireland و Roche ، 1982، 1983(؛

- 1984 : مشاهده اندازه فولیکولها با استفاده از دستگاه اولتراسوند در طي سیکل فحلي تلیسه  ها، انجام شد )Pierson و 
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Ginther ، 1984(؛

-1987 : مشاهده فولیکولهاي غالب همان طور که در پستانداران بزرگ اولیه مشاهده شد، در گاو نیز مصداق پیدا کرد و فرضیه 

تشکیل 3 موج براي رشد و تکامل فولیکولهاي غالب،  در طي سیکل فحلي ارائه گردید )Ireland و Roche ، 1987(؛

- 1988 :  از تجزیه و تحلیل مشاهدات حاصله از دستگاه اولتراسوند و تصاویر تخمدان براي ردیابي مراحل مختلف رشد و نیز 

تحلیل  فولیکولهاي انفرادي )Follicular atresia(  ، در سراسر سیکل فحلي تلیسه ها استفاده شد )Fortune و همکاران، 

Savio .1988 و همکاران،  Sirois .1988 و Fortune، 1988(؛

- از 1990 تاکنون ـ نقش  عملکرد اتوکرین )Autocrine  : یکی از روشهای  عملکرد هورمونها که طی آن  هورمون به 

گیرنده های سلولهای تولید کننده خود متصل می شود و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد(و پاراکرین ) :Paracrineیکی 

از روشهای عملکرد هورمونها که در آن ،هورمون ساخته شده در سلولهای  درون ریز و آزاد شده از آنها به گیرنده های آن که 

در سلولهای مجاور وجود دارند متصل می شوند و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهند( هورمونهای درون فولیکول در تنظیم 

رشد، تفاوت ساختاري در مراحل مختلف و فعالیت فولیکول مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است )Ireland و همکاران،  2000(؛

شیوه  از  فولیکولي،   موج  هر  از  قبل   FSH هورمون  غلظت  در  ناپایدار  اوج  نقطه  تشخیص  و  تعیین  منظور  به   :  1992-

رادیوایمونواسي )The Radioimmuno assay= RIA( استفاده شد؛

 Savio( همراه با پایان موج فولیکولي مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت LH  1993 : الگوي کاهش مرحله اي ترشح هورمون-

و همکاران ، Stock .1993 و همکاران ، 1993(.

A3 ـ جمعیت فولیکولي

- به طور کلي در گاومیش، سیستم عملکرد فولیکول کمتر از گاو مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. Singh و همکارانش 

تلیسه هاي گاومیش را مطالعه و  در سال 1984 نحوه تکامل و تحلیل فولیکولهاي بزرگ )8 میلیمتري( بر روي سطح تخمدان 

تشریح کردند. 

-آنها در تحقیقشان در 65 درصد از تلیسه هاي بالغ ، در اواسط  سیکل فحلي فولیکولهاي بزرگتر  در مقایسه با 3 روز قبل از 

فحلي مشاهده کردند و به این نتیجه رسیدند که نتایج تحقیقشان موافق با نظریه Rajakoski در سال 1960 به شرح زیر است:

- فولیکولها در اواسط سیکل فحلي، تحلیل می روند و مجدداً موجی از رشد فولیکولهای جدید ) موج دوم (  در همین زمان یعني 

اواسط سیکل فحلي، تشکیل و باعث وقوع اووالسیون پس از فحلي مي شود. گونه گاومیش دارای  تعداد کمتر فولیکول در سطح 

تخمدان در مقایسه با گاو است . تعداد فولیکولهاي اولیه تقریبًا از 12000 تا 19000 در تلیسه گاومیش هاي رودخانه اي گزارش شده 
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.)1979 ، Nasseri و Samad( است

- عالوه بر این، از طریق مطالعات بافت شناسي تخمدان، Danell در سال 1987 مطالعاتي را در زمینه سیستم فولیکولي 

دو گروه از تلیسه گاومیش هاي نژاد سورتي که یک گروه  فحل مي شدند و گروه دیگر  فحل نمي شدند، انجام داد. او در پایان 

اولیه اي که در گاو توسط  از 150000 فولیکول  را 12636 عدد )کمتر  تلیسه هایي که فحل مي شدند  اولیه در  تعداد فولیکولهاي 

Erickson در سال 1966 گزارش شده است( و 10132 فولیکول اولیه) با دامنه 1222 تا 40327 در یک جفت تخمدان( در 

تلیسه هایي که فحل نمي شدند را گزارش کرد. او تحلیل فولیکولی  بیشتري را در گاومیش )66 درصد( در مقایسه با گاو )50 درصد( 

مشاهده کرد و عالوه بر این، نشان داد که همان دینامیسم فولیکولي در گاو که توسط Rajakoski در سال 1960 مشاهده و 

گزارش شده بود، در گاومیش نیز وجود دارد. Le Van Ty و همکارانش در سال 1989 در مطالعه اي که بر روي گاومیش هاي 

باتالقي انجام دادند، گزارش کردند که تعداد فولیکولهاي آنترال ) دارای شکاف میانی (  در گاومیش هاي مورد مطالعه معادل فقط 

20 درصد تعدادي بود که در گاو ) در شرایط محیطي و  پرورش یکسان(  مشاهده کرده بودند، یعني، 47/5 در مقابل 233. همچنین، 

تعداد فولیکولهاي تحلیل نرفته  مشاهده شده با قطر بزرگتر از 1/7 میلي متر )mm 1/7<    ( بین یک تا پنج )به طور میانگین 

2/9( در گاومیش و 17 تا 32 )به طور میانگین 22/1( در گاو بود.

)فعالیت  تولیدمثل  مختلف  مراحل  در  که   شده  کشتار  گاومیش هاي  تخمدان  در سطح  موجود  فولیکولهاي  تعداد  مجموع   -

تخمداني( بودند، از 5/14 )2/5، 1/2، 0/82 و 0/62 فولیکول به ترتیب با قطر 4-0 ، 8-5 ، 12-9 و بزرگتر از 12 میلي متر( طبق 

نظر Kumar و همکارانش در سال 1997 تا 6/01 )5/30 ، 0/54 ، 0/17 فولیکول به ترتیب با قطر 4-0 ، 8-5 و 8 میلي متر(  

طبق نظر Madan و همکارانش در سال 1996 گزارش شده است.

- در گاومیش هاي باتالقي، Smith در سال 1990 تعداد فولیکولهاي تخمدان در اندازه هاي مختلف حتي شامل فولیکولهاي 

تحلیل رونده  در گروههاي سني مختلف را طبق جدول شماره 1 به شرح زیر گزارش کرد:  
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جدول شماره 1 ـ تعداد فولیکولهاي اولیه،  در حال رشد، ثانویه، بالغ و تحلیل 
رونده در گاومیشها در مراحل سني مختلف )انحراف معیار ± میانگین(

گروههاي سنينوع فولیكول

14-12 سال8-7 سال2 سال
1/97 ± 2/523/673 ± 39/235/996 ± 47/189اولیه

17/91 ± 13/9517/0± ./3/518 ± 4/233در حال رشد
8/7 ± 11/48/0± 3/2314/0 ± 324ثانویه

5/7 ± 6/986/67 ± 37/789/0 ± 62/7بالغ )سومین حالت(
37/2 ± 50/2138 ± 22/5139 ± 126/5تحلیل رونده 

- تخمدان هاي به دست آمده از گاومیش هاي باتالقي دو ساله، نسبت تقریبًا باالیي از تبدیل فولیکولها از مرحله رشد اولیه به 

مرحله  بالغ از خود نشان دادندو برعکس، در گاومیش هاي 8-7 سال و 14-12 سال، تبدیل قابل مالحظه اي مشاهده نمي شود.

تبدیل  نسبت کمتر  بیانگر  این موضوع  و  بود  اندک   ، بودند  بلوغ  در مرحله  گاومیش هایي که  در  ثانویه  فولیکولهاي  تعداد   -

فولیکولها از مرحله رشد  به مرحله فولیکول ثانویه )7/65 درصد( است.  نوعي افزایش در تعداد فولیکولهای در حال رشد همراه با 

افزایش سن  )4/233 در مقابل 18/0 و در مقابل 17/0( و کاهش فولیکولهای بالغ  )62/7 در مقابل 9 و در مقابل 6/67( همراه 

آنترال  به فولیکولهاي  اولیه اي که تحریک به رشد و تکامل و در نهایت تبدیل  افزایش سن مشاهده شد. نسبت فولیکولهاي  با 

اولیه ذخیره شده   فولیکولهاي  به میزان و حجم  دارد  تا حدودی  بستگي  ( مي شوند،   میانی است  دارای شکاف  فولیکولی که   (

)Krarup و همکاران ، 1969(.

کمتر  تعداد  اصلي  علت  مي تواند  موضوع،  و همین  است  گاو  در  تعداد  این  تقریبًا    گاومیش  در  اولیه  فولیکول هاي  تعداد   -

فولیکولهاي بالغ  در گاومیش در مقایسه با گاو باشد. 

بالغ، به نظر مي رسد  در گاومیش خیلي  کم باشد  از طریق مرحله رشد به مرحله  اولیه  ازمرحله فولیکول  - راندمان تبدیل 

که این روند  مرتبط است با تعداد بسیار زیاد فولیکولهاي تحلیل رونده  که تعدادش در گاومیش بیشتر از گاو گزارش شده است 

.)1964 ، Settergren(

- در حقیقت،  در اولین گزارش در زمینه تحلیل  فولیکولي در گاومیش، Danell در سال 1987 و Ocampo و همکارانش 

در سال 1994دریافتند که تعداد زیادي از فولیکولها در معرض تحلیل  هستند )به ترتیب 66/0 درصد و 82/0 درصد(.

- از نسبت های موالر)Molar(  پروژسترون )P4( و استرادویل )E2(  براي تعیین آن دسته از فولیکولهاي تخمداني گاو که 
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در معرض تحلیل  هستند و آنهایي که در معرض تحلیل  نیستند، استفاده شده است )Grimes و همکاران ، 1987(. درتحقیقات 

سالهاي اخیر، )Palta و همکارانش b1998 ،a1998( فولیکولهاي تخمدان گاومیش را به شرح زیر دسته بندي کردند:

الف( فولیکولهاي فعال استروژني )نسبت موالر     ‹ 100(؛

ب( فولیکولهاي غیرفعال استروژني تحلیل رونده  )نسبت  موالر   › 100( . 

- آنها در دنباله تحقیقشان 92 تا 95 از فولیکولهاي موجود در سطح تخمدانهاي دامهای کشتاری  در مراحل مختلف تولیدمثل 

را در حالت تحلیل رفتن  مشاهده کردند. درصد فولیکولهاي تحلیل رفته  در فولیکولهاي بزرگ کمتر بود )74 درصد( در مقایسه با 

فولیکولهاي متوسط )97 درصد( و فولیکولهاي کوچک )92 درصد(.

- در گاوها، Danell در سال 1987 با استفاده از مطالعات بافت شناسي رقم 50 درصد را براي فولیکولهاي تحلیل رونده گزارش 

 Blondin و همکارانش در سال 1987 با استفاده از نسبت هاي موالر   ، عدد 70 درصد را گزارش کردند و باالخره Grimel .کرد

و همکارانش در سال 1996 با استفاده از دستگاه فلوسیتومتري :Flow cytometry( سیتومتری جریانی . روشی برای شمارش 

سلولهای معلق در مایع،  ضمن عبور لحظه ای آنها از مقابل نور تحریک کننده ( در تخمدانهاي گاوهایي که فحل مي شدند،  عدد 

16 تا 38 درصد را براي فولیکولهاي تحلیل رونده گزارش کردند. 

به  کمتر  پاسخ  علت  تا حدودي  مي توانند  احتمااًل  مي روند،   تحلیل   که  فولیکولهایي  باالي  میزان  و  فولیکولها  کم  تعداد   -

سوپراووالسیون و تولید جنین در گاومیش در مقایسه با گاو باشد )جدول 2( 
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)1998 ، Zicarelli( جدول شماره 2 ـ راندمان تولید جنین و فولیکول در گاومیش و گاو

گاوگاومیش
20000100000فولیکولهاي اولیه )تعداد(
47233فولیکولهاي آنترال )تعداد(

39207فولیکولهاي غیرتحلیل رونده )تعداد(
10/614/7اووسیت هاي باز مانده  )تعداد(

5896اووسیت هایي که براي IVEP به کار رفتند )درصد(
3086درصد پارگی  فولیکولها

درصد                   بالستوسیت
                            اووسیت

6/329/4

0/394/20تعداد بالستوسیت به ازاء هر رأس

B3 ـ دینامیسم فولیکولي

- استفاده از فن آوري اولتراسوند،  در تولیدمثل دام نقش مهمي در جمع اطالعات مربوط به دینامیسم فولیکولي تخمدان و 

انواع هورمون هاي مترشحه مربوط در دامهاي اهلي ایفا کرده است )Fortune و همکاران ، Ginther .1991 و همکاران ، 

 Figueiredo( ضمن اینکه در دیگر گونه ها نیز همین کاربرد ارزشمند را داشته است .)1987 ، Ginther و Pierson .1996

اولتراسوند مشخص کرده  که رشد و فعالیت  از  و همکاران ، Radcliffe  .1997 و همکاران، 2001(.  به طوری که استفاده 

مجدد فولیکولها در طي سیکل فحلي به صورت موج  اتفاق مي افتد، به طوري که هر موج به وسیله رشد و تکامل همزمان گروهي 

از فولیکولها شکل  می گیرد )Baruselli و همکاران ، 1997(. نحوه رشد فولیکولهاي تخمدان در گاومیش   شبیه به گاو است 

 .1997 ،  Baruselli( )تحلیل رفتن( مشاهده مي شود  آنها  نزولي  فولیکولهاي جدید و روند  از رشد   ناشی  امواجي  به وسیله  و 

Baruselli و همکاران ، 1997(.  همین محققان نشان داده اند که گاومیش ها نوعًا طوري هستند که 63/3 درصد آنها دو )2( موج 

فولیکولي و 33/3 درصد آنها سه موج فولیکولي در طي یک سیکل فحلي از خود نشان مي دهند، با فرض بر اینکه اولین موج در 

حوالی  روز صفر )یعني روز اووالسیون( آغاز مي شود.

لیکن، دو موج  Savio و همکاران، 1988(.   .1988 ،  Fortune )Sirois و  دارند  نیز عمومًا سه موج فولیکولي  - گاوها 

فولیکولي در آنها نیز مشاهده مي شود )Ginther و همکاران، 1988( )تصویر یک(.  برخالف گاو )Rhodes و همکاران ، 1995. 
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Savio و همکاران ، Sirois .1988 و Fortune ، 1988( گاومیش ها 4 موج فولیکولي در طي یک سیکل فحلي، از خود نشان 

نمي دهند. 

مي شود.  فولیکولها  دیگر  رشد  از  مانع  و  مي کند  پیدا  تکامل  و  رشد  غالب  فولیکول  یک  فولیکولي،  رشد  از  موجي  هر  در   -

فولیکولهاي غالب، رشد مي کنند و در نیمه سیکل فحلي، به حداکثر قطر )ضخامت( مي رسند. زماني که سطح هورمون پروژسترون 

در خون باالست، هیچگونه اووالسیوني انجام نمي شود. با شروع  سیر نزولي )تحلیل رفتن( فولیکولها، زمینه براي ایجاد یک موج 

جدید فولیکولي فراهم مي شود. آن فولیکول غالب که در طي آخرین موج فولیکولي در هر سیکل فحلي رشد و تکامل پیدا مي کند، 

همان فولیکولي است که اووالسیون با آن انجام مي شود )تصویر 3(.

- براساس تجزیه و تحلیل یافته هاي حاصله از دستگاه اولتراسوند، بیشتر حیوانات فقط یک )اولین موج( و یا دو موج )اولین و 

دومین موج( از رشد و تکامل فولیکولي را در  طي فاز  جسم زرد )Luteal Phase( و یک موج از رشد و تکامل فولیکولي )موج 

اووالسیون( را در طي فاز فولیکولي )Follicular Phase( از خود  نشان مي دهند.

اندازه که تقریبًا همزمان باهم رشد  از فولیکولهاي هم  -  در تصویر شماره 3 ، عبارت Cohort اشاره مي کند به گروهي 

مي کنند. منظور از عبارت Emergence، شروع یک موج است به طوري که شروع این موج، مصادف با اولین روز پیدایش یک 

فولیکول به قطر  4 تا 5 میلیمتر است به طوري که بزرگترین فولیکول در این موج جدید محسوب مي  شود.  شناسایي و انتخاب 

فولیکول غالب را نمي توان به وسیله دستگاه اولتراسونوگرافي تعیین کرد. لذا، پایان انتخاب به طور همزمان با پیدایش فولیکول 

غالب به وقوع مي  پیوندد.

- عبارت Deviation زماني است که تفاوت و اختالف بین نسبت رشد در فولیکولهاي غالب و نسبت رشد در بزرگترین 

فولیکول مغلوب،  پدیدار مي شود.

- Dominance یا غالبیت ، زماني اتفاق مي افتد که بزرگترین فولیکول  موجود در یک موج ، حدود  1 تا 2 میلي متر بزرگتر 

از بزرگترین فولیکول رقیب است و از رشد همه فولیکولهاي مغلوب جلوگیري مي کند )متوقف مي کند(.

- فولیکولهاي مغلوب،  به همه فولیکولهاي غیرغالب در یک موج مي گویند. منظور از Loss of dominance )افت غالبیت( 

پایان یک موج  است و با پیدایش موج بعدي، افت غالبیت معني پیدا مي کند.Growing Phase یا فاز رشد یک فولیکول از روز 

پیدایش فولیکول در دوران سیکل فحلي شروع و روزي که افزایش قطري فولیکول متوقف مي شود، پایان مي یابد. 

- Static Phase از روزي که رشد قطري فولیکول متوقف مي شود )یعني پایان فاز رشد( تا روزي که قطر فولیکول کاهش 

مي یابد منهاي یک روز گفته مي شود.

- Regressing phase  یا مرحله بازگشت به حالت اول ، به آخرین روز از از فاز Static تا زماني که فولیکول دیگر قابل 

پرورش گاومیش و تحقیقات
197



رؤیت و تشخیص نیست )تحلیل رفته و سیر کاماًل نزولي پیدا کرده است(،  گفته می شود که در این فاز، معمواًل فولیکولها به قطر 

4 تا 5 میلي متر مي رسند. 

تصویر 3 ـ تشریح شماتیك عبارتهاي فیزیولوژیكي مربوط به هر موج دینامیسم فولیكولي

 در طي سیكل فحلی حیوانات  )Ireland J.J و همكاران ـ 2000(
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C3 ـ دینامیسم فولیکولي در طي یک سیکل فحلي

- دینامیسم بازگشت فعالیت فولیکولي،  شامل مواردي چون فاصله زماني بین دو اووالسیون )Knopf و همکاران ، 1989. 

تشکیل  هنگام  به  متر  میلي   3 قطر  با  فولیکولهایي  تولید  شامل   فولیکولي،  امواج  تشکیل  است.   )1990  ، همکاران  و   Savio

موجها )Knopf و همکاران ـ 1989(، به حداکثر رسیدن قطر در فولیکولهاي  غالبی که اووالسیون  در آنها اتفاق نمی افتد  و یا 

فولیکولهای غالبی که اووالسیون در آنها رخ می دهد ) جدول 3( هستند )Fortune و همکاران ، Ginther .1988 و همکاران 

، Bo .1989 و همکاران ، 1995(.  تحقیقات انجام شده نشان داده است که در همه موارد یاد شده، تشابهاتي بین گاو و گاومیش 

وجود دارد.

- در اولین مطالعه اي که Baruselli و همکارانش در سال 1997 انجام دادند، دینامیسم فولیکولي در طي یک سیکل فحلي 

در گاومیش را به شرح جدول 3 ارائه  دادند ) جدول 3(. 
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جدول 3 ـ ویژگي هاي تجدید فعالیت فولیکولي در طي یک سیکل فحل در 
گاومیش هایي که 2 یا 3 موج فولیکولي داشتند )Baruselli و همکاران ، 1997(

تعداد موج هاشرح

23
66/3333/33درصد گاومیش ها

1/88 ± 0/8924/50 ±22/27طول فاصله بین دو اووالسیون )روز(
0/32 ± 0/501/10 ± 1/16تشکیل اولین موج )روز(
1/25 ± 1/099/30 ± 10/83تشکیل دومین موج )روز(
1/22 ± 16/80-تشکیل سومین موج )روز(

تعداد فولیکولهایي با قطر 3 میلیمتر بهنگام تشکیل موج
2/75 ± 4/647/50 ± 7/72اولین موج
2/23 ± 3/126/50 ± 6/66دومین موج
1/37 ± 5/11سومین موج

3/47 ± 1/1817/9 ± 20/67پایداري اولین فولیکول غالب )روز(
0/18 ± 0/241/33 ± 1/51حداکثر قطر )سانتیمتر(

2/96 ± 13/30-پایداري دومین فولیکول غالب )روز(
0/21 ± 1/11حداکثر قطر )سانتیمتر(

1/91 ± 0/927/70 ± 11/44پایداري فولیکول اووله شونده )روز(
0/13 ± 0/161/34 ± 1/55حداکثر قطر )سانتیمتر(

0/02 ± 0/010/172 ± 0/131میزان رشد فولیکول اووله شونده )میلیمتر در روز(
2/24 ± 1/0124/00 ± 21/84طول سیکل فحلي )روز(
2/91 ± 2/1112/66 ± 10/40طول فاز جسم زرد )روز(

- در تحقیقات مذکور، مرحله رشد و مرحله توقف ) Static ( فولیکولهاي غالبی که اووالسیون در  آنها رخ نمي دهد و همچنین 

مرحله رشد فولیکولهایي که اووالسیون در آنها رخ  مي دهد نیز، تشریح و مورد مطالعه قرار گرفتند )جدول 4(.

- به طور اخص، آغاز یک موج فولیکولي )که با عبارت emergence در تصویر شماره 3 نامیده مي شود(، عبارت است از 

اولین روز سیکل فحلي یعني زماني که یک فولیکول در حال رشد به قطر 4 تا 5 میلي متر با استفاده از دستگاه اولتراسوند در یک 

موج جدید فولیکولي مشاهده مي شود. برطبق این تعریف، در یک سیکل فحلي با دو موج فولیکولي، اولین موج تقریبًا در روز یکم 

)یا به عبارت دیگر روز صفر  که همان روز اووالسیون است( و دومین موج تقریبًا در روز یازدهم در هر دو گونه گاومیش و گاو 
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شروع مي شود. براي اولین و دومین موج فولیکولي، حداکثر اندازه هر فولیکول غالب 15 میلي متر  است که در روزهاي نهم و 

بیست و دوم هر سیکل فحلي به این اندازه مي رسد. در یک سیکل فحلي با 3 موج فولیکولي، موجها به طور میانگین در روزهاي 

  Manik .1997 ، و همکاران Baruselli( یکم، نهم و شانزدهم، در هر دو گونه گاومیش و گاو شروع به ظاهر شدن مي کنند

و همکاران،Savio .1998 و همکاران ، Sirois .1989 و Ginther .1988 ، Fortune و همکاران ، Fortune .1989 و 

همکاران ، 1991(. هیچگونه اختالفي بین سیکل هاي دو موجي و سه موجي از نظر روز پیدایش اولین موج مشاهده نشد. لیکن موج 

دوم در سیکل هاي فحلي سه موجي در مقایسه با سیکل هاي فحلي 2 موجي ، زودتر ظاهر شد.

سیکل هاي فحلي 2 و 3 موجي از نظر نکات زیر با یکدیگر اختالف معني دار داشتند:

ـ پایداري اولین فولیکول غالب )20/7 روز در مقابل 17/9 روز(؛

ـ طول مرحله رشد )7/39 روز در مقابل 5/50 روز(؛

ـ مرحله استاتیک  )6/88 روز در مقابل 5/30 روز(؛

ـ آخرین روز مرحله رشد )8/55 روز در مقابل 6/60 روز(؛

 ـ شروع مرحله برگشت با سیر نزولي )Regression(   )15/4 روز در مقابل 11/9 روز(؛

ـ حداکثر قطر در هر دو حالت فولیکول: 

 الف( فولیکول غالب )1/51 سانتي متر در مقابل 1/33 سانتي متر(؛

ب( فولیکولي که اووالسیون در آن رخ مي دهد )1/55 سانتي متر در مقابل 1/34 سانتي متر(.

هیچگونه اختالف معني داري از نظر طول مرحله برگشت موج با سیر نزولي )Regressing phases( مشاهده نشد )6/40 

در مقابل 7/10(. سیکل هاي 2 و 3 موجي از نظر حداکثر قطر: 

 الف( اولین فولیکول هاي غالب )1/51 سانتي متر در مقابل 1/33 سانتي متر( ؛

ب( فولیکولي که منجر به اووالسیون مي شود )1/55 سانتي متر در مقابل 1/34 سانتي متر( با یکدیگر اختالف معني دار داشتند. 

Terzano و همکارانش در سال 2001 نیز قطر فولیکولهاي منجر به اووالسیون را از 1/32 سانتي متر تا 1/50 سانتي متر گزارش 

کردند.

- به هر حال ، در سیکل هاي 2 موجي هیچگونه اختالف معني دار بین حداکثر قطر اولین فولیکول غالب و فولیکول منجر به 

اووالسیون )1/51 سانتی متر در مقابل 1/55 سانتي متر( مشاهده نشد و در سیکل هاي 3 موجي حداکثر قطر اولین فولیکول غالب 

با اختالف معني دار بزرگتر از دومین فولیکول غالب بود )1/33 سانتي متر در مقابل 1/11 سانتي متر(.

- هیچگونه همبستگي بین قطر فولیکول منجر به اووالسیون )شروع سیکل فحلي(، اولین فولیکول غالب )مرحله د ي استروس( 
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و دومین فولیکول منجر به اووالسیون )پایان سیکل( مشاهده نشد. سیکل هاي 2 و 3 موجي از نظر میانگین طول دوره فحلي و 

اووالسیون و نیز میانگین طول مرحله جسم زرد با یکدیگر اختالف معني دار داشتند. میانگین سطح پروژسترون در طي مرحله جسم 

زرد در سیکل هاي 2 موجي پایین تر از سیکل هاي 3 موجي بود.

کرد  مشاهده   )Prepubertal( بلوغ  از  پیش  دوران  در  گاومیش ها  تلیسه  در  مي توان  نیز  را  مشابه  فولیکولي  موجهاي   -

)Baruselli و همکاران ،Presicce .1997 a و همکاران ، 2003(.
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جدول 4 ـ مشخصات فولیکولهاي غالب )DF( براي هر موج در طي سیکل هاي 
2 و 3 موجي در گاومیش  )Baruselli و همکاران ، 1997(

تعداد موج هاشرح

23

اولین فولیكول غالب بدون اووالسیون

مرحله رشد
0/32 ± 0/501/10 ± 1/16روز شروع
1/42 ± 2/336/60 ± 8/55روز پایان
1/22 ± 1/555/50 ± 7/39طول )روز(

0/02 ± 0/010/187 ± 0/172نسبت رشد )سانتي متر در روز(

)Static ( مرحله توقف
0/18 ± 0/241/33 ± 1/51حداکثر قطر )سانتي متر(

1/68 ± 2/3311/90 ± 15/43روز شروع
3/12 ± 1/2019/00 ± 21/83روز پایان
0/92 ± 0/857/10 ± 6/40طول )روز(

0/02 ± 0/020/113 ± 0/148نسبت رشد )سانتي متر در روز(

دومین فولیكول غالب بدون اووالسیون

مرحله رشد
1/25 ± 9/30روز شروع
2/01 ± 14/50روز پایان
0/61 ± 5/20طول )روز(

0/02 ± 0/174نسبت رشد )سانتي متر در روز(
 )Static ( مرحله توقف
0/21 ± 1/11حداکثر قطر )سانتي متر(

1/43 ± 18/21روز شروع
3/06 ± 22/60روز پایان
0/89 ± 4/39طول )روز(

0/02 ± 0/136نسبت رشد )سانتي متر در روز(

فولیكول منجر به اووالسیون

مرحله رشد
1/22 ± 1/0916/80 ± 10/83روز شروع
2/01 ± 0/8924/50 ± 22/27روز پایان
0/55 ± 0/917/70 ± 11/44طول روز

0/02 ± 0/010/172 ± 0/131نسبت رشد )سانتي متر در روز( پرورش گاومیش و تحقیقات
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- در همه گاومیش هاي مورد مطالعه، واریانس جزیي )کم( بین تعداد فولیکولها در موجهاي مختلف وجود داشت و این یافته 

همسو )موافق( با تکرارپذیري باالي مشاهده شده در تعداد فولیکولهاي هر موج در گاواست )Boni و همکاران ، 1993( . لذا،  

مي توان نظر داد که تعداد فولیکولهاي  جوان آماده رشد )بسیج فولیکولی ( بستگي به ویژگي هاي انفرادي هر دام دارد.

- هیچگونه اطالعاتي در زمینه توارث پذیري این صفت وجود ندارد. با این حال، انتخاب دامها براساس تعداد فولیکولها در هر 

موج فولیکولي کاماًل توصیه مي شود زیرا همبستگي مثبت بین تعداد فولیکولهاي کوچک در شروع عملیات سوپر اووالسیون )با 

استفاده از هورمون( و پاسخ مثبت به سوپر اووالسیون به اثبات رسیده است )Romero و همکاران ، 1991(.

- به طور خالصه مي توان گفت که دینامیسم فولیکولي در گاومیش شبیه به گاو است . لیکن، احتمال واریانس انفرادي مشخص 

در دینامیسم فولیکولي، بین خود گاومیش ها وجود دارد به طوري که از یک تا سه موج رشد فولیکولي ممکن است در طي یک سیکل 

فحلي به وقوع بپیوندد. به نظر مي رسد که سیکل هاي دو موجي بیشتر، عمومیت داشته باشد. تعداد موجهاي رشد فولیکولي در طي 

یک سیکل فحلي، وابسته است به طول مرحله جسم زرد و سیکل فحلي.

نوین  شیوه هاي  ایجاد  زمینه ساز  توانست  گاومیش  تخمدان  در  فولیکول  تکامل  و  رشد  الگوهاي  شدن  مشخص  و  شفاف   -

را که  ارزشمندي  زیاد و  توانست اطالعات  فولیکول بشود. همچنین،  ، تکامل و غالبیت  تنظیم  براي مطالعه در زمینه  تحقیقاتي 

کمک مي کرد به تجزیه و تحلیل تفاوتهای مشهود در پاسخ به همزماني فحلي و روش هاي سوپراووالسیون،  در اختیار دانشمندان 

و پژوهندگان   قرار دهد.

عالوه بر اینها مشخص شدن این الگوها توانست اندیشه ها و ایده هاي جدیدي را براي بهبود باروري در گاومیش هاي ماده در 

آینده در ذهن دانشمندان و محققان ایجاد کند.

D3 ـ نقش ترشحات غدد درون ریز در موج فولیکولي

- دینامیسم فولیکولي تخمدان در گونه گاومیش،  توسط چندین محقق مورد مطالعه قرار گرفته است. هر چند که این مطالعات 

تاکنون یافته ها و اطالعات  اندکی را در زمینه جنبه هاي هورموني مرتبط با پیدایش موج و تکامل فولیکولها دربرداشته است . لیکن 

به علت وجود تشابهات زیاد بین دینامیسم فولیکولي  در گاو و گاومیش،  می توان نتیجه گرفت که اصول و مکانیزم ترشحات غدد 

درون ریز که منجر به ایجاد موج فولیکولی  مي شود، در هر دو گونه )گاو و گاومیش( مشابه هستند.

- امروزه، ثابت شده است که در گاومیش یک افزایش ناپایدار در میزان هورمون FSH در هر موج فولیکولي پدیدار مي شود 

)presicce و همکاران ، 2003( و نیز نوعي کاهش ضمنی ترشح هورمون LH همراه با:  الف( افت غالبیت فولیکولها و ب( پایان 

موج فولیکولي بدون اووالسیون نیز رخ مي دهد.

- امروزه،  به وضوح مشخص شده که تعداد زیادي از عوامل رشد درون فولیکولي که در مایع فولیکولي  موجود ند در رشد و 
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تکامل و عملکرد فولیکول نقش دارند که تعدادي از این عوامل به خوبي شناسایي شده اند )جدول 5( . مطالعات آزمایشگاهي نشان 

داده است که این عوامل رشد مي توانند عملکرد ترشحي درون ریز، آوتوکرین و یا پاراکرین  داشته باشند که این عملکردها در نهایت 

باعث تغییر و تصرف در رشد فولیکولي ناشي از تحریک گونادوتروپین و تفاوت در مراحل مختلف رشد و تکامل فولیکول و در نهایت 

تفاوت در عملکرد آنها مي شوند.

جدول 5 ـ عوامل رشد و تولیدمثل دام

عبارت کاملنام اختصاري
EGF عامل رشد اپیدرمال
FGFعامل رشد فیبروبالست

PDGFplated-derived عامل رشد
IGF) IGF-binding عامل رشد انسولین مانند )شامل پروتئین

TGF-β) activin و Inhibin عامل رشد ترانسفورمینگ )شامل
HGF) Cytokines( عامل رشد هماتوپویتیک

نقش دقیق عوامل مذکور در تولید فولیکول هنوز به وضوح مشخص نشده اما مدارک علمي و شواهد زیادي حاکي از این است 

که عوامل رشد باعث تعدیل در رشد فولیکول، داراي نقش فعال به شیوه پاراکرین   و یا ترشحات درون ریز، نقش تنظیم کننده 

در تکثیر سریع، تفاوت فولیکولها و باالخره باعث بقای سلولهاي فولیکولي هستند )Monniaux و همکاران ، 1997(. تغییرات 

موجود در فاکتور رشد انسولین مانند IGF( 1-1( و پروتئین هاي IGF-binding در طي تکامل فولیکول به وسیله محققان 

مختلف در موش صحرایي )Zhou و همکاران ، 1991(، خوک )Hammond و همکاران ، 1993(،  انسان  EL-Roeiy( و 

همکاران ، 1993(، گوسفند) Gordon I، 1999( و در  گاو )Kruip A.M ، 1997( گزارش شده است. با توجه به وجود تغییرات 

در پروتئین هايIGF-binding مي توان چنین نظر داد که این پروتئین ها ممکن است یک تنظیم کننده مهم براي کنترل عملکرد 

IGF-1 در جهت تکثیر سریع سلول فولیکول و تولید استروئید در داخل تخمدان، باشند. 

پژوهشگران دیگري،  وجود اثرات آوتوکرین و پاراکرین  فاکتور رشد اپیدرمال )EGF( و فاکتور رشد فیبروبالست )FGF( را 

.)1997،Hsueh.j.a و Kaipia A( بر روي فولیکول و عملکرد جسم زرد،  گزارش کرده اند
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4 ـ اووالسیون متعدد و انتقال جنین )MOET( درگاومیش ـ محدودیت ها و چشم اندازها

استفاده از فن آوري اووالسیون متعدد و انتقال جنین )MOET( تقریبًا در دهه هاي اخیر در گاومیش آغاز شده است. آغازگر 

 M.Drost این تکنیک و به عبارت دیگر اولین کار موفق در زمینه اووالسیون متعدد و انتقال جنین در گاومیش توسط پروفسور

و همکارانش در سال 1983 در دانشگاه فلوریداي آمریکا انجام و منجر به تولد اولین گوساله گاومیش از طریق انتقال  جنین به دام 

گیرنده به شیوه غیر جراحي شد. این موفقیت،  باعث تحریک و ایجاد اشتیاق چشمگیر به این تکنیک در کشورهاي گاومیش خیز 

انتقال جنین گاومیش در دیگر کشورها گزارش شده است  زمینه  از آن،  موفقیت هاي دیگري در  به طوري که پس  جهان شد 

)جدول6(.
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)1997 ، Misra( جدول 6 ـ مروري بر تاریخچه  سوپراووالسیون و استحصال جنین در گاومیش

هورمون نژادكشور
مورد استفاده

تعداد دهنده 
سوپر اووله 

شده

دهنده  
فالش 

شده

میانگین 
تعداد 

جسم  زرد

میانگین  جنین 
استحصال 

شده

میانگین  
جنین زنده 

مانده

نام محققان  و 
سال  تحقیق

Drost و همکاران ـ FSH112111983رودخانه ايآمریکا

PMSGباتالقیمالزي
PMSG
GnRH

5
5

)5/2(
)3/2(

0
0

0
0

ShariFuddin  و 
Jainuddeen  ـ 1984

Drost و همکاران ـ FSH26191811985رودخانه ايآمریکا

FSHرودخانه ايبلغارستان
PMSG

19
54

Vlahov و همکاران ـ 351985

FSHمورا و آمیخته مورابلغارستان
PMSG

19
19

)4/3(
)1/9(

24
11

Karaivanov
1987 

FSHمورا و آمیخته مورابلغارستان
PMSG

45
26

66
28

Karaivanov
و همکاران ـ 1987

Drost و همکاران FSH3424)4/0()1/2()1/7(1988مورا و مدیترانه ايبلغارستان

FSHمورا و مدیترانه ايبلغارستان
PMSG

126
75

123
66

)4/0(
)3/4(

146
)1/2(

54)0/7(

132
38

Alexiev
و همکاران ـ 1988

FSHباتالقيتایلند
PMSG

7
5

7
5

26
15

10
6

Chantaraprateep
و همکاران ـ 1988

PMSG43920Ocampoمورا و باتالقيژاپن
 و همکاران  ـ 1988

Misraو همکاران ـ FSH11311b1988سورتيهندوستان

Yadav ـ FSH24247235241988رودخانه ايهندوستان

FSHمورا و سورتيهندوستان
PMSG

Kurup و همکاران ـ 1451651988

FSHموراهندوستان
PMSG

12
12

12
11

57
47

22
8

Deshpande و 
همکاران- 1988

FSHموراهندوستان
PMSG

Sing و همکاران 20191988)4(149

FSHموراهندوستان
PMSG

15
7

15
7

42
22

8
3

5
1

Madan و همکاران ـ 1988

Rail و همکاران ـ FSH127)3/7()0/5(a1988نیلي راويپاکستان

FSHباتالقيمالزي
 PMSG

17
32

)3/6(
)4/3(

1
1

Shari Fuddin  و 
Jainuddeen  ـ 1984

PMSGمورابلغارستان
FSH

20
5

20
5

112
44

31
10

Karaivanov و 
همکاران ـ 1990

Misra  و همکاران ـ FSH7369)3/7()2/7()1/5(1990موراهندوستان

PMSG1062716 Schallenbergerمدیترانه ايایتالیا
و همکاران ـ 1990
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Singla و  Madan ـ FSH1414311151990موراهندوستان

Misra  و همکاران ـ FSH1616)6/8()4/4()3/1(1991موراهندوستان

Ambrose و FSH2222825230موراهندوستان
همکاران ـ 1991

FSHمورافیلیپین
PMSG

7
4

7
4

720
6

14
0

4
0

Cruz و همکاران ـ 1991

FSHموراهندوستان
PMSG

115
10

70
10

249
31

60
0

33
0

Jain و همکاران ـ 1992

Uoc و همکاران ـ FSH1515901992باتالقيویتنام

Ullah و همکاران ـ FSH20207535221992نیلي راويپاکستان

FSHموراهندوستان
PMSG

NDDB ـ 81471814528041992

FSHموراهندوستان
PMSG

NDRI ـ 2171753531741992

FSHموراهندوستان
PMSG

NII ـ 352945281992

FSHموراهندوستان
PMSG

Misra  و همکاران ـ 55649713027121994

FSHموراهندوستان
PMSG

41
158

41
154

)8/2(
)6/3(

)5/1(
)3/5(

)3/4(
)2/2(

Rao ـ 1994

Zicarelli و همکاران ـ FSH51)5/6()1/8()1/4(1994مدیترانه ايایتالیا

Wang و همکاران ـ FSH664626221994باتالقيچین

FSHموراهندوستان
FSH

8
8

)3/7(
)3/7(

Beg و همکاران ـ 1997

Sarvaiya و همکاران ـ FSH1329)2/48()0/76(1997سورتيهندوستان
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تکنیک سوپراووالسیون همراه با استحصال جنین سالم و انتقال آن به ماده گاومیش گیرنده همزمان شده به عنوان یک ابزار 

و راهکار بسیار مؤثر و سودمند در تکثیر و گسترش ژن هاي برتر حاصل از ماده گاومیش هایي ممتاز در جمعیت گاومیش محسوب 

مي شود. اجراي موفقیت آمیز تکنیک اووالسیون متعدد و انتقال جنین به مقدار زیاد وابسته به سوپراووالسیون است که براي انجام 

از  آمدن  وجود  به  یا  خارج  از  گرفتن  منشاء   :  exogenous  ( زا  برون  گونادوتروفین های  از  استفاده  سوپراووالسیون  این  خود 

عوامل  موجود در خارج از ارگانیزم (  از جمله عوامل ضروري است. سوپراووالسیون در حقیقت نیاز به تحریک تعداد بسیار زیادي 

 FSH از فولیکولهاي آماده اووله شدن دارد که این تحریک توسط عملکرد به موقع گونادوتروفین هاي تحریک کننده  هورمون

اثر  بر  براي تخمک هاي حاصله  به طوري که عدد 15  است  گاومیش  از  بیشتر  به سوپراووالسیون  پاسخ  گاو  در  انجام مي شود. 

سوپراووالسیون در گاو مکرراً گزارش شده است. به طور کلي 60 تا 70 درصد از جنین هاي استحصال شده براي انتقال،  مناسب 

هستند. در مقایسه با انتقال جنین در گاو، استفاده از این فن آوري در گاومیش محدودتر است. فن آوري MOET در گاو در سطح 

وسیع، توسعه و گسترش یافته به طوري که حدود 715000 عدد جنین گاوي قابل انتقال ]به طور میانگین از هر دام دهنده 6 جنین 

قابل انتقال استحصال شده است )از 5/5 تا 7/3([ از حدود 120000 رأس دام دهنده استحصال شده است. تقریبًا 50 درصد  از این 

جنین ها به صورت جنین تازه )غیرمنجمد( به دامهاي گیرنده منتقل و 50 درصد بقیه به صورت جنین منجمد به دام گیرنده منتقل 

شدند )جدول 7(

جدول 7 ـ تعداد جنین گاوي استحصال شده از دام دهنده و منتقل شده به دام گیرنده )AETE  ـ 2000(

تعداد جنین انتقال یافتهجنین قابل انتقالتعداد فالشقاره

مجموعمنجمد
176510005376619495715آفریقا

512242991809839199495197886آمریکاي شمالي
1271992400584233492993352آمریکاي جنوبي

1151974811116843848750171آسیـا
264291453055428675494129780اروپا

1550892655291821462643808اقیانوسیه
119164714356255732264980520172مجموع
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- شیوه رایج مورد استفاده در گاومیش براي تحریک تخمدان به تخمک  ریزي،  کاماًل شبیه به روش مورد استفاده در گاو بود، 

لیکن در هر صورت، گونه گاومیش طوري بود که برنامه هاي MOET مورد استفاده در این  دام، منتج به استحصال تعداد کم 

جنین )از 1 تا 3( از هر ماده گاومیش دهنده شد.

- استفاده از PMSG و FSH براي سوپراووالسیون به منظور افزایش میزان تخمک ریزي در گاومیش، از چندین سال پیش 

رایج شده است . از این روش همراه با پروژستاژن و پروستاگالندین α F2α  )PGF2(و یا α PGF2 به تنهایي براي تنظیم 

سیکل فحلي در گاومیش استفاده شده است. اگرچه، تعداد جسم زرد در اغلب موارد در دامهایي که از FSH و یا PMSG استفاده 

کرده بودند، مشابه بود لیکن استحصال جنین سالم بعد از فالشینگ در دامهایي جنین که با FSH سوپراووله شده بودند،  بیشتر و 

بهتر بود )نتیجه بهتري داشت( )جدول 6(.

- در تحقیقي که در زمینه  اندوکرینولوژي )Endocrinology: بررسي عملکرد غده هاي هورمون ساز که هورمون هاي 

آنها درون خون ریخته مي شود تا بر بافت هایي در نقاط  دوردست اثر بگذارند( سوپراووالسیون با استفاده از 3000 واحد بین المللي 

PMSG در گاومیش توسط Shallenberger و همکارانش در سال 1990 انجام شد، محققان نامبرده به این نتیجه رسیدند که 

استفاده از PMSG به سرعت باعث ایجاد موجهاي کوتاهي از ترشح هورمون LH در دام می گردد و همین امر باعث مي شود 

تا فولیکولهاي اووله نشده از نظر اندوکرینولوژي فعال شوند. همین محققان مجدداً چنین اظهار کردند که سطح باالي استروژن در 

اوائل فاز جسم زرد ممکن است باعث عفونت هاي شبه بالیني رحم شود که خود این عفونت در نهایت ممکن است اثر منفي بر روي 

رشد و تکامل جنین بگذارد.

- استفاده از آنتي سرم به منظور خنثي سازي اثر PMSG،  باعث کاهش تولید فولیکولهاي بزرگ همراه با اثرات گوناگون بر 

روي تعداد جنین هاي قابل انتقال شد )Manik و همکاران ، 1999( .

Palta و همکارانش،  در سال 1996 اثر 2500 واحد بین المللي PMSG را بر روي سطوح inhibin محیطي مورد بررسي 

قرار دادند . آنها در طي بررسي شان افزایش پایدار inhibin پالسما را مشاهده کردند و همین امر، باعث شد به این نتیجه برسند 

که همین افزایش پایدار inhibin پالسما ممکن است باعث جلوگیري از ترشح FSH درون خون بشود.

اثر تزریق hcG و GnRH به هنگام فحلي بر روي نتیجه اووالسیون و تولید جنین در گاومیش هایي که با  PMSG درمان 

شده بودند،  توسط Ismail و همکارانش در سال 1993 گزارش شد. آنها به این نتیجه رسیدند که درصد استحصال جنین سالم 

بعد از تزریق hcG بیشتر بود )25 درصد در مقابل 9 درصد در گروه شاهد( لیکن استفاده از GnRH به نظر رسید که بي اثر باشد.

  HMG بین المللي  واحد   1050 یا  PMSGو  بین المللي   واحد   2500 از  استفاده  با  که  مدیترانه اي  گاومیش هاي  پاسخ   -

 Alvarez گونادوتروفین یائسگی انسانی (  سوپر اووله شده بودند،  توسط :)Human Menopausal Gonadotrophin
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 PMSG و همکارانش در سال 1994 گزارش گردید. آنها در گزارششان به ترتیب میانگین وجود 2/3 و 3/0 جسم زرد را براي

فوق العاده  نظر رسید که  به  اووالسیون  ابتداي عملیات سوپر  در  دامهاي دهنده  در  پروژسترون  اعالم کردند. سطوح   HMG و 

متغیر باشند و این موضوع به عنوان یک عامل مؤثر در پاسخ )واکنش( ضعیف تخمدان به سوپراووالسیون مورد توجه قرار گرفت. 

Kasiraj و همکارانش، در سال 1992 گزارش کردند که فقط تزریق یک دز عضالني FSH در ناحیه کتف دام،  همان اثري را 

دارد که تزریق چندین دز FSH دارد، و یا اینکه براساس نظر Misra در سال 1997تزریق یک دز FSH داخل عضله کتف پاسخ 

کمتر به سوپراووالسیون را در مقایسه با تزریق دزهاي چندگانه FSH در گاومیش به دنبال داشت.

- Terzano و همکارانش ، در سال 2004 وابستگي و ارتباط Inhibin A موجود در پالسما را به تکامل فولیکولهاي 

تخمداني در گاومیش هاي مدیترانه اي ایتالیا در زمان قبل از بلوغ با دو روش مختلف تحریک تخمدان مورد بررسي و مطالعه قرار 

دادند. نتایج حاصله چنین نشان داد که فولیکولهایي با اندازه متوسط تا بزرگ، مهمترین منبع تولید هورمون هستند و دیگر اینکه 

Inhibin A سرمي مشهود به هنگام تزریق FSH ممکن است شاخص و عالمت مفیدي در کنترل تحریک بسیار زیاد تخمدان 

باشد.

- علیرغم این تالشها و پژوهش ها، تغییرپذیري )متفاوت بودن( پاسخ به اووالسیون و نیز تولید کم جنین قابل انتقال در گاومیش 

همیشه مهمترین عامل مؤثر بر بازدهي اقتصادي  استفاده از فن آوري انتقال جنین در این گونه دامي بوده است. نکته اي که در ابتداي 

این فصل به آن اشاره و پذیرفته شد، اینکه استحصال کم جنین در گاومیش )در سوپراووالسیون( مربوط مي شود به پاسخ )واکنش( 

ضعیف فولیکولها به گونادوتروفین هاي برون ریز.

اندازه مناسب  از نظر  اولتراسوند،  تعداد 9 تا 14 فولیکول که  از دستگاه  با استفاده  - هر چند که در بررسیهاي سالهاي اخیر 

تعداد  این  از  ـ 1999(.  و همکاران   Baruselli( بودند مشاهده شد  FSHاووله شده  با  که  گاومیش هایي  در  بودند  اووالسیون 

فولیکول به طور میانگین نسبت اووالسیون 62/8 درصد به دست آمد که این نسبت مشابه  همان نسبت اووالسیون گاو است. 

)Desaulniers و همکاران ، Shaw .1995 و همکاران ،Stock .1995 و همکاران ـ 1996(.

- در همان تحقیق،  بین تعداد تخمک ریزیهاي انجام شده و تعداد جسم زردهاي مشاهده شده در روز  جنین گیری  یا فالشینگ 

)Embryo Collection(،  همبستگي زیاد )p›0/01، 0/86( وجود داشت. اما،  فقط از یک تا سه جنین استحصال شد )میانگین 

نسبت جنین استحصال شده به جسم زرد برابر 30 درصد بود(. برخالف آنچه در گاومیش مشاهده شد،  در گاو Shaw و همکارانش 

در سال 1995، نسبت جنین هاي استحصالي را متناسب با تعداد تخمک  ریزیها گزارش کردند. در یک تحقیق بعدي، نتایجي مبني بر 

انتقال نسبتًا کم اووسیتها به اویداکت در گاومیش به دست آمد  )Baruselli و همکاران ، 2000(. در مجموع،  چنین نتیجه گیري 

شد که استحصال تعداد کم جنین در برنامه هاي MOET، الزامًا به علت پاسخ ضعیف گاومیش به تحریک مضاعف به اووالسیون 
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)Superstimulatory ( نیست بلکه ضعف اووسیتها در وارد شدن به شیپور فالوپ و یا آسیب دیدگی  تخمک ها در هنگام ورود 

به ناحیه تولیدمثل، از دالیل اصلي استحصال کم جنین در گاومیش است. علت دوم )یعني آسیب دیدن تخمک ها(  باعث ایجاد 

 direct oocytes aspiration from( یک سري مشکالت و پیچیدگي هایي براي برداشت مستقیم اووسیت از فولیکول

follicles( و ایجاد اشکال در روند باروري در شرایط آزمایشگاه )IVF( مي کند) اگر که در زمان برداشت، اووسیت آسیب ببیند (.  

میان  تعداد فولیکولهاي بزرگ )mm8/0درصد(  در زمان  فالشینگ و تعداد جنین هاي استحصال شده ) قابل کاشت در دام گیرنده 

 LH بدین صورت که فولیکولهایي که در پاسخ به ترشح هورمون درون ریز )r=0/31 ؛ p›0/07( همبستگي منفي مشاهده شد  ، )

تخمک ریزي نکردند، به ترشح مقادیر زیادي استرادیول ادامه دادند و این وضعیت )یعني ترشح زیاد استرادیول( اثر منفي و زیانبار بر 

عملکرد اینفاندیبولوم ) Infundibulum( و عبور تخمک از اویداکت بر جاي خواهد گذاشت.

- چنین به نظر مي رسد که ضعف بعضي از فولیکولها در تخمک ریزي،  مربوط مي شود به بلوغ ناقص فولیکول .  این حالت، 

منجر به عدم  عملکرد مناسب گیرنده هاي هورمون LH  ) که قبل از تخمک  ریزي به حد کافی در خون ترشح شده ( و به تبع آن 

عدم  انجام  اووالسیون  توسط تخمک می شود.  

 :GnRH آگونیست  –  LH پروتکل

 ) agonist : دارویی که به گیرنده های  سلولی تمایل دارد و باعث تحریک فعالیت طبیعی آنها می شود(

 این پروتکل که توسط D'Occhio و همکارانش در طي سالهاي 1997 ، 1998 و 1999 براي گاو تهیه شده بود، براي 

گاومیش نیز  استفاده شد .  هدف از این اقدام این بود که ببینند آیا استفاده از این مشتقات GnRH مي تواند باعث تخمک ریزي 

به طور ثابت و افزایش استحصال جنین در گاومیش شود یا خیر؟

در ماده گاومیش هایي که با  آگونیست GnRH درمان مي شوند، هورمون  LH  اگزوژن به حد کافي )براي رسیدن به اوج( 

قبل از تخمک ریزي ترشح و سپس متوقف  و لذا تخمک ریزي با تزریق هورمونLH    اگزوژن  انجام مي شود. ظاهراً،  چنین به 

نظر می رسد  که پروتکل  LH – آگونیست GnRH  باعث کنترل کامل تخمک ریزیها می گردد  که این پدیده منتج به تلقیح 

مصنوعي در زمان ثابت بعد از تحریک مضاعف فولیکول) follicular Superstimulation  ( و کاهش تعداد تلقیحات  می 

شود. 

Zicarelli  و همکارانش در سال 2000 هیچگونه اختالف معني داري را بین پاسخ فولیکولي در تخمدان هاي گاومیش هاي 

درمان شده با پروتکل  LH  - آگونیست GnRH و گاومیش هاي درمان شده با پروتکل Coventional MOET مشاهده 

نکردند.carvalho و همکارانش،  در سال 2002 گزارش کردند که پروتکل  LH - آگونیست GnRH ، در کنترل دینامیسم 
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فولیکولي و زمان تخمک ریزي در گاومیش هاي سوپر اووله شده،  مؤثر است . لیکن،  استحصال تعداد نسبتًا اندک  جنین همچنان 

به عنوان یک مشکل اساسي در گاومیش ها باقي مي ماند. 

- چندین محقق دالیل پاسخ ضعیف گاومیش به سوپراووالسیون را به شرح زیر اعالم کرده اند.

الف( عامل توارث در مكانیزم ترشح غدد درون ریز در این گونه دامي ؛

ب( ویژگي هاي جمعیت فولیكولي ؛

ج( توان گاومیش در تولید فولیكول . 

تالش نسبتًا  زیاد و ارزشمند محققان در سالهاي اخیر در زمینه نحوه عملکرد تخمدان گاومیش،  نقش بسیار مؤثر و ارزشمند  در 

افزایش آگاهي هاي ما در زمینه تخمدان به ویژه در زمینه دینامیسم فولیکولي و کنترل آن داشته است.  براساس یافته هاي سالهاي 

اخیر در زمینه مکانیزم هاي ترشحات درون ریز که باعث ایجاد و کنترل موج فولیکولي مي شود، انتخاب فولیکول و غالبیت فولیکولها 

و شیوه های  جدید براي دستکاري مصنوعي )کاربرد فن آوریهاي جدید( در عملکرد تخمدان از جمله مواردي هستند که هنوز توسط 

محققان و دانشمندان مورد  مطالعه و تحقیق است.

تاکنون مهمترین آزمایشات انجام شده در زمینه دینامیسم فولیکولي با استفاده از دستگاه اولتراسوند،  بر روي تخمدان هاي گاو 

انجام شده است.

- بنابراین،  توجه محققان در سالهاي اخیر معطوف شده است به پژوهش  در زمینه حساسیت و پاسخ به اووالسیون در گاومیش 

با تأکید بر وضعیت رشد و تکامل موج فولیکولی در این گونه دامي.  افزایش در تعداد اووالسیونها در زماني که الف( تحریک به 

تخمک ریزي با استفاده از هورمون درماني به هنگام عدم وجود فولیکولهاي غالب آغاز شد؛ ب( و یا زماني که فولیکول غالب در 

 Taneja( مرحله برگشت با روند نزولي و یا مرحله ثابت بدون  هیچگونه تغییر پس از یک مرحله رشد بود ،  گزارش شده است

و همکاران، 1995(.

- شناخت عوامل و راهکارهاي مورد نیاز براي تبدیل فولیکولهاي کوچک به یک اندازه و مرحله اي که بتوانند به سوپراووالسیون 

تدوین هر گونه شیوه  از  قبل  درماني  از هورمون  استفاده  با  تحقیقات  و  آزمایش ها   اساس  و  پایه  به عنوان  مثبت دهند،  پاسخ 

سوپراووالسیون مطرح و مدنظر بوده  است. اگرچه،  پاره اي از گزارش ها در گاو نشان داده است که پاسخ به سوپر اووالسیون با 

استفاده از FSH در شروع سیکل فحلي در دامهاي دهنده بهبود و افزایش یافته است، لیکن در گاومیش در بعضي از مطالعات انجام 

شده هیچگونه مدرک و شواهدي حاکي از اثر مثبت و مفید هورمون FSH در افزایش پاسخ به سوپراووالسیون مشاهده نشده است 

)FSH در روز سوم و چهارم( )Joshi و همکاران ، Aggawari .1992 و همکاران ، 1995(. در مطالعاتي که در زمینه تولید 

فولیکول توسط تخمدان انجام شده ، واریانس بسیاری  در ارتباط با روزي که دومین موج فولیکولي آغاز  مي شود، مشاهده شده و 
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این موضوع نشان دهنده مشکل بودن استاندارد کردن شیوه هاي سوپراووالسیون در نیمه سیکل فحلي است )Barros و همکاران 

، Beg .1993 و همکاران ، 1997(. در ارتباط با نظارت و کنترل رشد فولیکولي به وسیله دستگاه اولتراسوند، محققان پاسخ بیشتر 

به تحریک به تخمک گذاري توسط فولیکول را گزارش کردند در زماني که هورمون درماني تا قبل از روزیکم  )یعني روزي که 

انتخاب فولیکول غالب هنوز رخ نداده است( شروع شده  در مقایسه با بعد از روز پنجم که انتخاب فولیکول غالب کاماًل آشکار و 

انجام گردیده است )Adams  و همکاران ، 1992و Nasser .1994 و همکاران ، 1993(. در مقایسه مستقیمي که بین پاسخ به 

تحریک به سوپراووالسیون در اولین موج فولیکولي و دومین موج فولیکولي به  انجام رسید، چنین نتیجه گیری شد که هیچگونه 

اختالف معنی دار در تعداد اووالسیون های انجام شده  )در اثر تحریک( و یا تعداد تخمک در ازای  هر جنین استحصال شده در 

تلیسه هایي که تحریک به سوپر اووالسیون با استفاده از هورمون در روز پدیدار شدن موج اول و یا موج دوم فولیکولي شروع شده 

بود ، دیده  نشد. در گاو،  گزارش هاي متعدد مؤید این نکته بود که پاسخ به سوپراووالسیون مي توانست بهتر باشد زماني که تحریک 

به سوپراووالسیون دقیقًا در هنگام پیدایش موج فولیکولي آغاز  شده بود.  یعني،  موقعي که نزدیک است به زمان مورد انتظار شروع 

پیش موج هورمون FSH، به علت اینکه روز تخمک ریزي )روز صفر( به عنوان یک زمان مطمئن و مناسب براي پیدایش موج 

اول مورد قبول واقع شده بود، لذا تحریک بیشتر اولین موج فولیکولي پس  از تخمک ریزي )موج اول(، در مقایسه با امواج بعدي،  

شیوه اي بود که توسط پژوهندگان  انتخاب و توصیه گردید.به رغم اینکه اجراي این شیوه در شرایط مزرعه اي دشوار  است. یکي از 

راههایي که مي توان شیوه فوق الذکر را به اجرا درآورد، همزمان کردن امواج فولیکولي با روشهاي هورموني و یا مکانیکي و  انجام 

سوپراووالسیون با استفاده از هورمون درماني دقیقًا در زمان شروع موج دوم است، همانطور که این شیوه براي گاو هم پیشنهاد شده 

است )Bo و همکاران ، 1995، 1996(. در گاومیش،  در مقایسه با گاو واریانس انفرادي کمتري از نظر تعداد فولیکولهاي جدید و 

تازه نفس در امواج مختلف یک سیکل فحلي دیده شد. این نتایج کاماًل هم سو و موافق با تکرارپذیري باالي مشاهده شده از نظر 

به کارگیري و فعالیت فولیکولهاي فعال و درگیر در هر موج رشد فولیکولي در گاو است )Boni و همکاران ، 1997(. با توجه به 

نتیجه یاد شده،  چنین اظهارنظر مي شود که تعداد و  به کارگیري فولیکولهاي درگیر در هر موج،  بستگي به ویژگي هاي انفرادي 

هر دام دارد.

- اگرچه،  هیچگونه اطالعاتي در زمینه ژنتیکي بودن این ویژگي وجود ندارد ، لیکن انتخاب گاومیش هاي ماده براساس تعداد 

فولیکولهاي درگیر در هر موج، به دلیل  همبستگي مثبت که بین تعداد فولیکولهاي کوچک موجود در ابتداي سوپراووالسیون با 

 Romero( استفاده از هورمون و پاسخ به سوپراووالسیون در گاو وجود دارد، به پژوهشگران  و پرورش دهندگان توصیه مي شود

و همکاران ، 1991(. این انتخاب در گاومیش از اهمیت و تأثیر بیشتري برخوردار است به سبب  اینکه در این دام،  تعداد فولیکول 

کمتري در مقایسه با گاو دیده  مي شود )Le Van Ty.1987 ،Danell و همکاران ، 1989(.
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-  در پایان این بخش و با نگرش بر  نگارش اولین رشته  از تحقیقات ارزشمند انجام شده در زمینه دینامیسم فولیکولي و 

فن آوریهاي تولیدمثلي در گاومیش،  مي توان چنین نتیجه گیري کردکه:

در حال حاضر، کاماًل مشخص است که استفاده از شیوه هاي انتقال جنین در گاو براي انتقال جنین در گاومیش،  نتیجه آنچنان 

موفقیت آمیز و رضایت بخشي نداشته است.  لذا،  هنوز معضالت و ابهامات بسیار  بدون پاسخ و راه حل کاربردي باقیمانده است که 

مي  بایستي این کاستي ها توسط دانشمندان و محققان در جهت تکامل و ابداع شیوه  هاي نوین و نتیجه بخش تر براي انتقال جنین 

در گاومیش،  برطرف گردد.

5 ـ تخمگ برداري ازفولیکول و تولید جنین در شرایط آزمایشگاهي

- بازدهي کم سوپراووالسیون و برنامه هاي انتقال جنین در گاومیش،  باعث اشتیاق و گرایش شدید پژوهندگان  به فن آوري 

تولید جنین در شرایط آزمایشگاهي ،  )In Vitro Embryo Production=IVEP(به منظور تکثیر سریعتر  ژنهای برتر 

به  تکثیر سریعتر جمعیت گاومیش  و  مثلی  تولید  بر معضالت  غلبه   برای  از شیوه های کاربردی  دامی شد.  یکی  این گونه  در 

 In Vitro Fertilization( طور اعم و ژن هاي برتر به طور اخص ، استفاده توأم فن آوري باروري در شرایط آزمایشگاهي

دستگاه  هدایت  و  استفاده  با    )Ovum pick-up=OPU( فولیکول  درون   از  تخمک  کردن  خارج  و   )Technology

اولتراسوند به منظور بهبود و تسریع در پیشرفت ژنتیکي این گونه دامي از طریق خط خوني مادران است. در این روش،  استحصال 

اووسیت از مسیر داخل واژن از طریق شکافتن فولیکولهاي آنترال و خارج کردن اووسیت از درون آنها )از طریق مکش( به عنوان 

یک شیوه متداول در اکثر آزمایشگاههایي که تولید جنین در شرایط آزمایشگاهي به عنوان بخشي از خدمات به دامپروران محسوب 

مي شود،  در دست  اجراست.

- تاکنون در سراسر جهان تعداد درخور توجهي اووسیت گاو از این طریق استحصال شده است )عدد تقریبي 160/000 حداقل 

برآورد مي باشد( )جدول 8(.

- ژاپن،  با تولید حدود 8000 جنین در شرایط آزمایشگاهي، از جمله کشورهاي پیشتاز و راهنمای تمام کشورهاي دنیا در این 

تکنیک است. قاره اروپا به ویژه کشورهاي ایتالیا و هلند نیز، به طور جدي و فعال وارد عرصه تولید جنین در شرایط آزمایشگاهي 

و انتقال جنین شده اند. انتقال چند صد جنین که تبادل محتویات هسته سلول در آنها انجام شده به دامهاي گیرنده با هدف اجراي 

پروژه هاي تحقیقاتي، بارها  توسط دانشمندان و محققان کره اي گزارش شده است.
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)2000 ، AETE( جدول 8 ـ تعداد جنین هاي گاو که در شرایط آزمایشگاهي تولید و منتقل شده است

تعداد جنین قاره
استحصال شده 

و قابل انتقال

تعداد جنین انتقال یافته

مجموعمنجمدتازه

421311748آفریقا
138421821172299*آمریکاي شمالي
92274269 *آمریکاي جنوبي

1367514089611410203آسیـا
241466074731413388اروپا

50945 895 * )نامعلوم(اقیانوسیه
166794132981365426952جمع

* فقط یک کشور در این منطقه اطالعات گزارش کرده است

- فن آوري opu ، یک شیوه بي زیان، بي خطر و قابل تکرار است براي استحصال اووسیت هاي نارس از دامهاي دهنده اي که به 

طور انفرادي شناخته شده و برتر هستند. امکان جمع آوري تعداد زیادي از اووسیت هایي که از نظر تقسیم میتوز مناسب و قابل استفاده 

براي تولید جنین در شرایط آزمایشگاهي هستند،  باعث شده  که فن آوري OPU+IVEP رقابت کند با شیوه سوپراووالسیون در 

جهت تولید جنین. عالوه بر اینها، فن آوري opu را مي توان در ماده گاومیش هاي Non Cyclic )دامهایي که فحل نمي شوند(، 

در گاومیش هاي آبستن، در دامهایي که دچار نقص و عارضه در ناحیه اویداکت و یا دچار عفونت هاي ناحیه تناسلي هستند و باالخره 

در دامهایي که به تحریک هورموني پاسخ نمي دهند،  انجام داد.

از این تکنیک،  همچنین مي توان به عنوان یک ابزار براي کسب جنین از دامهایي که از لحاظ  ژنتیکي با ارزش اما  دچار 

ناباروري کلینیکي هستند، استفاده کرد. در گاومیش،  تعداد جنین هاي قابل انتقال به ازای  هر رأس دام دهنده در هر دفعه اجراي 

عملیات،  در صورت استفاده از روش OPU +IVEP کمتر از شیوه  MOET است.  ولیکن،  در مقابل  زمان مورد نیاز را  بري 

اجراي برنامه هاي MOET به طور معني دار بیشتر از OPU+IVEP است .  زیرا،  برنامه هاي MOET را نمي توان در فواصل 

کمتر از 100 روز تکرار کرد )جدول9(
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جدول 9 ـ راندمان تولید جنین در شرایط انتقال جنین در دام زنده، تولید جنین در 
)1998 ، Zicarelli( در گاومیش OPU+IVEP شرایط آزمایشگاه و استفاده از روش

)ET( تولید جنین در شرایط انتقال جنین

)IVEP( آزمایشگاه

OPU+IVEP

0/37-0/80/17-1/80/4مجموع جنین در هر بار  اجرا
0/33-0/60/15-1/70/3جنین هاي انتقالي در هر دفعه اجرا
11/1-0/85/1-3/60/4تولید جنین در یک دوره 100 روزه

9/9-0/64/5-3/40/3جنین هاي قابل انتقال در یک دوره 100 روزه

- استفاده از OPU+IVEP در مزرعه ،  توانست به عنوان یک اقدام موفق و ارزشمند در جهت سرعت بخشیدن به بهبود 

ژنتیکي از طریق کاهش فاصله نسل مطرح و مورد استقبال دانشمندان و پژوهندگان قرار گیرد. چنین برآورد مي شود که اعمال 

 Closed( در یک هسته بسته متشکل از یک جمعیت دامي)OPU+IVEP یک شیوه انتخاب با استفاده از این فن آوري )یعني

nucleus of farms( فاصله نسل را از 6/28 به 3/25 سال کاهش خواهد داد و پیشرفت ژنتیکي حدود 30 تا 25 درصد در 

.)2003 ، Zicarelli( مقایسه با آزمون نتاج بیشتر خواهد بود

روش opu به طور موفقیت آمیز در گونه گاومیش از سال 1994 مورد استفاده قرار گرفته است )Boni و همکاران( و از همین 

سال به بعد مطالعات و تحقیقات منسجم و ادامه دار در رابطه با استفاده از opu ، در گاومیش توسط محققین مختلف گزارش شده 

است )Galli و همکاران ، Dipalo .1998 و همکاران ، 2001(. نتیجه این تحقیقات انجام شده،  بیانگر تولید کمتر اووسیت هاي 

با کیفیت خوب در هر تخمدان گاومیش در مقایسه با گاو است )به طور میانگین 2/4 اووسیت خوب در مقابل 10 اووسیت به ترتیب 

در گاومیش و گاو( )Gasparrini .1994 ، Gordon و همکاران ، 2000(.

Boni و همکارانش،  در سال 1997 تغییرات  انفرادي )Individual Variability( زیاد و تکرارپذیري  اندک  را براي 

تجدید فعالیت فولیکولي در گاومیش گزارش کردند. علت تکرارپذیري پایین، احتمااًل به این دلیل است که تعداد فولیکولهاي جدید و 

تازه نفس در سیکل هاي مختلف متغیر بود و موج فولیکولي نیز مشاهده مي شد. اگرچه،  opu باعث تشکیل مجدد جمعیت فولیکولي 

مي شود، ولي بازهم )به رغم اجراي opu( ، نوعي حالت سیکلیک در تشکیل فولیکول دیده  مي شود که به احتمال زیاد، ناشی از  

به علت مکانیزم ترشحات آتو کرین  است. 

علیرغم آنچه بیان شد، پیش بیني توان گاومیش ها در بازسازي و تشکیل فولیکولهاي جدید براساس مشاهدات و نتایج چهار دفعه 
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اول شکاف دادن  فولیکول )به منظور برداشت تخمگ( از طریق واژن با هدایت دستگاه اولتراسوند )opu( احتمااًل امکان پذیر است، 

دقیقًا همان طور که در گاو دیده  شد. در حقیقت،  تعداد کل فولیکولها و شمار  فولیکولهاي کوچک تازه تشکیل شده در اولین چهار 

بار پارگي فولیکول،  به طور معني دار همبستگي مثبت داشتند با کل فولیکولهاي تولید شده یعني به ترتیب : 

بین  تولید شده و r=0/83 همبستگي  فولیکولهاي  فولیکولها در هر شکاف  و کل  تعداد کل  بین  r   همبستگي   =0/72 -

فولیکولهاي کوچک تازه تشکیل شده و کل فولیکولهاي تولید شده؛

- همبستگي های یاد شده   با توجه به وجود همبستگي مثبت بین تعداد فولیکولها و COCS ها به شرح زیر:

همبستگي بین تعداد فولیکولها و COCS هاي درجه r )COCS=0/61   A  : ضرائب همبستگی ( ؛

همبستگي بین تعداد فولیکولها و COCS هاي درجه r=0/42   B و نیز همبستگي بین تعداد فولیکولها و تولید بالستوسیست 

. r=0/24

بیشتر مورد توجه و درخور  اهمیت قرار مي گیرد.

در صورت امکان،  انتخاب دامهاي دهنده ممتاز براي اجراي عملیات opu و برنامه هاي تولید جنین، به احتمال زیاد باعث 

تسریع در پیشرفت ژنتیکي خواهد شد. تنها محدودیت موجو د براي اجراي فن آوري  ذکر شده،  احتمااًل فرسودگي و تخلیه )به تعبیر 

 opu و همکاران، 2003( بعد از شش ماه اجراي Zicarelli( تخمدان )عامیانه تر تحلیل رفتن و فروماندگي ناشي از فعالیت زیاد

بر روي دام دهنده خواهد بود. در این آزمایش،  یک مرحله تولیدي )اولین دوره شش ماهه که به وسیله تولید زیاد بالستوسیست 

مشخص مي شود( و نیز یک مرحله غیرتولیدي )که سه ماه به طول مي انجامد و به وسیله تعداد کم فولیکول و عدم تولید جنین 

مشخص مي شود( مشاهده شدند. این نتیجه،  نیاز به تحقیق بیشتر در این زمینه و بررسي این سئوال که آیا دادن یک دوره استراحت 

به  منظور بهره برداري بهتر از توانمندیهاي دام دهنده مورد نیاز  است یا خیر؟ را بیشتر حائز اهمیت مي کند.

 )In Vitro Maturation = IVM( ـ رشد و بلوغ  اووسیت در شرایط آزمایشگاهي A5

بیشتر  فعالیتهاي انجام شده که در زمینه تولید جنین گاومیش در شرایط آزمایشگاهي انجام شده،  براساس همان شیوه هاي 

مورد استفاده در گاو بوده است )Gordon ، 1994( .  اکثر کارهاي آزمایشگاهي که در زمینه رشد و تکامل اووسیت در شرایط 

آزمایشگاهي در این گونه دامي انجام گرفته،  با استفاده از تخمدانهاي دامهاي کشتار شده به عنوان یک مخزني از اووسیت بوده 

است. تحقیقات در زمینه کاربرد فن آوري IVF در گاومیش،  عمدتًا از سوي کشورهاي در حال توسعه آسیا که بیشترین تعداد 

گاومیش را دارند، )از 125 میلیون رأس گاومیش موجود در جهان، 96/6 درصد آن در آسیا وجود دارد( گزارش شده اند. این جمعیت 

عظیم گاومیش در آسیا نه تنها تولیدکننده شیر و گوشت ، بلکه  دسترسي به تعداد بسیار عظیمي از تخمدان است  که مخزن 

اووسیت  را فراهم کرده است. در ایتالیا برعکس آنچه گفته شد،  برآورد جمعیت گاومیش حدود 250000 رأس در مقابل 8/5 میلیون 
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رأس گاو است. به همین ترتیب، درصد حذف نیز کمتر از گاو  است یعني 12 درصد در مقابل 25 درصد. عالوه بر این،  گاومیش ها 

اووسیت هاي  تولید  اقتصادي شان کشتار مي شوند. ضمنًا  پایان عمر  در  اغلب  و  یابند  داده مي  پرورش  تولید شیر  با هدف  عمدتًا 

خوب در هر تخمدان گاومیش در مقایسه با گاو کمتر است )به ترتیب 2/4 اووسیت در مقابل Kumar( )10 و همکاران ، 1997. 

Gordon ، 1994(. اگرچه،  عملیات چندمرحله اي IVEP به طور موفقیت آمیز براي تولید موروال/بالستوسیست )Madan و 

همکاران ، Boni .1994 و همکاران ، Gasparrini .1999 و همکاران ، Brienza Caracciolo di .2000 و همکاران ، 

2001( و ایجاد آبستني در گاومیش مورد استفاده قرار گرفته است )Madan و همکاران ، Suzuki .1994 و همکاران ، 1992. 

Chauhan و همکاران ، 1997(. لیکن، بازدهي این فن آوري )یعني IVEP(،  برحسب تعداد جنین هاي قابل انتقال )TE( و 

نیز روند تکامل و کاربرد این تکنیک در واحد زمان در گاومیش خیلي پایین بوده است )Madan و همکاران ، 1996(. فن آوري 

از: الف( استحصال، رشد و به تکامل رساندن )به  IVEP،  شامل چندین مرحله پیاپی است  که این مراحل به ترتیب عبارتند 

بلوغ رساندن( اووسیت هاي منتخب در شرایط آزمایشگاهي )IVM( ؛ ب( بارور کردن اووسیت در شرایط آزمایشگاهي  )IVF( ؛ 

ج( کشت جنین به دست آمده در شرایط آزمایشگاهي یعني از مرحله Zygote  تا رسیدن به مرحله موروال یا بالستوسیست در 

 .)IVC( آزمایشگاه

اما،  علیرغم این مقدار پیشرفت حاصله از علم و فن آوري IVEP هنوز هم پرسش های  بسیاری  است که بدون پاسخ  باقي 

مانده که حتمًا مي بایستي با تالش و کار مستمر دانشمندان و محققان به پاسخ هاي منطقي و رضایتبخش دست یابیم. براي دستیابي 

به بازدهي ایده آل و رضایتبخش و تعیین راهبردهای  نوین تولیدمثلي در گاومیش، نیازمند به دانش و آگاهي عمیق و صحیح درباره 

فیزیولوژي اووسیت و جنین در گاومیش، نیازهاي متابولیسمي و کشت اووسیت و جنین در شرایط آزمایشگاهي هستیم.

- ساختمان اووسیت گاومیش در طي دوران رشد و تکامل )بلوغ( در شرایط آزمایشگاهي )IVM( با استفاده از دستگاه اولتراسوند 

در گزارش Boni و همکارانش در سال 1991 بیان شده است. یک مطالعه ساختماني اووسیت با استفاده از اولتراسوند به منظور 

ارزیابي و بررسي این موضوع که آیا بلوغ اووسیت در یک سیستمي که قباًل ثابت شده است که این سامانه  باعث بلوغ موفقیت آمیز 

هسته سلول مي شود، در سیتوپالسم انجام و به پایان  مي رسد یا خیر؟ توسط Boni و همکارانش در سال 1992 انجام شد.

- مطالعات بسیار دقیقي که به وسیله میکروسکوپ  هاي هم کانون انجام شده، نشان داده اند که باالترین میزان اووسیت ها در 

تقسیم مرحله میتوز 2 و  در زمان کمتري در گاومیش در مقایسه با گاو،  پدیدار مي شود )به ترتیب 19 ساعت در مقابل 24 ساعت( 

)Neglia و همکاران ، 2001(. 

- در مرحله بلوغ اووسیت که به عنوان یک مرحله مهم براي مراحل تکاملي بعدي محسوب مي شود، اووسیت دستخوش یک 

سري تغییرات و تبدیالت ضروري مي گردد تا بتواند به رشد و تکامل برسد. بنابراین ابداع و تکامل یک روش مناسب IVM امري 
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بسیار حساس و مهم باشد )یعني این روش ابداع شده IVM توسط محققان باید به گونه ای  باشد که تغییرات و تبدیالت ضروري 

براي رشد و تکامل اووسیت دقیقًا مانند شرایط طبیعي، در آزمایشگاه نیز انجام شود(.

- استفاده رو به افزایش محققان از محیط کشت هاي آزمایشگاهي شناخته و تعریف شده در مقایسه با محیط هاي کشت ناشناخته 

و تعریف نشده،  بیشتر است .  این استفاده فزآینده با هدف ارزیابي و تعیین نقش عوامل مختلف در میزان بلوغ اووسیت است .  

 Totey( 10-Ham's F و -TCM 199 از قبیل )به طوري که تاکنون ، اثر استفاده از چندین محیط کشت مختلط )ترکیبي

و همکاران ، Ocampo .1996 ،1992 و همکاران ، 1996(،  استفاده از سرم هاي مختلف از قبیل سرم حاصل از جنین گوساله

Foetal Calf Serum=FCS و سرم گاومیش فحل Buffalo Oestrus Serum= BES )Totey و همکاران ، 1993. 

Chauhan و همکاران ، Samad .1998 و همکاران ، 1998( و اثر استفاده از هورمونها از قبیل هورمون تحریک کننده فولیکول 

یا FSH، هورمون LH )Luteinizing Hormone( و هورمون استرادیول 17 )Totey و همکاران ، 1992، 1993(،  مورد 

مطالعه و ارزیابي قرار گرفته است.

-نقش سلولهاي گرانولوزا در فرآیند بلوغ اووسیت نیز ثابت شده است )Bacci و همکاران ، 1991(. مطالعات و تحقیقات پیاپي 

به منظور تعیین نقش عوامل رشد در بلوغ اووسیت و نیز رشد و تکامل اووسیت پس از باروري،  توسط دانشمندان انجام شده است.

- در این زمینه ،  از مایع فولیکولي گاومیش )Buffalo Follicular Fluid = BUFF( به عنوان یک ماده مکمل در 

محیط کشت IVM و نیز به عنوان یک جایگزین براي هورمونها و سرمها در محیط کشت IVM استفاده شده و باعث درصد زیاد 

بلوغ، باروري باال و تولید فراوان  بالستوسیت در اووسیتها شده است )Chauhan و همکاران ، 1997(.

- برطبق نظر Palta و همکارانش،  در سالهاي 1996 و 1998، اثر سودمند  Buff در محیط کشت و فرآیند IVM مربوط 

مي شود به وجود گونادوتروفین ها، استرادیول، پروژسترون و چندین عامل رشد که در این مایع مکمل وجود دارند.

فاکتورهاي رشد نقش مهمي در بلوغ اووسیت ، رشد و تکامل پس  از باروري ایفا مي کنند و به عنوان یک تعدیل و تنظیم کننده 

فعالیت گونادوتروفین بر روي اووسیت پستانداران،  عمل مي کنند.

- IGF -2 ، IGF-1 و انسولین،  باعث افزایش بلوغ در اووسیت هاي گاومیش مي شوند، ضمن اینکه باعث افزایش باروري ، 

رشد و تکامل مرحله بالستوسیست نیز مي شوند  )Pawshe و همکاران ، 1998(. سه هورمون مذکور )یعني 2 و 1IGF و انسولین( 

با FSH اثر Synergic دارند و به عنوان تنظیم کننده هاي ترشحات آتوکرین و پاراکرین  سلولهاي گرانولوزا عمل مي کنند. و   لذا،  

باعث ترقي و جلو انداختن مرحله میتوز، تولید استروئید و باالخره سنتز پروتئین مي شوند.

- هورمون EGF باعث تکامل و گسترش  کومولوس )Cumulus : توده سلولی ( ، بلوغ هسته و افزایش میزان شکاف 

اووسیتهاي احاطه شده توسط کومولوس بدون هیچگونه اثر زیانبار بر روي رشد و تکامل جنین )پس از باروري اووسیت( مي شود 
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)Chauhan و همکاران ، 1999(.

- Boni و همکارانش در سال 1992 به این نتیجه رسیدند که اووسیت ها و جنین هایي که تازه تشکیل شده اند،  در گاومیش 

نسبت به صدمات ناشي از اکسیداسیون )Oxidative(  فوق العاده حساس هستند.  این  حساسیت بسیار ،  به خاطر وجود  چربي 

زیادشان است و این احتمال وجود دارد که همین چربي ها اکسیده شوند. ثابت شده  که گلوتاتیون )GSH( نقش خیلي حساس 

و حیاتي در محافظت سلولهاي پستانداران در مقابل استرسهاي ناشي از اکسیداسیون ایفا مي کند و چنین تصور مي شود که همین 

نقش  GSH عامل اصلي و مؤثر در رشد و تکامل جنین پستانداران در شرایط آزمایشگاهي است. مقدار GSH در روند بلوغ دام 

زنده،  در تخمدان افزایش مي یابد و همین افزایش و به عبارتي ذخیره GSH،  اووسیتها را در مراحل بعدي رشد و تکامل محافظت 

و نگهداري مي کند )Perreault و همکاران ، 1998(. 

براساس این مشاهدات و یافته ها، De Matos و همکارانش در سالهاي 1997و 2000،  نشان دادند که افزایش سیستامین 

)Cysteamine(  )یک ترکیب Tiol با وزن مولکولي کم( به محیط کشت IVM،  باعث رشد و تکامل  جنین و نیز سنتز 

GSH  با کیفیت باال در گوسفند و گاو می شود. Gasparrini و همکارانش در سال 2000،  با افزودن 50 مولکول  سیستامین 

به محیط کشت IVM ، توانستند نسبت جنین هاي استحصالي از گاومیش را در مراحل بالستوسیست افزایش دهند، یعني،  22/6 

درصد در مقابل 14/9درصد .  نتیجه جالب و باارزش تر اینکه کیفیت جنین هاي به دست آمده نیز بهتر بود )در مقایسه با محیط 

کشت بدون Cysteamine(.  به هر حال،  هیچگونه اثر سودمند حاصل از Cysteamine،  بر روي بلوغ و تقسیم سلولي 

گزارش نشده است.

پژوهندگان  پس از اندیشیدن و دقت در زمینه نقش Cysteamine، چنین نظر دادند که سنتز GSH،  ناشي از تحریک 

 ، افزایش رشد و تکامل  این    . افزایش رشد و تکامل جنین گاومیش مي شود  باعث  به طور معني دار  احتمااًل   Cysteamine

بلوغ  دشوار  و  فرآیند حساس  روي  بر  گذاشتن  تأثیر  طریق  از  یا  و  اکسیداسیون  از  ناشي  از صدمه  جنین  محافظت  طریق  از  یا 

سیتوپالسمیاست.  زیرا،  احتمال ضربه  پذیري  این فرآیند )در گاومیش( زیاد است چرا که  اووسیتها در گاومیش در اغلب موارد فقط 

توسط الیه هاي محدودي از سلولهاي کومولوس،  احاطه شده اند.

- Eppig در سال 1996، پیشنهاد مي کند که تولید GSH براي مستعد کردن و افزایش توان اووسیت براي رشد و تکامل 

Matos De و همکارانش در سالهاي 1995 و  و مؤثر است. همچنین،   بسیار حساس  امري  در یک سطح سیتوپالسمیک،  

1997،  چنین نظر دادند که از اندازه گیري GSH در پایان عملیات IVM،  مي توان به عنوان یک شاخص مطمئن براي بلوغ 

سیتوپالسمیک استفاده کرد.

 )In Vitro Fertilization = IVF(ـ باروري در شرایط آزمایشگاهي B5
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- در مقایسه با گاو،  اسپرم گاومیش به ظاهر از قدرت باروري و نیز توان  زنده ماندن کمتري برخوردار است،  در صورتي که 

اسپرم با ازت مایع منجمد شده باشد. در حقیقت،  علیرغم درصد بلوغ مشابه به یکدیگر )87 درصد در مقابل 94 درصد(، میزان 

تقسیم سلولي در گاومیش به طور معنی دار  کمتر از گاو است )65 درصد در مقابل 84 درصد( )Gasparrini ، 2003(. برخالف 

گزارش های قبلي )Totey و همکاران ، 1992 و Chuangsoongneon .1993 و Bacci .1991 ، Kamonpatana و 

 )Semen( و همکارانش در سال 2003،  گزارش کردند که هیچگونه اختالف معني دار بین مني Wilding ،)1991 ، همکاران

منجمد و تازه گاومیش از نظر میزان نفوذ در تخمک و تقسیم سلولي، وجود ندارد )یعني به ترتیب 69/4 درصد در برابر 79/6 درصد 

از لحاظ نفوذ و 60/3 درصد در برابر 70/5 درصد از نظر تقسیم سلولي(. در همان آزمایش، فعالیت میتوکندري هاي موجود در منی  

گاومیش نیز مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.  نتیجه نشان داد که فعالیت میتوکندري ها در اسپرم هاي منجمد، به مقدار خیلي 

جزیی کمتر از   منی هاي تازه است. با این نتایج، چنین مي توان نظر داد که عوامل دیگري ممکن است در بازدهي اندکعملیات 

IVF  در گاومیش،  نقش داشته باشند.

- مانند گاو و دیگر دامهاي مزرعه اي، در گاومیش هاي نر نیز تفاوت هاي قابل توجهي در توان باروري اسپرم مشاهده مي شود 

)Totey و همکاران ، 1993(. یک سري عملیات جداسازي دقیق از اسپرم هاي چندین گاومیش نر به منظور تشخیص و تعیین 

منی مناسب براي برنامه هاي IVF در گاومیش، مورد نیاز است.

 در عملیات  IVF، به منظور افزایش توان باروري  اسپرم)Capacitation( ، یک رشته  فرآیندهاي آماده سازي  باید روي 

آن انجام  شود.   این  فرآیندها را مي توان  در آزمایشگاه  به دو شیوه انجام داد، الف : گرما دهی اولیه  )pre-incubation ) با 

افزودن مقداری هپارین به لوله محتوی اسپرم )Chauhan و همکاران، Boni .1997 و همکاران ، 1999( و یا ب:  با افزودن 

و   Totey قبلي  گزارش   .)2000 ، و همکاران   Gasparrini  .1996 ، و همکاران   IVF )Totey به محیط کشت  هپارین 

همکارانش در سال 1993 نشان داد که هپارین قادر به پروراندن و آماده کردن اسپرم گاومیش در صورت استفاده از دزهاي مشخص 

و کنتر ل شده این ماده است. 

-  تحرک قابل قبول تعداد زیاد اسپرم،  نیاز است تا بتوان باروري در شرایط آزمایشگاهي را انجام و به پایان  رساند.  اگرچه،  

 Swim-Up )Boni روش  به  مي توان  را  اسپرمها  در  تحرک الزم  مي شود  استفاده  شده  ذوب  و  منجمد  اسپرم  از  که  زماني 

 percoll density طریق   از  یا  و  همکاران،1998(  و   Nandi  .  1997  ، همکاران  و   Chauhan  .1994  ، همکاران  و 

gradient )Totey و همکاران ،Boni .1993 و همکاران ، Gasparrini .1999 و همکاران ، 2000( ایجاد کرد. 

 Bacci( استفاده مي شود که از جمله آنها مي توان از کافئین IVF از مواد مختلفي براي ایجاد تحرک در اسپرم ها در عملیات -

و همکاران ، Madan .1991 و همکاران ، Chauhan .1994 و همکاران  ، 1997(؛ تئوفیلین )Jainudeen و همکاران ، 
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1993( و یا ترکیبي از  Epinephrine،Hypotaurine  و Penicellamine )Totey و همکاران ، Madan .1993 و 

همکاران ، 1994( نام برد. در مجموع،  تمام مواد مذکور باعث افزایش تحرک و میزان باروري در اسپرم مي شوند. محیط کشت هاي 

پایه از قبیل محیط کشت TALP  )Tyrode's modified medium( )Totey و همکاران ، Gasparrini .1996 و 

همکاران ، 2000( و یا محیط کشت  BO )Brackett and Oliphant( )Madan و همکاران، Chauhan .1994 و 

همکاران  ، Nandi .1997 و همکاران ، 1998( از جمله محیط کشت های  قابل قبولي هستند که توسط محققان یاد شده  براي 

عملیات IVF در گاومیش توصیه شده اند.

- در این رابطه، نتایج چندین مطالعه و تحقیق نشان داده است که محیط کشت BO،  باعث باروري اسپرم و تقسیم سلولي 

 Ocampo .1994 ، و همکاران Madan .1992 ، و همکاران Totey( شده است TALP بیشتري در مقایسه با محیط کشت

و همکاران ، 1996(، با میانگین باروري از 30 تا 78 درصد و میانگین تقسیم سلولي 28 تا 69 درصد. همان طور که در سطور باال 

 Neglia( ذکر شد، بلوغ اووسیت در شرایط آزمایشگاهي حداقل در سطح هسته سلول، در گاومیش زودتر از گاو به وقوع مي پیوندد

و همکاران ، 2001( . لیکن،  در مجموع نتایج حاصل از IVF در گاومیش بهتر و پیشرفته  تر  از گاو نیست.  افزون بر این،  نوعي 

.)2003 ، Gasparrini( در گاومیش از ساعت بیست و هفتم بلوغ اووسیت مشاهده مي شود IVF کاهش خطي در بازدهي

- غلظت اسپرم و به تبع آن طول مدت گرمادهی  اسپرم و اووسیت نیز بر روي بازدهي IVF تأثیر مي گذارند. افزایش غلظت 

از 24 درصد به ترتیب  )Polyspermy(را  از یک اسپرم   با بیش  لقاح یک تخمک  تا  ml/1060 امکان   530/ml از اسپرم 

به 43 و 64 درصد افزایش مي دهد )Ocampo ، 1996(،  که این ارقام نیز مي توانند با کوتاه شدن زمان گرمادهی،   کاهش 

مانع وقوع  باال و  باروري  به  این غلظت منجر  را توصیه کردند که   2 * 106/ml اسپرمي  از غلظت  استفاده  پژوهندگان   یابند. 

Polyspermy مي شود )Totey و همکاران ، b1993(. اثر مثبت سلولهاي  کومولوس  در زمان IVF در گاومیش  نیز مشاهده 

شده است  دقیقًا همان اثر مثبتی که در IVF گاو دیده  شده است  )Zhang و همکاران ، 1995(.

)In vitro Culture( ـ کشت جنین در شرایط آزمایشگاهي C5

- تکامل یک شیوه مناسب براي حمایت از رشد و تکامل جنین گاومیش در شرایط آزمایشگاهي، مهمترین و حساس ترین مرحله 

براي افزایش بازدهي IVEP در گاومیش به شمار مي رود.

و  Chantarapatreep و همکاران ،1989(  اویداکت  خرگوش)  در  به طور موفقیت آمیز  اگرچه،  جنین هاي گاومیش   -

اویداکت گوسفند )Galli و همکاران ، 1998( کشت داده شده است ، لیکن استفاده از میزبان واسط براي تولید جنین در تعداد زیاد 

مناسب نیست. پیرو تکمیل سیستم هاي کشت جنین گاومیش در گوسفند )Gandolfi و Moore ، 1987(، چندین محقق دیگر 

)Chuansoongneon و همکاران، Jainudeen .1991 و همکاران ، 1993( سیستم کشت سلولهاي غشاء مخاطي اویداکت 
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گاومیش بدون و یا با یک تک الیه سلولي کومولوس )Madan و همکاران ، 1994( را ابداع  کردند و این محیط کشت )که از 

جنس سلولهاي اویداکت خود گاومیش بود( و استفاده از آن باعث رشد و تکامل جنین گاومیش تا رسیدن به مرحله بالستوسیت شد، 

لیکن بازدهي آن بسیار اندک بود یعني ، 8/10 درصد. محیط کشت جنین در گاو که شامل الیه هاي سلولي ایجاد شده در محیط هاي 

عاري از هر گونه عامل بیماریزا از قبیل سلولهاي جگر موش و گاومیش )Buffalo Rat Liver=BRL( )Reed و همکاران 

، 1996( و نیز سلولهاي Vero )Loy و همکاران ، 1992(،  به طور کاماًل موفقیت آمیز برای کشت جنین گاومیش در شرایط 

آزمایشگاهي مورد استفاده قرار گرفته است )Boni و همکاران ، 1994، 1999( . این اقدام،  به منظور اجتناب از هر گونه خطر 

انتقال بیماریهاي عفوني از طریق سلولهاي اویداکت دامهاي کشتار شده و دیگر مواد آلوده در کشتارگاه به جنین انجام شده است.

مصنوعي        اویداکتي  مایع  عنوان  با  سلول  گونه  هر  فاقد  شده  شناخته  شیمیایي  کشت هاي  محیط  از  استفاده  منظور  به   -

 Potassium Simplex( و محیط کشت تهیه شده با سیمپلکس پتاسیم  Oviductal Fluid = SOF( )Synthetic

Optimized Medium = KSOM( که از مدتها پیش براي گاو مصرف مي شده است )Tervit و همکاران ، 1992(،  براي 

کشت جنین گاومیش، حتمًا الزم است که آگاهي و دانش خود براي فهمیدن و پي بردن به مسیرهاي متابولیکي و نیز نیازهاي 

بیوشیمیایي جنین مورد کشت در آزمایشگاه را  افزایش دهیم . این ارتقاء آگاهي به نوبه خود باعث سهولت در تهیه و فرموله کردن 

یک سیستم کشت ایده آل براي کشت جنین گاومیش در شرایط آ زمایشگاهي خواهد شد.

مادامي که جنین هاي گاومیش در محیط SOF کشت داده شدند، در مقایسه با کشت جنین ها در محیط کشت سلولهاي   )    

Buffalo Rat Liver(=BRL، درصد بالستوسیت بیشتر و با کیفیت بهتري تولید شد یعني، به ترتیب 13/5 درصد در مقابل 

7درصد)Boni و همکاران ، Caracciolo di Brienza .)1999 در سال 2001 ، درصد بالستوسیت بیشتر که براساس مجموع 

ضرائب همبستگي محاسبه شده بود را در محیط کشت SOF )22/6 درصد( و محیط کشت KSOM )23/8 درصد( گزارش کرد. 
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فصل ششم
استفاده از دستگاه اولتراسوند

 در تولید مثل گاومیش

نویسنده : 
Giuseppina Maria Terzano 

موسسه تحقیقات علوم دامي  ایتالیا، رم 



- استفاده از دستگاه اولتراسوند به عنوان یک فن آوري سودمند براي بررسي وضعیت تولیدمثل، باعث سهولت کار و افزایش 

دانش ما درباره فرآیند عملکرد تخمدان و رحم در طي سیکل فحلي ، آبستني و نیز سببافزایش توان محققان و   دانشمندان در دخالت 

در روند طبیعي سیستم تولید مثل به منظور بهبود عملکرد تولیدمثلي و در نهایت افزایش پیشرفت ژنتیکي در دامهاي مزرعه اي شده 

است. استفاده از دستگاه اولتراسوند،  دریچه ای برای  بررسي و مطالعه شرایط محیطي جنین به منظور درک بهتر از اثرات متقابل 

بین جنین و مادرش و نیز پیش بیني دقیق جنسیت جنین شده است. با اختراع دستگاه اولتراسوند وبهره گیری  از آن،  تحقیقات در 

تولیدمثل دامهاي مزرعه اي، بررسي شرایط رحم و نیز وضعیت  جنین در سن واقعي اش  در محیط رحم جایگزین شیوه هاي نسبتا 

قدیمي از قبیل بررسي وضعیت جنین از طریق تست ایستاده توشه رکتال، الپاروسکوپي ) Laparoscopy : بررسی  یا درمان در 

داخل شکم با استفاده  از الپاروسکوپ ( و نیز بررسي جنین تلف شده گردید. 

- شیوه هاي قدیمي تر از قبیل روش هایي که بر پایه اصول داپلر[ Doppler: نوعی  اولترا سونوگرافی که در آن  از تغییرات 

فرکانس بین امواج  تایید شده  اولتراسونیک  و اکوهای آنها ،  برای سنجش  سرعت اجسام متحرک  ) بر پایه اصل اثر داپلر(  استفاده 

 B-mode می شود]،  طراحي شده بود.  امروزه،  با تصویربرداري از جنین در سن واقعي اش در داخل رحم با دستگاه اولتراسوند

مي توان گفت دیگر مورد استفاده ندارد. این دستگاه،  مجهز به یک سوند کماني شکل داخل رکتومي با فرکانس 5 تا 7/5 مکا 

پرورش گاومیش و تحقیقات
236



هرتز است . استفاده از دستگاه اولتراسوند،  هیچگونه لطمه وآسیبی  به جنین و دیگربخشعای  رحم وارد نمی کند. کاربرد  روتین و 

روزافزون  اولتراسوند براي بررسي وضعیت جنین در دامهاي مزرعه اي،  به دلیل لوازم و قطعات ارزان بها و قابل حمل است. 

- در حال حاضر شرکتهاي مختلفي هستند که دستگاه اولتراسوند  مجهز و کارآمد را براي تشخیص و بررسي وضعیت جنین در 

دامهاي کوچک و یا بزرگ تولید مي کنند که از آن جمله مي توان از شرکتهاي : 

الف( Aloka؛

ب(  Medical System Universal  ؛

ج( Classic Medical Supply   ؛

، E.I.Medical )د

نام برد. امروزه موارد استفاده از اولتراسوند در دامپروري به شرح زیر  است: 

1- تعیین وضعیت تخمدان ها ؛

2- تعیین آغاز )بروز( بلوغ؛

3- کنترل وضعیت فولیکولها به منظور تشخیص عارضه و یا درمانهاي دارویي ؛

4- مطالعه وضعیت فولیکولها در آستانه تخمک ریزي و تعیین زمان تخمک ریزي؛

5- کنترل جسم زرد ؛

6- تعیین مراحل مختلف سیکل فحلي؛

7- مطالعه وضعیت جسم های زرد  پایدار و بررسي عوامل و شرایط منجر به عدم تخمک ریزي در دام؛ 

8- تعیین زمان مناسب براي تلقیح مصنوعي؛ 

9- استحصال  و تکامل اووسیت به شیوه  OPU )Ovum  pick-up(  ؛ 

10- بررسي وضعیت دستگاه تناسلي دامهاي ماده گیرنده براي برنامه هاي MOET ؛ 

11- تشخیص زود هنگام آبستنی ؛ 

12- ویژگیهاي مراحل مختلف رشد جنین ؛ 

13- بررسي سر زندگي و تعیین سن جنین؛

14- تعداد جنین و تعیین جنسیت ؛

15- تعیین جمع شدن رحم پس از زایمان )Uterine involution( ؛

16- تشخیص جنین های تلف شده  )از طریق عدم مشاهده ضربان قلب( . 
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تصویر1-  تصویر اولتراسونیك تخمدان گاومیش  با یك جسم 

زرد  در سمت چپ  و  یك فولیكول  در سمت راست

- دستگاه اولتراسوند،  روش حساس تر و دقیق تري در مقایسه با لمس از طریق رکتوم، براي دستیابي و اندازه گیري فولیکولهاي 

تخمداني است .   بویژه در مواردي که هدف،  بررسي درون   استرومای  تخمدان باشد ) :  Stroma  بافت محافظ یا ماتریکس 

یک عضو ( )pieterse M.C و همکاران،1990( .

از برش  اولتراسوند و اعداد حاصل  با دستگاه  از بررسی  تلیسه ها  ضرائب همبستگی بین اعداد به دست آمده حاصل  - در 

)Slicing ( تخمدان دامهای کشتار شده از 0/80 تا 0/92 برای فولیکولهای دیده شده در اندازه هاي مختلف متغیربود. همچنین،  

در این فصل،  بعضي از استفاده هاي مفید دستگاه اولتراسوند براي کنترل وضعیت تولیدمثل در گاومیش ارائه خواهد شد. 

1- نظارت و کنترل وضعیت تخمدانها

- قبل از اختراع دستگاه اولتراسوند، ارزیابي از فولیکولهاي تخمداني فقط محدود بود به لمس از طریق توشه رکتال، الپاروسکوپی 

و یا مشاهده چشمي تخمدان هاي  جدا شده از رحم . با پیدایش اولتراسوند،  امکان بررسي هاي مکرر مراحل مختلف تکامل فولیکول 

و جسم زرد میسر شده است )تصویر 1( . شفافیت و وضوح تصاویر تخمداني،  بستگي به کیفیت قطعات و تجهیزات به کار رفته در 

)1988 ،  Fortune و Sirois( دستگاه و نیز مهارت فرد کاربرد دارد
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از نظر قطر بزرگترین فولیکول،  همبستگي اعداد به دست آمده در دو حالت بررسي 0/97 بود.  این مطلب،  بیانگر صحت و دقت 

بسیار زیاد بررسي هاي حاصل از اولتراسوند و نزدیک بودن آن با نتایج واقعي کسب شده از بررسي تخمدان در دامهاي کشتاري 

 .)1987 ، Ginther و Pierson( است

- به منظور مطالعه وضعیت تخمدانها با استفاده از دستگاه اولتراسوند تاکنون  آزمایش ها  و تحقیقات بسیار ارزشمند  در زمینه 

فولیکولها بر روي گاو انجام شده است. 

- با نظارت و کنترل عملکرد تخمدان در گاومیش با استفاده از دستگاه اولتراسوند،  محققان به این نتیجه رسیده اند که رشد 

فولیکولي در این گونه دامي در قالب دو یا سه موج فولیکولي در طي یک سیکل فحلي انجام مي شود. 

- ساختار رشد فولیکولهاي تخمدان در گاومیش ، مانند  گاو  است .  از جمله ویژگي هاي آن مي توان از امواج رشد فولیکولهاي 

جدید ) بسیج فولیکولی همراه با روند صعودي موج(و  روند نزولي آنها نام برد )Baruselli .1997 ، Baruselli  و همکاران،  

1997(. همان دانشمندان  با استفاده از دستگاه اولتراسوند نشان داده اند که 63/3 درصد گاومیشها نوعًا دو موج فولیکولي و 33/3 

درصد آنها سه موج فولیکولي در طي یک سیکل فحلي از خود نشان مي دهند. نکته قابل ذکر در این رابطه این است که  نقطه شروع 

اولین موج در  روز صفر )یعنی روز تخمک ریزي( در نظر گرفته شده است. گاو نیز معموال داراي سه موج فولیکولي)Fortune  و 

 )1986 ، Karaivanov .1989 ،و همکارانGinther (   و دو موج فولیکولی )و همکاران ، 1988  Savio .1988 ،sirois

است  )تصویر 1(.

مطالعات   ،)1988  ،Fortune و    Sirois  .  1998  ، همکاران  و   Savio  .1995 همکاران،  و   Rhods( گاو  خالف  بر 

اولتراسونیک ثابت کرده  که گاومیش سیکلهاي فحلي با چهار موج فولیکولي از خود نشان نمي دهد. 

- در طي هر موج رشد فولیکولي ، یک فولیکول غالب تکامل پیدا مي کند و مانع از رشد دیگر فولیکولها مي شود. فولیکولهاي 

غالب،  رشد مي کنند و به بیشترین قطر در اواسط سیکل فحلي مي رسند. مادامي که سطوح باالیي از پروژسترون در خون وجود 

دارد هیچگونه تخمک ریزي انجام نمي شود.  وقوع پدیده Regression یا شروع روند نزولي موج، باعث رشد و ایجاد یک موج 

فولیکولي  جدید می شود .  نتیجه تشکیل  این امواج،  این می شود که فولیکول غالبی که در طی آخرین موج فولیکولی در هر 

سیکل فحلي رشد و تکامل پیدا مي کند، همان فولیکول تخمک ریز خواهد بود)تصویر 2(. 

- ویژگیهاي  انعکاس امواج صوتی فولیکول غالب،  همبستگي دارد با عملکرد و وضعیت ترشحات درون ریز فولیکول. در گاو، 

پس از اینکه فولیکول غالب به اوج قطر خودش رسید،  [ که معموال این حالت را مرحله ثابت )Static phase ( فولیکول غالب 

مي گویند زیرا ، در این حالت فولیکول غالب نه رشد مي کند و  نه اینکه هیچگونه تحلیل وضعیتي دارد]، سلولهاي گرانولوزا در  داخل 

آنتروم یا همان حفره میانی  فولیکول می ریزد و در نتیجه وجود  همین سلولها ، اختالف اکوژنیک  مایع آنترال افزایش مي  یابد 
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)Echogenecity: قابلیت انعکاس امواج مافوق صوتی که منجر به تمایز بافتها یعنی فولیکول  و بافت تخمدان از یکدیگر به 

وسیله دستگاه اولتراسوند می شود (.  تغییرات انجام شده در اکوژنسیته  فولیکولي که از طریق تجزیه بافت فولیکولی گیرنده امواج 

مافوق با استفاده از کامپیوتر اندازه گیري شد، کاماًل منطبق بود با  پتانسیل تخمک ریزي فولیکول و میزان استروئید مایع فولیکولي 

Tom و همکاران ، 1998(. در حال حاضر،  هیچگونه روشي براي تعیین وضعیت فیزیولوژیکي  )singh و همکاران، 1998. 

فولیکولهاي بزرگ بدون آزمایش های  سریال و آنالیزهاي گذشته نگر ) Retrospective ( موجود نیست. استفاده از آنالیزهاي 

تصویري با کمک کامپیوتر در آینده ممکن است باعث تکامل و افزایش توان تشخیص دستگاه اولتراسوند براي تعیین  سالمت 

فولیکولهاي بزرگ فقط در یک آزمایش )نه آزمایش های سریالي( بشود .  این مسئله،  بویژه در گاومیش براي تشخیص سالمتي 

فولیکولهاي تخمک ریز بعد از اجراي برنامه هاي همزماني فحلي  برای مدیریت تلقیح مصنوعي در زمان ثابت بسیار حائز اهمیت 

است. عالوه بر اینها،  براساس یافته هاي تحقیقاتي به دست آمده،  در سالهاي اخیر محققان در حال مطالعه و تحقیق در زمینه 

مکانیزمهاي ترشحات اندوژن  )Endogenous : درونزا، ایجاد  شده بر اثر عوامل  موجود  در داخل ارگانیسم ( که کنترل کننده 

ایجاد موج فولیکولي ، انتخاب فولیکول و نیز غالبیت فولیکول هستند  و نیز  ابتکارات جدید براي دستکاري )دخالت( مصنوعي در 

عملکرد تخمدان ،  هستند. 

تصویر2- سیكل فحلي در گاومیش كه با دو موج فولیكولي مشخص شده است
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- پژوهش های  اولتراسونیک در سالهاي اخیر در گاومیش توجه ویژه اي به پاسخ گاومیش به تحریک مضاعف  فولیکول به 

تخمک ریزي)  Superstimulatory( با  تاکید بر در نظر گرفتن وضعیت رشد و تکامل موج فولیکولي در این گونه دامي،کرده  

است. از زماني که عملیات تحریک زیاد فولیکول  با استفاده از هورمون در غیاب فولیکول غالب و یا زماني که فولیکول غالب در 

مرحله  تحلیل و یا اوج رشد ) plateau ( بود،  آغاز شد.  نوعی  افزایش در تعداد تخمک ریزي ها توسط محققان گزارش شده 

است )Taneja و همکاران، 1995(. بررسیهای اولتراسونیک در زمینه تولید فولیکول ،  واریانس زیاد را در زمینه روز شروع موج 

دوم نشان داده  و همین موضوع باعث ایجاد اشکال در تدوین یک شیوه استاندارد براي سوپراووالسیون در اواسط سیکل فحلي در 

گاومیش شده است )Barros و همکاران، Beg .1993 و همکاران، 1997(. 

عملیات  به  بیشتر  پاسخ  پژوهشگران   است،  شده  کنترل  اولتراسوند  دستگاه  با  فولیکول  رشد  که  تحقیقاتي  در   -

Superstimulatory را در زماني که هورمون درماني قبل از روز یک شروع شد در مقایسه با زماني که هورمون درماني پس  

از روز پنجم یعني روز انتخاب فولیکول غالب آغاز گردید، گزارش کردند )Adams و همکاران، Nasser .1992 و همکاران، 

1993(. در یک مقایسه مستقیم که بین پاسخ به Superstimulatory در اولین موج فولیکولي و دومین موج فولیکولي به  

به جنین استحصال شده در  یا نسبت  تخمک  تعداد تخمک ریزي ها و  نتایج حاصله هیچگونه اختالف معني دار در  انجام رسید، 

تلیسه هایي که Superstimulatory در آنها با استفاده از هورمون در روز پیدایش موج اول و یا موج دوم شروع شد را ، گزارش 

نکردند. گزارش های  متعدد در گاو موید این نکته است که نوعی  پاسخ به سوپراووالسیون را مي توان  مشاهده کرد   هنگامي 

که عملیات سوپراووالسیون در زمان پیدایش موج یعنی وقتی  که انتظار می رود  هورمون FSH قبل از شروع موج  ترشح  شود.  

عملیات superstimulation ) تحریک مضاعف( در اولین موج فولیکولي بعد از تخمک ریزي )موج اول(، بیشتر از موج هاي 

بعدي مورد قبول و انتخاب دانشمندان  قرار گرفت، و علتش آن بود که روز تخمک ریزي )یعني روز صفر( مي توانست به عنوان 

یک نقطه آغاز  مطمئن  براي پیدایش موج اول مدنظر و مورد استفاده قرار گیرد. لیکن،  نکته قابل ذکر در این روش این است که 

اجراي آن در شرایط مزرعه اي مشکل و سخت است. راه حل پیشنهادي براي اجراي این شیوه مي تواند همزمان کردن موجهاي 

فولیکولي با هورمون و یا شیوه هاي مکانیکي و اجراي Superovulatory )تخمک گذاری  مضاعف  که باعث تولید اووسیتها 

به تعداد بیشتر از حد طبیعی می شود ( ،  با استفاده از هورمون در زمان شروع موج دوم است، دقیقا،  همان رع کار  اجرایي که 

براي گاو پیشنهاد شده است )Bo و همکاران، 1995، 1996(. با استفاده از دستگاه اولتراسوند در گاومیش یک واریانس انفرادي 

اندک  براي تعداد فولیکولهاي جدید )تازه نفس( در موجهاي مختلف در یک سیکل فحلي دیده  شد. زمانی که  یک فولیکول بزرگ 

)m.m10≤( در یک بررسي اولتراسونیک کامال آشکار بود، در بررسي اولتراسونیک بعدي، به رغم عدم پیدایش آشکار  آن فولیکول 

بزرگ تخمک ریزي به وسیله دستگاه اولتراسونیک کامال هویدا  خواهد بود. از آنجایي که در گاومیش جسم زرد نسبتا در عمق سطح 
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تخمدان قرار گرفته است، بنابراین آشکار شدن آن با دستگاه اولتراسونیک ممکن است حساس تر و تا حدودی   سخت تر  از لمس 

کردن جسم زرد از طریق توشه رکتال باشد، که این موضوع بستگي دارد به تجربه و مهارت فردي که عمل توشه رکتال را انجام 

مي دهد )MC Dougall و همکاران، 1999(. آشکار شدن جسم زرد با دستگاه اولتراسوند،  بستگي دارد به اختالفات اکوژنسیته 

موجود بین استروما  و بافت جسم زرد  ) Luteal tissue(. در گاومیش،  یک جسم زرد تکامل یافته و بالغ درطي روزهاي اول تا 

سوم پس از تخمک ریزي به وسیله یک محدوده کامال مشخص و فزاینده که آن را مجزا مي کرد از استرومای  تخمداني باقیمانده 

همراه با یک گرانوالر خاکستري تیره، قابل تشخیص بود )Senatore و همکاران، 2002(. امکان تمیز دادن  جسم زرد از استروما،  

 ( Stroma بستگي دارد به مهارت و کارآیي تکنسین عامل با دستگاه اولتراسوند. گاهي اوقات تشخیص و تمیز دادن جسم زرد از

بافت محافظ یا ماتریکس یک عضو ( به علت اندازه جسم زرد و بخشی  از تخمدان که توسط جسم زرد اشغال شده،  سخت ودشوار  

است. اغلب اوقات تشخیص بین Stroma  ) بافت محافظ یا ماتریکس یک عضو ( و جسم زرد به وسیله وجود فولیکولهاي 

کوچک  پراکنده در سراسر Stroma امکان پذیر است  )Terzano، اطالعات چاپ نشده موسسه تحقیقات علوم دامی ایتالیا . 

ISZ(.  دستگاههاي اولتراسوند با قابلیتهاي گسترده باعث افزایش توان تشخیص قسمتهای مختلف  تخمدان به سبب  تفاوتهاي 

ظریف در اکوژنسیته  آنها )تخمدانها( شده اند. 

 a(  تصویر 3- تصاویر اولتراسونوگرافي از تخمدانهاي تلیسه هاي گاومیش قبل از

.FSH + PMSG و  FSH هورمون درماني با )dو b( و پس از )c و

a – تخمدان قبل از ترشح هورمون FSH– روز 4 b – تخمدان پس از ترشح هورمون FSH – روز 4 

    FSH + PMSG تخمدان پس از تزریق – dFSH + PMSG تخمدان  پیش از تزریق – c
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استفاده از اولتراسونوگرافي/ف  یک روش خوب و کارآمد براي ارزیابي رشد و تکامل فولیکول بعد از عملیات همزمان سازي   -

فحلي با شیوه هاي مختلف هورمون درماني براي تلقیح مصنوعي )Terzano و همکاران، Barile.2001  و  همکاران ،  2004( و 

نیز بعد از اجرای شیوه های مختلف Superstimulatory )با هورمونهای  مختلف (  )Terzano و همکاران ، 2004( )تصویر 

3( و باالخره براي بررسي وضعیت جسم زرد در برنامه هاي انتقال جنین، است. در حقیقت، دامپزشکان انتقال دهنده جنین معموال 

آن دسته از ماده گاومیشهاي گیرنده اي )Recipients( که فاقد بافت جسم زرد  قابل لمس و یا جسم زرد آنها نرم، پر از مایع، 

غیرمعمولي و یا کوچک باشند را براي انتقال جنین انتخاب نمي کنند. استفاده از اولتراسوند، روش بهتري براي ارزیابي وضعیت جسم 

زرد در دامهاي گیرنده در عملیات انتقال جنین است )Beal W.E، نتایج تحقیقاتي منتشر نشده(. 

2-مشاهده  و بررسی  اولتراسونیک رحم

- تصویر اولتراسونیک رحم گاومیش مانند گاو، بستگي دارد به اینکه در چه مرحله از سیکل فحلي باشد. واریانس )تغییرات( موجود 

در وضعیت ظاهري رحم )که با دستگاه اولتراسوند مشاهده مي شود(،  ناشي از تغییرات موجود در ضخامت غشای  مخاطي دیواره رحم 

)Endometrial(، ضخامت و یا قطر رگهاي خوني )vascularity( و وجود مایع درون مجاري رحم )intraluminal( است. 

در زمان فحلي دام اکوژنسیته  اندومتریوم ) غشای مخاطی پوشاننده رحم ( خیلي زیاد است به طوری که  تفکیک )تشخیص( بین 

اندومتریال و میومتریال،  کاماًل  آسان  و در سراسر مجاري رحم امکان مشاهده نقاط کوچک  تجمع مایعات  وجود دارد. 

اکوژنسیته  و ظاهر متورم  اندومتریوم رحم،  حدود 3 یا 4 روز بعد از تخمک ریزي کاهش پیدا مي کند. شاخهاي رحم در زمان و 

نیز بالفاصله پس  از فحلي،  کشیده و وسیع مي شوند )Bonafos و همکاران، 1995(.

- گزارش شده است که دستگاه اولتراسوند مدل B-mode و Real – time، آبستني در گاو را در روز نهم )Boyd و 

همکاران، 1988( و یا روز دوازدهم آبستني )Pierson و Ginther، 1984( مشخص می سازد. از مزایاي استفاده از اولتراسوند 

براي تشخیص آبستني،  این است که وجود جنین در رحم در مقایسه با توشه رکتال خیلي زودتر )در سن کمتر( تشخیص داده 

مي شود.  دیگر اینکه با استفاده از اولتراسوند،  هیچگونه نیازي به جابه جایي و دستکاري فیزیکي ناحیه تولید مثلي دام آبستن نیست 

که این مورد دوم خطر مرگ ناخواسته دوران جنیني را کاهش مي دهد. 
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تصویر 4- تصاویر اولتراسوند از جنین هاي گاومیش )از سن 2/5 هفتگي تا 7 هفتگي(

- استفاده از دستگاه اولتراسوند، احتمال صحت در تشخیص آبستني هاي قبل از 40 روز را از طریق کاهش واریانس در تشخیص  

در میان دامپزشکان )در صورت استفاده از توشه رکتال( افزایش مي دهد. بنابراین،  از این نظر نیز نسبت به روش توشه رکتال براي 

تشخیص آبستني هاي قبل از 40 روز،  برتري دارد. 

- در گاومیش، آبستني در روز بیستم با مشاهده ناحیه شکم جنین تشخیص داده شده است )presicce و همکاران، 2001(.

- Embryo یا جنین عبارت است از یک ساختمان سلولي با اکوژنسیته مشخص و مجزا در کیسه ای بدون اکوژنسیته  و پر 

از مایع. بقا و سرزندگي Embryo )مراحل اولیه جنین( را مي توان به وسیله آشکار شدن ضربان قلب در زمان سه هفتگي پس از 

آبستني،  تایید کرد.  بدین صورت که جنین در سن سه هفتگي به شکل یک خط کوتاه و با انعکاس امواج  مستقیم صوت پدیدار 

مي شود. بعد از این مرحله، یعني در سن 4 هفتگي به شکل حرف C و باالخره در سن 4/5 هفتگي، به صورت L دیده مي شود 
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تصویر 5- مشخص كردن سر جنین گاومیش )سمت چپ( و طول كپل 

تا سر )سمت راست( با استفاده از دستگاه اولتراسوند

)تصویر 4(

3- تعیین سن جنین 

است  شده  بیان  و  تشریح  مختلف  منابع  در  حیوانات  جنین  رشد  ارزیابي  براي  اولتراسوند  از  استفاده  مختلف  شیوه هاي   -

)Noia .1991 ،kahn.W و همکاران، 2002(. این فن آوري ها،  براساس یک رشته  اندازه گیري ها سریالي )ادامه دار، زمانبندي 

شده( از یک سري قسمتهاي خاص تشکیل شده از سلولهاي سوماتیک در جنین دامها پایه ریزي شده  که در این رابطه اندازه هاي 

طول کپل تا سر دام، قطر سر و قطر تنه از جمله آسان ترین فاکتورهاي قابل اندازه گیري هستند که براي تعیین سن جنین از آنها 

استفاده مي شود )تصویر 5(. 

 sagittal طول کپل تا سر[ فاصله بین  قاعده دم تا خمیدگي )انحناء( بزرگ تر جمجمه] در جنین هایي که از منظره جلو و یا

)پیکانی شکل ( با دستگاه اولتراسوند مشاهده مي شوند، براحتي اندازه گیري مي کنند. براي اندازه گیري قطر سر و قطر تنه جنین )براي 

تعیین  حداکثر قطرشان( نیاز به تصاویر مقطعي و یا منظره جنین از قسمت جلو است. تجربیات مختلف با استفاده از اولتراسوند نشان 

داده است که طول کپل تا سر جنین،   بهترین  پارامتر براي تخمین سن جنین هاي کمتر از 50 روز است و قطرهاي سر و تنه نیز 

براي تعیین سن جنین هاي بیشتر از 50 روز،  راحت تر )از طول کپل( قابل اندازه گیري هستند. 

 )1991 ،Kahn.w( و جنین گاو )و همکاران، 2002 Noia( ضرائب همبستگي و رگرسیون بین رشد و تکامل جنین گوسفند
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و سن آبستني براي چندین حالت گوناگون جنین محاسبه شده است. استفاده از این ضرائب و فرمولهاي به دست آمده براي برآورد 

سن جنین باعث مي شود که حداقل واریانس بین سن واقعي جنین و سن برآورد شده،  وجود داشته باشد. 

4- تعیین جنسیت جنین

- یک برآمدگي کوچک )چیزي شبیه به زگیلچه( قسمتی از  بافت جنین  )Embryonic tissue( است که باعث ایجاد 

کلیتوریس در جنس ماده و ایجاد نوک پنیس در جنس نر مي شود.  سرمنشاء این برآمدگي جنینی،  بین پاهاي عقب جنین است 

که در جنس نر به سمت انتهاي بدن به طرف ناف تمایل دارد و در جنس ماده به سمت شکم به سوی مقعد تمایل دارد. بعد از روز 

پنجاهم آبستني جنین هاي نر و ماده را از روي موقعیت نسبي برآمدگي جنسي شان )که همان پنیس و یا کلیتوریس فرض شده اند( 

و نیز  بزرگ شدن این برآمدگی ها  در اسکروتوم جنس نر مي توان از یکدیگر تشخیص داد )متمایز کرد(. تشخیص جنسیت جنین،  

 باید بر مبناي مشاهده اندامهاي جنسي نر و یا ماده انجام شود. این تشخیص باید  با صحت و دقت تقریبا 100 درصد انجام گیرد. 

تشخیص جنسیت هایي که براساس عدم مشاهده و یا عدم توان تشخیص اندامهاي جنسي چه از سمت شکم تا قاعده دم و یا از 

سوی دم )یعني انتهاي بدن( تا ناف باشد، به احتمال زیاد از دقت و صحت کمتري برخوردار هستند. 

- از جنین 28 راس گاومیش در فاصله روزهاي 50 تا 65 آبستني )یعني مدت زماني که براي تعیین جنسیت جنین فوق العاده 

مهم و حائز اهمیت است(،  با دستگاه اولتراسوند تصویربرداري شد )presicce و همکاران، 2001(. موقعیت و به عبارت بهتر محل 

برآمدگي کوچک جنسي از نظر اینکه براي تشخیص هر دو جنس نر )16 راس( و ماده )12 راس ( تا روز 57 آبستني مناسب بود، در 

این تصویربرداري مورد توجه خاص قرار گرفت و باالخره در روز 59 تعیین جنسیت جنین هاي تصویربرداري شده صد در صد مورد 

تایید قرار گرفت. تصویر گرفته شده با استفاده از  انعکاس امواج صوتی )Hyperechogenic image(  از برآمدگي جنسي 

گاومیش هیچگونه اختالف قابل مالحظه اي با برآمدگی جنسي گاو نشان نداد. 

یک تصویر صاف و شفاف  از محوطه شکمي جنین در روز 57،  براي تعیین جنسیت ضروري بود.  در این مرحله )یعني روز 

57(، یک چنین منظره خوب و شفاف همیشه پس از دو دقیقه تصویربرداري و تنظیم اولتراسوند براي هر یک راس دام،  به دست 

مي آید. تعیین جنسیت در طي روزهاي 65 تا 67 با شیوه  اکوگرافی )Echographic( انجام شد و صحت تشخیص هاي انجام 

گرفته،  بطور 100 درصد به اثبات رسید. )تمام تشخیص ها درست بود(.
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تصویر 6- تصاویر اولتراسوند از جنین نر )از دید جلو(

تصویر سمت راست پاهای عقب  و پنیس )p( و تصویر سمت چپ اسكروتوم )S( را نشان مي دهد.

مبدل دستگاه اولتراسوند باید در داخل رکتوم طوري جایگذاري و تنظیم شود که بتواند تصویر جنین  از دید جلو، مقاطع عرضي 

و یا شکاف پیکان مانند جمجمه از سمت شکم را منعکس کند. ناف و دم،  به عنوان نواحی  بسیار کارآمد )نقاط بسیار مناسب( در 

زماني که مي خواهیم محل برآمدگی  جنسي و بودن  و یا نبودن  اسکروتوم را مشخص سازیم، مورد استفاده قرار مي گیرند. 
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فصل هفتم
نیازهای  غذایی در ماده 
گاومیشهاي بالغ و تلیسه ها

نویسندگان :
Stefano terramoccia 

Settimio Bartocci 
Antonio Borghese

 موسسه تحقیقات علوم دامي ایتالیا، رم



- به منظور تهیه یک برنامه غذایي کامل و مناسب با مدنظر قرار دادن شرایط گوناگون فیزیولوژیکي دامها، ارزیابي و آگاهي از 

نیازهاي تغذیه اي آنها یکي از فاکتورهاي مهم و تعیین کننده است. به طور کلي،  در طول زندگي هر ماده گاومیش بالغ ، دو مرحله 

مختلف وجود دارد :  دوره شیردهي و دوره خشکي دوره خشکي ، عبارت است از فاصله زماني بین آخرین روز شیردهي و زایمان که 

پیرو آن شیردهي بعدي بمدت حدود 270 روز  در گاومیش آغاز مي شود. در این قسمت از فصل هفتم،  نیازهاي تغذیه اي تلیسه ها 

و گاومیش هاي بالغ شیرده و غیرشیرده،  مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد. 

تعیین احتیاجات غذایی  گاومیشهاي خشک : 

- همانطور که در باال ذکر شد، دوره خشکي فاصله زماني است بین آخرین روز شیردهي تا شروع شیردهي بعدي.  در گاومیش،  

این دوره حدود چهار ماه طول مي کشد.  دوره آبستني در گاومیش نیز،  طوالني تر از گاو است که از دیدگاه بعضي از پرورش دهندگان 

دوره خشکي به عنوان یک دوره غیرتولیدي در دام محسوب مي شود. از آنجائي که دوره خشکي در گاومیش طوالني تر از گاوشیري 

است ، لذا هرگونه اشتباه در تنظیم جیره غذایي، ولو اشتباه خیلي مختصر، مي تواند اثر منفي معني دار بر روي نه تنها شیردهي بعدي،  

بلکه سالمت خود دام بگذارد )Proto .)2000 ،Zicarelli در سال 1993،  اولین تحقیق را در زمینه نیازهاي غذایي گاومیشها 
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به منظور تعیین جیره مناسب براي گاومیشهاي غیر شیرده انجام داد )جدول 1( . 

)Proto ،1993( جدول 1- نیازهای  غذایي گاومیش هاي خشک با میانگین وزن زنده 600 کیلوگرم

10/5ماده خشک )کیلوگرم(
0/65انرژي خالص براي شیردهي )واحد علوفه ای  شیر در کیلوگرم ماده خشک(

10/5پروتئین خام )درصد از ماده خشک(
7/0پروتئین قابل هضم )درصد از ماده خشک(

30/0فیبر خام )درصد از ماده خشک(
NDF60/0 )درصد از ماده خشک(

9/0نشاسته + قندها )درصد از ماده خشک(

جیره غذایي در دوره خشکي گاومیش باید  طوري باشد که تامین کننده نیاز نگهداري خود دام به عالوه نیازهاي دوران آبستني 

باشد زیرا،  نیاز جنین در دوره خشکي  )در دام آبستن( در مقایسه با ماههاي قبل ، افزایش مي یابد.  از این رو،  قرار دادن مکملهاي 

غذایي در جیره دامهاي خشک آبستن،  ضروري  است. 

Proto در سال 1993، نیازهای  غذایي گاوهاي شیري را برای  گاومیش های  غیرشیرده مناسب دانست )مورد مالک قرار 

 ) 0/65 ]MFU/kg    DM داد( و لذا سطح انرژي و پروتئین را بترتیب 0/65 واحد علوفه ای شیر به ازای  هر کیلو  ماده خشک

MFU:  یا واحد علوفه ای شیر که  در اروپا به زبان فرانسه آن را UFL می خوانند،   عبارت است از مقدار انرژی خالص حاصل از 

متابولیسم یک کیلو جو خشک شده در هوای استاندارد که مورد استفاده دام برای تولید شیر قرار می گیرد ( ] و 10/5 درصد پروتئین 

خام پیشنهاد کرد. مشابه نتایج مذکور توسط Bertoni و همکارانش در سال 1994 نیز گزارش شده است.  آنها نیز در گزارش شان 

میزان انرژي و پروتئین در جیره غذایي گاومیش غیر شیرده را به ترتیب 0/63 تا 0/65 واحد علوفه ای شیر به ازای  هر کیلوگرم 

ماده خشک و 10 تا 11 درصد پروتئین خام پیشنهاد دادند که موید نظریه proto  است )جدول 2(.
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جدول 2- نیازهای غذایي گاومیش هاي خشک )Bertoni و همکاران، 1994(

12-10ماده خشک )کیلوگرم(
0/65-0/63انرژي خالص براي شیردهي )واحد علوفه ای شیر  در کیلوگرم ماده خشک(

11-10پروتئین خام )درصد از ماده خشک(
NDF52-58 )درصد از ماده خشک(

10-8نشاسته + قندها )درصد از ماده خشک(

در طي دوران خشکي، Bertoni و همکارانش در سال 1994 پیشنهاد کردند که میزان پروتئین در جیره مي بایستي بیشتر 

از 10 درصد باشد.  در غیر این صورت،  فعالیت شکمبه ممکن است به مخاطره افتاده و دچار اختالل شود. با بدست آمدن این 

نتایج و یافته ها براي جیره غذایي گاومیش هاي غیرشیرده،  این سوال توسط Bertoni و همکارانش در سال 1994 مطرح شد 

که با در نظر گرفتن چرخش زیاد  اوره آیا مي توان حداقل 10 درصد ماده خشک و به تبع آن مقدار پروتئین خام جیره نگهداري 

گاومیش هاي غیرشیرده را کاهش داد یا خیر؟ زیرا احتیاجات غذایي این گاومیشها در دوران خشکي، تقریبا برابر نیازهای  نگهداري 

است . Di lella در سال 2000 ، اولین پاسخ را در رابطه با این سوال اعالم کرد و آن اینکه جیره غذایي که بطور آزاد )بدون 

محدودیت مصرف = ad libitum( در اختیار گاومیشهاي غیرشیرده قرار مي گیرد،  مي بایستي به گونه ای  تنظیم شده باشد که 

مقدار انرژي اش کمتر از 0/65 واحد علوفه ای شیر در هر کیلوگرم ماده خشک نباشد. مهم تر اینکه  میزان پروتئین  اش کمتر از 10 

درصد باشد که البته محقق نامبرده )Di lella( عدد 9 درصد  را پیشنهاد کرد. در دوران خشکي،  دامها مي بایستي با علوفه تازه و 

یا خشک با ارزش غذایي باال تغذیه شوند. لذا، علوفه اي با حداقل 15 درصد ماده خشک همراه با کنسانتره توصیه  می شود که در 

این صورت با تامین ذخایر ویتامین هاي محلول در چربي، الیگومینرال ها )Oligominerals( و با کمک ویتامین هاي محلول در 

آب، تخمیر میکروبي شکمبه و فعالیتهاي کبد،  حالت نرمال و قابل قبولي خواهند داشت. جیره اي که مختص این دوره )یعني دوره 

خشکي( است،  میزان  تخمیر شکمبه اي اش  نسبتًا  اندک است .  لذا،  این موضوع بر روي تولید اسیدهاي چرب فرار تاثیر مي گذارد 

و باعث افزایش  فعالیت باکتریهاي تجزیه کننده سلولز مي شود. در حالي که هنوز در این دوره )دوره خشکي( یک  کاهش  فرآیند 

جذب همراه با کاهش فعالیت مخاط شکمبه مشاهده مي شود، احتیاجات  غذایي به محض  وقوع زایش،  افزایش پیدا مي کند به 

طوري که ویژگیهاي جیره غذایي پس از زایش،  کامال  متفاوت با  جیره دوران خشکي است .  مشخص ترین این تفاوتها،   افزایش 

بسیار زیاد کربوهیدراتهاي غیر ساختماني )Non Structural  Carbohydrates= NSC( و میزان پروتئین جیره است. 
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تغییرات ناگهاني جیره از طریق  افزایش جمعیت باکتریهاي آمیلوالیتیک )Amilolytic( و یا اصرار بر تشدید  فعالیت  پرزهای 

مخاط شکمبه توصیه نمي شود.  لذا،  این نکته مهم است که گاومیش هاي خشک از مدت کوتاهی قبل از زایش با همان جیره دوره 

شیردهي تغذیه شوند، این شیوه جدید پرورشي را مي توان حداقل سه هفته قبل از زمان احتمالي زایش،  در گروه دامهاي نزدیک به 

زایش آغاز کرد. این گروه ، باید  با جیره مناسب داراي حداقل انرژي 0/9 واحد علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک )0,90 

MFU/kg DM(، با کاهش در کربوهیدراتهاي ساختماني و افزایش کربوهیدراتهاي غیرساختماني )NSC(،  تغذیه شوند. عالوه 

بر مقدار انرژي، جیره غذایي گاومیش هاي نزدیک به زایش،  مي بایستي به خوبي میزان پروتئین مورد نیاز را تامین کند. بر طبق نظر 

Di lella در سال 2000،  پروتئین ایده آل مورد نیاز در روزهاي آخر آبستني،  باید  13 درصد  باشد. 

- در سال 1999، کمیته فني – علمي وابسته به کنسریوم حمایت از پنیر موزارالي گاومیش کامپانیا تاسیس شد. این کمیته 

، دستورالعمل و قوانین استاندارد بهداشتي و تغذیه اي در گاومیش  وابسته به پنیر موزارالي گاومیش کامپانیا )DOP: موزارالیی 

که فقط از شیر گاومیش های منطقه کامپانا تولید شده است(  را تهیه و در سال 2002 به چاپ رسانید. در این دستورالعمل تمام 

ویژگیهاي مرتبط با تغذیه گاومیشها )که تحت پوشش پروژه فرآوری  پنیر موزارال هستند(، بیان شده است. افزون  بر این، این 

 Body( کمیته فني – علمي در صورت امکان،  تقسیم گاومیشها را براساس شیوه هاي پرورش که در آنها امتیازبندي شرایط بدني

Condition Score = BCS(  انجام مي شود را پیشنهاد کرد که براي رسیدن به این هدف،  مي توان از تنظیم جیره هر چه 

نیازهای غذایي گاومیشهاي  ایده آل دام در ماه نهم آبستني،  استفاده کرد. جدول شماره 3   صحیح تر به منظور رسیدن به وزن 

غیرشیرده را نشان مي دهد. میانگین سطح انرژي در 3 ماه آخر آبستني ، تقریبا همان  است که قبال به وسیله محققان مختلف 

پیشنهاد شده است )Bertoni .1993 ،proto و همکاران، Di lella .1994، 2000( در حالیکه سطح مطلوب پروتئین خام 

پیشنهادي حدود 800 گرم در روز که از طریق جیره اي با سطح پروتئین تقریبا 7/5 درصد تامین مي گردد. در استانداردهاي غذایي 

این کمیته،  دقت ویژه اي به مواد معدني گاومیشها بویژه در زمینه نسبت  کلسیم به فسفر اعمال شده است. در حقیقت،  از ماه نهم 

 Zicarelli( آبستني نسبت فسفر به کلسیم  باید   باشد. این نسبت،  به خاطر اجتناب از امکان پروالپس واژن و یا رحم  است

و همکاران، 1982(. جیره هایي با نسبت باالي کلسیم به فسفر ،  باعث نوسان )اختالل( در نسبت طبیعي Mg/ Ca  در خون 

مي شود.  در نتیجه،  قابلیت تحریک پذیري )excitability( فیبر ماهیچه هاي رحم – واژن تغییر مي کند )از حالت طبیعي خارج 

مي شود(، که این وضعیت باعث شل شدن ) atonicity( اندام و در نهایت منجر به پروالپس در دام مي شود )Companile و 

همکاران، 1989(. افزایش کلسیم در طي دوران خشکي،  مي تواند باعث کاهش فعالیت غده پاراتیروئید و به دنبال آن افت کلسیم 

خون ) calcemia ( به هنگام زایش شود. در این صورت ، استفاده از مکملهاي داراي فسفر زیاد،  مي تواند سبب اعتدال و تنظیم 

نسبت ماکروالمنتها )Macro - elements( شده و موجب  تحریک پاراتیروئید به فعالیت شود )Companile و همکاران، 
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1995(. مکملهاي معدني که عمدتا بر مبناي تامین مقدار کلسیم، فسفر و منیزیم در جیره تهیه شده اند را مي توان به کنسانتره افزود  

و یا جداگانه در اختیار دامها قرار داد. به منظور تهیه یک ماده مکمل که به طور مطلوب نیز تنظیم شده باشد، ارزیابي و اندازه گیري 

مواد معدني موجود در مواد غذایي مورد استفاده دامها،  ضروري است )تا  کمبود و یا افزایش مواد معدني خاص در مواد غذایي 

و از طرفي با توجه به  احتیاجات دام به انواع مواد معدني،  مکمل ها فرموله و تهیه شوند(.  با توجه به مطالب فوق الذکر ، کمیته 

علمي – فني کامپانیا استفاده از علوفه هاي خشک پلي فیتا )poliphita hays(،  یونجه خشک و علف خشک چاودار ایتالیایي 

را در دوران خشکي که دام به جیره اي با  الف( 7-4 گرم کلسیم در یک کیلوگرم ماده خشک و  ب( 4/8-2/5 گرم فسفر در یک 

کیلوگرم ماده خشک نیاز دارد، توصیه نمي کند و به جاي مواد غذایي مذکور، علف خشک جو، کاه گندم و سیلوي ذرت )نه بیشتر از  

5 تا  7 کیلوگرم براي یک راس دام در یک روز(  که به نظر مي رسد از نظر مواد معدني فقیرتر هستند را مناسب تر مي داند. تغییرات 

زیاد این عناصر در جیره ، اثري بر روي مقدار نهایي آنها نمي گذارند. 

- نیازمندیها  غذایي گاومیشهاي غیرشیرده همچنین به وسیله Bartocci و همکارانش در سال 2002 بررسي و محاسبه شده 

است. در این تحقیق،  دامهاي بیست مزرعه در منطقه التزیو )Lazio( در جنوب ایتالیا مورد مطالعه قرار گرفتند و براساس میزان 

تولید شیر روزانه شان گروه بندي شدند: 

الف( گاومیشهاي پرتولید با تولید بیشتر از 9 كیلوگرم در روز؛

ب( گاومیشهاي متوسط تولید با تولید 9-8 كیلوگرم در روز؛

ج(  گاومیشهاي كم تولید با تولید كمتر از 8 كیلوگرم در روز.

استفاده از جیره هاي مختلف براي گاومیشهاي غیرشیرده با میانگین انرژي 0/64 واحد  علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده 

خشک، هیچگونه اثر معني داري در بین واحدهاي گاومیشداري )مورد مطالعه( نداشتند.

- در این آزمایش ، به 3 گروه از دامهای کم ، متوسط و پر تولید  به ترتیب جیره هایی با 6/3، 8/0 و 8/1 درصد  پروتئین 

 P ).>0/05) دادند. نتیجه حاصل از گروه کم تولید پس از مصرف جیره 6/3 درصد ، اختالف معنی دار داشت.  با دو گروه دیگر

Bartocci و همکارانش در سال 2002،  احتیاجات غذایي گاومیشهاي خشک را فقط در واحدهایي با تولید شیر متوسط و زیاد 

محاسبه کردند )جدول 4(.
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جدول 3- نیازهای غذایي گاومیش هاي خشک آبستن )وزن بدن در دامهایي 
با بیشتر از یک زایش، 600 کیلوگرم و در یک شکم زایش 500 کیلوگرم در نظر 

گرفته شده است( متناسب با ماه آبستني )کمیته علمي – فني، 2002(.
واحد علوفه ای ماه آبستني

شیر در روز
پروتئین خام
)گرم در روز(

كلسیم
)گرم در روز(

فسفر
)گرم در روز(

77004035-5بیشتر از یک زایشهشتم
78304035-6یک زایش

77004035-6بیشتر از یک زایشنهم
7/58304045-6یک زایش

78004045-6بیشتر از یک زایشدهم
89004045-7یک زایش

جدول4- نیازهای غذایي گاومیش هاي خشک )Bartocci و همکاران، 2002(

10/61ماده خشک )کیلوگرم(
0/63انرژي خالص براي شیردهي )واحد علوفه ای  شیر به ازای کیلوگرم ماده خشک(

7/90پروتئین خام )درصد از ماده خشک(
NDF49/10 )درصد از ماده خشک(

NSC33/10*  )درصد از ماده خشک(

پرورش گاومیش و تحقیقات
257



یک چنین مقدار کم پروتئین  یعنی 7/9 درصد را می توان  بر مبنای متابولیسم ازت در گاومیش که متفاوت با گاو است، توجیه 

 puppo و همکاران، 1990(. عالوه بر این،  تحقیقات انجام شده به وسیله Kennedy .1990 ،و همکاران Abdullah( کرد

و همکارانش در سال 2002، بیانگر این نکته است که در جیره هایي که مقدار کربوهیدراتهاي ساختماني زیاد است،  قابلیت هضم 

پروتئین در گاومیش بیشتر از گاو است . لذا،  مي توان چنین نتیجه گرفت که گاومیش توان بیشتري )در مقایسه با گاو( براي استفاده 

از منابع پروتئیني حداقل در جیره هاي مورد استفاده در دوره خشکي دارد و این خود فرصتي است براي پرورش دهندگان تا بتوانند 

جیره هایي با پروتئین اندک  را براي دامهاي خشک شان تنظیم کنند. 

- آنچه به وضوح مشخص است،  اینکه در رابطه با تعیین نیازهای غذایي گاومیشهاي غیرشیرده، پیشرفت هاي بسیاری  حاصل 

شده است. 

Bertoni و همکارانش در سال 1994، قاطعانه اظهارنظر کردند که گاومیشهاي غیر شیرده را  Proto در سال 1993 و 

مي توان با همان جیره گاوهاي شیري در شرایط فیزیولوژیکي مشابه،  تغذیه کرد. هر چند که نتایج مطالعات بعدي )کمیته علمي 

– فني، Bartocci .2002 و همکاران، 2002( بیانگر این نکته است که سطح انرژي در جیره گاومیش هاي غیرشیرده مي تواند از 

0/60 تا 0/65 واحد علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک تغییر کند، در حالي که سطح پروتئین مي تواند تا مرز 7/5 درصد 

ماده خشک جیره کاهش یابد. به نظر ما ، اعالم نظر قطعي درباره این سطح پروتئین که ممکن است در مقایسه با گاو ظاهرا کم 

باشد، به تحقیقات بیشتري نیاز دارد. عالوه بر مسئله پروتئین،  الزم است دقت ویژه اي نیز به نسبت کلسیم به فسفر جیره که از 

ماه نهم باید   باشد،  اعمال شود. 

تعیین احتیاجات غذایي گاومیشهاي شیري:

- دوره شیردهي استاندارد در گاومیشها،  270 روز است. تولید شیر بعد از زایش،  زیاد مي شود و بین هفته هاي چهارم تا ششم،  

به اوج مقدار خود مي رسد. عالوه بر این تغییرات کّمي،  شیر گاومیش  تابع تغییر در ترکیبات شیمیایي در دوران شیردهي نیز هست. 

این پدیده در شیر گاومیش خیلي بیشتر از شیر گاو مشهود است و داللت بر دقت و نگرشي عمیق تر به هنگام مشاهده منحني تولید 

 proto شیر مي کند و باعث مي شود که هنگام محاسبه نیازهای  تولید،  به مسئله تغییرات شیمیایي نیز توجه شود. بر طبق نظر

در سال 1993، به تغییرات درصد چربي شیر که از 6 تا 12 درصد متغیر است و بر روي نیازهای  دام به انرژي نیز تاثیر مي گذارد،  

باید دقت خاصي بشود .  مشابه همین نظریه به تغییرات سطح پروتئین جیره که مقدارش از 3/5 تا 5/5 درصد متغیر است و بر روي 

احتیاجات دام به پروتئین نیز تاثیر مي گذارد باید به دقت توجه شود. در جدول شماره 5،  احتیاجات دام به پروتئین و انرژي  براي 

تولید یک کیلوگرم شیر گاومیش ، متناسب با میزان چربي و پروتئین ارائه شده است )proto، 1993(. عالوه بر احتیاجات دام 
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به انرژي و پروتئین، نیاز به مواد معدني نیز باید مورد توجه قرار گیرد، که در این رابطه نیاز به کلسیم ، فسفر و منیزیم از اهمیت 

بیشتری برخوردارند. نیاز دام به این سه عنصر را براي تولید شیر براساس نظر همان محقق )proto، 1993(، مي توان براساس 

همان احتیاجات گاوشیري محاسبه کرد، یعني 6/7 گرم کلسیم،  2/2 گرم فسفر و 0/9 گرم منیزیم براي تولید یک کیلوگرم شیر. 

شیوه دیگري که توسط proto درسال 1993 پیشنهاد شد عبارت بود از، تبدیل شیر گاومیش به شیر استاندارد شده با 4 درصد 

چربي و 3/1 درصد پروتئین با استفاده از معادله Di palos )1992( به شرح زیر :

 ]1/0+0/01155×{ )31-گرم پروتئین( + )40-گرم چربي({ × کیلوگرم شیر تولید شده [= کیلوگرم شیر استاندارد. 

جدول 5- نیازهای به پروتئین و انرژي براي تولید یک کیلوگرم شیر گاومیش 
)Proto ،1993( متناسب با مقادیر پروتئین و چربي شیر

احتیاجات  انرژي )واحد علوفه ای  شیر به ازای یك كیلوگرم شیر(

6/57/07/58/08/38/59/09/510/010/511/011/512/0درصد چربي شیر

0/610/640/670/700/720/730/760/790/820/850/870/900/93انرژي خالص براي شیردهي

احتیاجات  پروتئین )گرم به ازای یك كیلوگرم شیر(

3/53/73/94/14/34/54/74/95/15/35/5پروتئین شیر )درصد(

99105111116122128134139145151157پروتئین خام

- زماني که تبدیل شیر گاومیش به شیر استاندارد انجام شد، proto به این نتیجه گیري و فرضیه رسید که نیازهای  انرژي 

گاوهاي شیري معیار مناسب و قابل قبولي براي محاسبه احتیاجات گاومیش شیري است، که این نیازمندیها عبارتند از 0/44 واحد 

علوفه ای  شیر به ازای یک کیلوگرم شیر 4 درصد چربي و از این زمان به بعد بود که استفاده از این فرضیه براي  محاسبه احتیاجات 

گاومیش به انرژي براي تولید شیر به وسیله موسسه ملي تحقیقات کشاورزي فرانسه )INRA ،1988( ، مورد تایید و به اجرا درآمد. 

- Bertoni و همکارانش در سال 1994، پیشنهاد کردند که در یک سیستم پرورش ، گاومیشهاي شیري را مي توان به دو 

گروه تقسیم کرد. گروه اول دامهایي با تولید بیشتر از 8 کیلوگرم و گروه دوم،  با تولید کمتر از 8 کیلوگرم. در گروه اول،  انرژي جیره 

پیشنهادي عبارت بود از 0/85-0/80 واحد علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک جیره با 13/5 تا 14/5 درصد پروتئین خام 
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. جیره گروه دوم با انرژي کمتر که عبارت بود از 0/80-0/76 واحد علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک با 12/5-13/5 

درصد پروتئین خام )جدول 6(.

جدول 6- مشخصات جیره هاي غذایي برای گاومیشهاي شیرده )Bertoni و همکاران، 1994(

ماده خشکتولید شیر
)کیلوگرم(

انرژي خالص براي شیردهي
)واحد علوفه ای شیر به ازای 

یک کیلوگرم ماده خشک(

پروتئین خام
)درصد از ماده خشک(

NDF
)درصد از ماده خشک(

نشاسته + قندها
)درصد از ماده خشک(

16/0-46/014/0-14/542/0-0/8513/5-16/50/80-15/5> 9-8 کیلوگرم در روز
14/0-50/012/0-13/546/0-0/8012/5-15/50/76-14/5< 9-8 کیلوگرم در روز

جدول 7- میزان انرژي و کیفیت شیر گاو و گاومیش ونیازمندیهای  غذایي 
)Zicarelli ،1999(  براي تولید یک کیلوگرم از آنها

شیر گاو با 4 درصد چربي
)FCM(

شیر گاومیش استاندارد شدهشیر گاومیش
)برمبناي همان انرژي شیر گاو 

)FCM ،با 4 درصد چربي

الف – انرژي و كیفیت 
7401258740انرژي )کیلوکالري در کیلوگرم(
314526/47پروتئین شیر )گرم در کیلوگرم(
408751/18چربي شیر  )گرم در کیلوگرم(

1/22/01/18کلسیم  )گرم در کیلوگرم(
0/91/20/71فسفر  )گرم در کیلوگرم(

23/92828کیلوکالري )در یک گرم پروتئین(

ب – احتیاجات براي تولید یك كیلوگرم شیر 
8512373پروتئین خام )گرم(

انرژي خالص براي شیردهي
 )واحدعلوفه ای  شیر(

0/440/740/44

3/55/803/43کلسیم )گرم(
1/72/31/33فسفر )گرم(
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 همان محققان جیره اي را پیشنهاد کردند که عمدتا شامل علوفه  خشبي بود زیرا گاومیش از علوفه  خشبي خیلي بهتر از کنسانتره 

بهره برداري مي کند. ضمنا به منظور پرهیز  از سوء هاضمه در شکمبه و یا روده، مقادیر چربي خام و نشاسته همراه با قند به ترتیب 

نباید بیشتر از 4/5-4/0 درصد ماده خشک و 17/0-16/0 درصد ماده خشک باشد الزم است  )Bertoni و همکاران، 1994(. 

- مشابه با نظرات Bertoni و همکارانش، Zicarelli نیز در سال 1999، دقت و توجه ویژه اي براي جیره گاومیش هاي 

شیرده  اعمال کرد. نتیجه دقت و تامل ایشان این بود که با استفاده از معادله Di palo در سال 1992،  براي استاندارد کردن 

شیر گاومش و نیز مقایسه شیر گاومیش با شیر گاو،  با  در نظر گرفتن مقدار مساوي انرژي تولید شده در یک کیلوگرم شیر )جدول 

7(، این حقیقت مشخص مي شود که شیر گاومیش داراي پروتئین و فسفر کمتر در مقایسه با شیر گاو است.  براساس نظر همان 

محقق )Zicarelli(، مشابه تغییرات موجود در شیر گاو، گاومیش در 50 روز اول شیردهي )پس از زایش(، کمتر از نیازهایش  ماده 

خشک مصرف مي کند که این مسئله باعث یک کاهش وزن اجتناب ناپذیر مي شود. از زماني که روند کاهش تولید شیر در دامها 

شروع مي شود، آنها قادر هستند مواد غذایي اضافي را که مي خورند،  در بدن خود ذخیره کنند و این خود نوعي اقدام احتیاط آمیز 

محسوب مي شود براي زماني که دام مواجه با کمبود علوفه مي شود .  لذا،  همین ذخیره سازي در بدن باعث مي شود که علیرغم 

 Fat( تولید نه چندان مطلوب شیر به  حفظ سالمت دام کمک شود. مصرف احتمالي انرژي مازاد در گاومیش باعث  عارضه گاو چاق

Cow Syndrome(  که معمواًل در گاو شایع است،  نمی شود . لیکن،  باعث تغییر ترکیب شیمیایي شیر بویژه ترکیبات لیپیدي 

مي گردد. مادامي که تولید شیر در دوره شیردهي به تدریج زیاد مي شود، احتیاجات غذایي دام مطابق با مقدار تولید شیر افزایش 

مي یابد، بدین صورت که بطور میانگین مي توان گفت با افزایش هر یک کیلوگرم شیر احتیاج دام به انرژي 0/76 واحد علوفه ای  

شیر و مصرف ماده خشک 0/475 کیلوگرم افزایش مي یابد. با گذشت 150 روز پس از زایمان،  گاومیشها تمایل به خوردن علوفه 

بیشتر از احتیاجاتشان دارند و این مواد مغذي اضافه خورده شده را به عنوان ذخیره در بدنشان نگهداري مي کنند. در این مرحله )یعني 

 NDF ،مرحله اي که دام در حال ذخیره سازي است(،  به منظور پیشگیري از افزایش وزن اضافي مقدار انرژي جیره باید کاهش

جیره افزایش و نشاسته کاهش یابد )ماده خشک جیره نیز نباید بیشتر از 18 درصد باشد(.  ذخیره خیلي زیاد بافت چربي،  بیشتر در 

دامهایي که طول دوره شیردهي آنها بنابر یک سري دالیل مربوط  به  باروری بیشتر از 270 روز است و یا بالعکس،  در دامهایي 

که شیر کم تولید مي کنند، بیشتر شایع است.  به جز دو گروه دام مذکور،  در بقیه دامها این پدیده )ذخیره زیاد  بافت چربي( کمتر 

مشاهده مي شود زیرا این دسته از دامها شرایط فیزیولوژیکي قبل از دوران شیردهي خودشان را مجدداً به راحتي در دوره خشکي 

بعدي به دست مي آورند )و اجازه نمي دهند بافت چربي زیاد در بدن آنها ذخیره شود(. همان طور که قبال نیز ذکر شد،  پروتئین شیر 

گاومیش، در مقایسه با انرژي تولیدي از این شیر کمتر از شیر گاو است. یکي از ویژگیهاي گاومیش این است که میزان  تجزیه 

پذیری )degradability ( پروتئین در شکمبه بیشتر از گاو است )Terramoccia و همکاران، 2000(.  عالوه بر این،  زمان 
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ماندگاري مواد غذایي در شکمبه گاومیش بیشتر از گاو است و به تبع آن،  مي توان گفت که مواد غذایي در شکمبه گاومیش برخالف 

گاو،  تمایل کمتر برای ورود به  ناحیه روده دارند )Bartocci و همکاران، 1997(. این ویژگي،  باعث مي شود که میزان پروتئین 

بای پاس ) By pass(  شده در گاومیش کمتر از گاو باشد که این نکته باعث پیشگیری از مشکالت باروری  و ورم پستان ناشی 

از پروتئین مازاد می گردد. 

Zicarelli در سال 1999، مقدار 2/47 گرم پروتئین خام را به ازای  هر گرم پروتئین شیر پیشنهاد مي دهد )مشابه مقادیر ارائه 

شده براي گاوشیري(. در شروع دوره شیردهي،  از آنجایي که مصرف مواد غذایي )در مقابل احتیاجي که دام براي روند صعودي تولید 

شیر دارد(،  کمتر است، لذا، توصیه مي شود که مقدار پروتئین جیره حدود 10 درصد افزایش یابد و به نظر مي رسد که اگر جیره اي با 

کمتر از 13/5 درصد پروتئین خام مصرف شود،  براي تامین احتیاجات دام کافي نخواهد بود )campanile و همکاران، 1995(. 

هر یک کیلوگرم  شیر گاومیش، داراي 2-1/8 گرم کلسیم و 1/2-1/1 گرم فسفر است، ناگفته نماند که نیازهای  نگهداري گاومیش 

به عناصر مذکور،   براساس همان جدول احتیاجات غذایي گاوهاي شیري است  که توسط INRA در سال 1988 تهیه شده در 

نظر گرفته می شود. براساس محاسبه Zicarelli در سال 1999،  نیاز گاومیش به کلسیم براي تولید شیر 5/8-5/2 گرم به ازای 

تولید یک کیلوگرم شیر و نیاز به فسفر نیز 2/3-2/1 گرم به ازای تولید یک کیلوگرم شیر است. جدول شماره 8،  ضرائب تبدیل را 

که مورد استفاده توسط تکنسین ها براي محاسبه شیر تولیدي با استاندارد 8/30 درصد چربي و 4/73 درصد پروتئین و سپس محاسبه 

نیازهای  غذایي گاومیش ها )با تولید شیر با این مقادیر چربي و پروتئین( و در نهایت تنظیم جیره است را نشان مي دهد. 
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جدول 8- ضرائب تبدیل کمي شیر گاومیش با درصدهاي مختلف چربي و پروتئین به شیر طبیعی  
گاومیش برمبناي 8/30 درصد چربي و 4/73 درصدپروتئین )کمیته  علمي – فني، 2002(

درصد چربي

11/010/510/09/59/08/58/38/07/57/06/56/0
درصد پروتئین

1/1211/0871/0531/0190/9840/9430/9150/8810/8470/8130/7793/8
1/1351/1011/0661/0320/9980/9640/9290/8450/8600/8270/7924/0
1/1491/1141/0801/0451/0120/9770/9430/9090/8740/8400/8064/2
1/1621/1281/0941/0601/0250/9910/9570/9230/8880/8530/8204/4
1/1761/1421/1081/0731/0391/0050/9710/9360/9020/8680/8334/6

4/73
1/1901/1561/1211/0871/0521/0190/9840/9500/9160/8810/8474/8
1/2041/1701/1351/1011/0661/0321/0000/9640/9290/8950/8615/0
1/2171/1841/1491/1141/0801/0461/0120/9770/9430/9090/8755/2
1/2311/1971/1631/1281/0941/0601/0250/9910/9570/9230/8885/4
1/2451/2101/1771/1421/1801/0701/0391/0050/9710/9360/9025/6

- تحقیق دیگري که احتیاجات غذایي گاومیشهاي شیرده را تعیین کرده و توسط کمیته علمي – فني حمایت از پنیر گاومیش 

موزارال در سال 2002 تهیه شده، در جدول شماره 9 ارائه گردیده  است. این تحقیق )که ماحصل آن در جدول شماره 9 بیان شده( 

ترکیبي از نتایج حاصل از مراکز تحقیقاتي مختلف )دو دانشکده وابسته به دانشگاه  ناپل، موسسه تحقیقات علوم دامي ایتالیا، رم( 

است که تحقیقات بیشتر و در سطح باالتري در زمینه هاي مختلف پرورش گاومیش انجام داده اند. بر طبق نظر پژوهندگان  مختلف، 

مصرف ماده خشک در گاومیش بستگي دارد به : 

الف( وزن دام؛

ب( میزان تولید؛

ج( وضعیت فیزیولوژیكي دام؛

د( نسبت علوفه به كنسانتره؛

هـ( كیفیت خوراك مورد استفاده در جیره غذایي. 
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نیازمندیهای  غذایي که در جدول شماره 9 گزارش شده، با در نظر گرفتن اینکه 20 درصد از دامهاي شیرده زایش شکم اول 

هستند محاسبه شده است. عالوه بر این،  امکان افزایش وزن که معموال در گاومیشها بین روزهاي 100 تا 170 بعد از زایش اتفاق 

مي افتد نیز در این جدول )شماره 9( در نظر گرفته شده است. این دوره در گاومیشها )یعني از روز 100 تا 170 پس  از زایش( 

مصادف است با گذر از مرحله کاتابولیسم به مرحله آنابولیسم در منحني شیردهي. مقادیر واحد علوفه ای  شیر )احتیاجات انرژي( 

براساس انرژي مورد نیاز براي تامین تولید شیر دام محاسبه و اعالم شده است. به منظور اعالم نظر دقیق براي نیازهای  پروتئین 

)که در جدول شماره 9 بیان شده(، کمیته فني – علمي )که ارائه دهنده جدول است(، از نتایج حاصل از مراکز تحقیقاتي مختلف که 

بخشي از گروههاي کاري کمیته را تشکیل مي دهند،  استفاده کرده است. این مقادیر اعالم شده با نیازهای  تئوري )برآورد شده( 

متفاوت هستند. زیرا،  این مقادیر نه تنها شامل مقدار پروتئین مورد نیاز موجود در شیر،  رشد و تکامل بدني دامهاي یک شکم زایش 

و نگهداري و حفظ وزن همه دامها مي شود،  بلکه اثرات متابولیکي ترشحات درون ریز پروتئین جیره بر روي تولید شیر گاومیش را 

نیز مدنظر قرار داده است. براي مثال : 

درصد مقدار پروتئین پیشنهاد شده توسط کمیته علمي – فني براي آن گروه از گاومیشهایي که روزانه 12 کیلوگرم شیر استاندارد 

شده تولید مي کنند، 15/9 درصد است.  که این درصد، در مقایسه با مقدار محاسبه شده 13/2 درصد  توسط محققان دیگر،  بیشتر 

است. افزایش مختصر پروتئین در جیره گاومیش،  آن چنان اثرات منفي که معموال در گاوشیري پیش مي آید را نخواهد داشت. 

از احتیاجات محاسبه  مطالعات انجام شده بر روي گاومیش هاي شیرده نشان مي دهد که مصرف  کنسانتره هاي پروتئیني بیشتر 

شده، باعث بروز آزوتمیا )Azotemia: وجود مقادیر  بیش از حد اوره یا سایر ترکیبات نیتروژنی در خون(، باعث افزایش گلیسمیا 

)Glycemia: وجود گلوکز در خون( و باالخره کاهش انسولینمیا )Insulinemia : وجود انسولین در خون ( در خون مي شود. 

این وضعیت متابولیکي ویژه ، تضمین کننده دسترسي بیشتر به گلوکز براي پستان براي سنتز الکتوز است که سنتزالکتوز بنو به 

خود به علت خاصیت اسمتیک ، سبب  افزایش تولید شیر )Galactopoiesis( مي شود. در زمان نوشتن جیره براي گاومیش هاي 

شیرده،  به این نکته باید توجه شود که افزایش میزان کربوهیدراتهاي ساختماني، موجب محدودیت توان هضم غذا مي شود . در 

ضمن،  اینکه مقادیر بیشتر کنسانتره هاي حاوي نشاسته هایي با قابلیت تخمیر زیاد و قند مي تواند باعث افزایش وزن دام و منجر به 

کوتاه شدن منحني شیردهي بشود. 

- میزان کلسیم و فسفر در جیره بستگي دارد به احتیاجات دام براي تولید شیر به طوري که در دامهاي شیري،  نسبت کلسیم 

به فسفر باید   باشد. لیکن ، مقدار کمي این دو عنصر معدني،  حتما مي بایستي متناسب با میزان  شیر تولیدي باشد )کمیته علمي 

– فني، 2002(. 
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جدول 9- ویژگیهای جیره های گاومیش های شیرده با میانگین وزن زنده 650 کیلوگرم ، و تولید شیر 
طبیعی بر مبنای 8/30 درصد چربی  و 4/73 درصد پروتئین ) کمیته علمی – فنی ، 2002( .

مقدار شیر طبیعی )8/30 درصد چربی و 4/73 درصد پروتئین ( كیلوگرم در روز

6789101112كمتر از 6

مقدار خوراك مصرفی توصیه شده 
)كیلوگرم ماده خشك در روز (

13/314/214/715/115/616/116/517/0

انرژی خالص برای شیردهی ) 
واحد علوفه ای  شیر در روز (

0/750/790/820/840/860/880/900/92

13/013/914/314/615/015/315/615/9پروتئین خام ) درصد از ماده خشك (

NDF52/047/046/044/043/042/040/039/0 ) درصد از ماده خشك (

NSC25/027/028/029/030/030/031/032/0*) درصد از ماده خشك (

-Non Structural Carbohydrates = NSC *

- جدول شماره 10، احتیاجات گاومیش هاي شیري که توسط Bartocci و همکارانش در سال 2002 تعیین شده را ارائه کرده 

است. اطالعات این جدول،  براساس تعیین مقدار ماده خشک مصرفي،  ترکیبات شیمیایي، ارزش غذایي و میزان تولید شیر در یک 

دوره کامل شیردهي 258 راس گاومیش در 20 واحد پرورش محاسبه و ارائه شده است. به منظور  برآورد نیازهای  غذایی گاومیش 

های شیری،   معادالت رگرسیون )Regression equations( بین مقدار شیر استاندارد شده )8/30 درصد چربي و 4/73 درصد 

پروتئین( و میانگین مصرف انرژي خالص روزانه، مقدار پروتئین، کربوهیدراتهاي ساختماني و غیرساختماني جیره اي که به صورت 

آزاد )ad libitum(  مصرف می شود ، در 20 واحد پرورشی کنترل شده محاسبه گردید )0P/01>( و  نتایج حاصله به شرح زیر 

بدست آمد. 

- )2R = 0/80( کیلوگرم شیر × 0/66 + 7/16 = در روز /واحد علوفه ای شیر؛

- )2R = 0/87( کیلوگرم شیر × 187/35 + 314/72 = در روز /گرم پروتئین خام؛

- )2R = 0/76( کیلوگرم شیر × 198/92 + 8864/30 = در روز /گرم NDF؛

.NSC 2( کیلوگرم شیر × 150/36 + 4762/92 = در روز /گرمR = 0/81( -

از  استفاده  با  پروتئین ها و کربوهیدراتهاي ساختماني و غیرساختماني که  از  انرژي خالص  حاصل  به  - در اطالعات مربوط 

معادالت قبلي به دست آمده، برآورد  احتیاجات غذایي گاومیش هاي شیرده را براساس مقدار شیر استاندارد از 7 تا 12 کیلوگرم در 
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روز مدنظر قرار داده است. اگر بخواهیم احتیاجات روزانه فوق الذکر که براساس معادالت قبلي محاسبه شده است را تقسیم بندي 

کنیم، مي توان چنین گفت : هر بار  که دام ماده خشک مي خورد )وارد شکمبه اش مي شود(،   مجموعه اي از مواد مغذي اساسي مورد 

نیاز دام براي او تامین مي گردد به طوري که این خوراک )ماده خشک( خورد شده از نظر کیفیت و ارزش غذایي ، حتما مي بایستي 

طوري باشد که جوابگوي احتیاجات نگهداري و نیازهای  تولید شیر دام باشد )جدول 10(. اطالعات ارائه شده در رابطه با یک واحد 

گاومیشداري که 20درصد از دامها زایش شکم اول بودند)primiparous( است.  میانگین وزن گاومیشهاي بیشتر از یک شکم 

زایش )Multiparous(،  650 کیلوگرم و براي زایش اولي ها 570 کیلوگرم بود. احتیاجات نگهداري گاومیش شیري که با فرمول 

INRA )1988( محاسبه شده بود، به عنوان اطالعات خاص )نیازهای  نگهداري گاومیشهاي شیري( در دسترس نیست. به منظور 

دستیابي به روزانه 10 کیلوگرم شیر استاندارد، میانگین افزایش وزن زنده 18/8 کیلوگرم برآورد شد که این مقدار افزایش جبران 

کننده کاهش وزن 40 روز اول شیردهي و نیز افزایش وزن بعدي در طي روزهاي 100 تا 170 شیردهي است. افزایش وزن روزانه 

گاومیشهاي زایش شکم اول 300 گرم در روز برآورد شد .  لذا،  محاسبه انرژي و پروتئین خام مورد نیاز براي تولید یک کیلوگرم 

شیر استاندارد،  به ترتیب 0/72 واحد علوفه ای  شیر و 145 گرم میسر بود. چنانچه ما اطالعات مربوط به احتیاجات غذایي گاومیشها 

)با تولید روزانه 7 تا 12 کیلوگرم شیر( که در جدول 9 و 10 ارائه شده است را کنار یکدیگر گذاشته و با هم  مقایسه کنیم،  نکات 

زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت : 

- مصرف روزانه ماده خشک براي تولید 7 کیلوگرم شیر براساس نظر Bartocci و همکارانش در سال 2002، 16/0 کیلوگرم 

گزارش شده، در صورتي که کمیته علمي – فني در سال 2002 همین رقم را 14/7 کیلوگرم ماده خشک در روز اعالم کرده است. 

یعني 0/65  نامحسوس مي شود،   تقریبا مي توان گفت  تولید شیر  افزایش  با  این اختالف 1/3 کیلوگرمي در مصرف ماده خشک،  

کیلوگرم ماده خشک در هر 10 کیلوگرم شیر پخش می شود ) سر شکن می شود ( و در نهایت همان مصرف 17 کیلوگرم  ماده 

خشک براي تولید 12 کیلوگرم شیر به دست مي آید. بنابراین،  براي مقادیر زیاد تولید شیر، اختالف بین نتیجه دو پژوهش )یعني 

تحقیق  آقای  Bartocci و کمیته علمي – فني( به هنگام تعیین مصرف ماده خشک در کمترین حد خود است.  لیکن ، اختالف 

نظر در مواردي که تولید شیر اندک  است پیش مي آید. در هرصورت ،  میزان ظرفیت مصرف ماده خشک توسط گاومیش هنوز نیاز 

به بررسي، تحقیق و کاوش بیشتري دارد زیرا نتایج مختلف از مراکز تحقیقاتي مختلف گزارش شده است. کل انرژي مورد نیاز براي 

تولید 7، 10 و 12 کیلوگرم شیر براساس نظر Bartocci و همکارانش در سال 2002،  به ترتیب 11/84، 13/74 و 15/13 واحد 

علوفه ای شیر  در روز است .  این در حالي است که اعداد ارائه شده توسط کمیته علمي – فني در سال 2002، به ترتیب 12/05، 

14/16 و 15/64 واحد علوفه ای شیر در روز است.  در نتیجه با نگرشي بر اعداد ارائه شده متوجه خواهیم شد که نوعي شباهت و 

توافق اساسي در نتایج دو مطالعه در زمینه انرژي کل مورد نیاز به منظور تولید یک مقدار ثابت شیر، وجود دارد. میزان  پروتئین خام 
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 Bartocci مورد نیاز محاسبه شده به منظور تولید 7، 10 و 12 کیلوگرم شیر در روز تقریبا با یکدیگر  اختالف دارند  به طوري که

و همکارانش در سال 2002 به ترتیب و به طور دقیق مقادیر، 1626، 2188 و 2565 گرم پروتئین خام در روز اعالم کرده اند و کمیته 

علمي – فني )اطالعات منتشر نشده( به ترتیب مقادیر 1617، 1996 و 2240 گرم پروتئین خام در روز اعالم کرده  است. میزان  

بیشتر پروتئین خام مورد نیاز که در جدول 9 ارائه شده یعني 2102، 2463 و 2705 گرم در روز، مقادیر پیشنهادي )نه محاسبه شده( 

که اثر متابولیکي درون ریز پروتئین ها نیز در آنها لحاظ شده است. 

چنانچه نتایج دو مطالعه را از نظر احتیاج به الیاف )فیبر( مقایسه کنیم،  اختالف اساسي از نظر لحاظ NDF در نتایج دو مطالعه 

 Bartocci ظاهرا جالب تر به نظر مي رسد. بدین صورت که )NSC( مشاهده نمي شود. تعیین سهم کربوهیدراتهاي غیرساختماني

و همکارانش در سال 2002،  مقادیر بیشتري را در زمینه NSC در مقایسه با میزان  اعالم شده توسط کمیته علمي – فني )2002( 

اعالم کرده اند. لیکن،  در  تحقیق این کمیته مقدار پروتئین بیشتري اعالم شده  ضمن اینکه به میزان  چربي موجود در جیره نیز 

توجه شده بود. 

در پایان،  چنین نتیجه گیري شد که میزان مطلوب )ایده آل( پروتئین همان میزانی است که توسط این کمیته علمي – فني در 

سال 2002 اعالم شده چرا که  مقادیر اعالم شده توسط این کمیته نتیجه جدیدترین پژوهشی  است که در این تحقیق نه تنها  

 Bartocci محاسبه پروتئین مورد نیاز و پارامترهاي مورد استفاده )در رابطه با تعیین احتیاجات غذایي گاومیش هاي شیري( توسط

و همکارانش در سال 2002 مدنظر و مورد اهمیت قرار گرفته،   بلکه  اثرات متابولیکي درون ریزي که افزایش پروتئین بر روي تولید 

شیر مي گذارد نیز مورد نگرش  قرار گرفته است. در مجموع،  مي توان گفت که نتایج دو تحقیق در زمینه انرژي کل مورد نیاز براي 

مقادیر گوناگون تولید، تقریبا مشابه و موافق با یکدیگر هستند.  در زمینه میزان  ماده خشک مصرفي مورد نیاز نیز باید، نیازهای  

گاومیشهاي متوسط تا کم تولید )9-7 کیلوگرم شیر در روز( بطور اختصاصي مورد مطالعه و بررسي قرار گیرد. 

تعیین نیازمندی های  غذایي تلیسه هاي گاومیش: 

- در بسیاري از کشورها،  تعیین دقیق احتیاجات غذایي تلیسه ها اهمیت چندانی  ندارد، به طوري که تلیسه ها اغلب در مراتع نه 

چندان غني از علوفه به صورت آزاد مشغول به چرا و یا اینکه با کاه غالت و یا علف خشک بي کیفیت تغذیه مي شوند. لیکن،  این  

شیوه نگهداري تلیسه صحیح و اقتصادي نیست. در حقیقت، همان طور که قبال در فصل 4 بیان شد، سن بلوغ و به تبع آن راندمان 

تولیدمثلي گاومیش تحت تاثیر عوامل بسیاری  قرار دارد که از جمله آنها مي توان به الف( عوامل ژنتیکي مانند نژاد، والدین و غیره 

و ب( عوامل محیطي مانند فصل، شرایط آب و هوایي، مدیریت، تغذیه و ... اشاره کرد. سن بلوغ از جمله عواملي است که  تا حدود 

زیادي تحت تاثیر سطح انرژي جیره که باعث افزایش رشد و بلوغ جنسي است، قرار دارد.  
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- بنابراین،  در بعضي از کشورها مانند ایتالیا به منظور نیل به افزایش وزن روزانه زیاد، تسریع در بلوغ جنسي، تسریع در بلوغ 

کامل )جسمي و جنسي(، تسریع در آبستني و گوساله دهي و در پی  آن،  تسریع در دستیابي به تولید مثل اقتصادي در گله هایشان، 

گاومیشداران ترجیح مي دهند تلیسه هاي خود را با یک جیره صحیح و باالنس  شده تغذیه کنند به طوري که بتوانند کامال احتیاجات 

غذایي ضروري تلیسه هایشان را تامین کنند . 

- در این رابطه، به منظور تعیین افزایش وزن روزانه ایده آل و تعیین مواد غذایي مناسب براي دستیابي به یک چنین افزایش 

وزن، تعیین بهترین سیستم تغذیه و مدیریت تلیسه هاي گاومیش به صورت اقتصادي و نحوه دستیابي به بازدهي تولید مثلي مطلوب، 

یک رشته  تحقیقات جامع و مطالعات دقیق در موسسه پژوهشی علوم دامي کشور ایتالیا واقع در رم،  به شرح زیر انجام شد: 

آزمایش اول : مزارع مختلف 

- آزمایش اول )Borghese و همکاران، Esposito .1993 و همکاران، 1993( در مزرعه تورمانچینا )TM(واقع در 18 

کیلومتري شمال شرقي رم )42 درجه عرض شمالي( و در 3 مزرعه دیگر )مزارع D، J و S( واقع در منطقه کامپانیا در جنوب ایتالیا 

)40/5 تا 41 درجه عرض شمالي( انجام شد. تلیسه هاي مزرعه TM در جایگاهي که آخورها در محوطه باز بودند و با خوراک کامل  

)شامل 55 درصد سیلوي ذرت، 17 درصد یونجه خشک، 12 درصد کاه گندم، 9 درصد تفاله چغندرقند، 1 درصد کنجاله سویا، 6 درصد 

ضایعات جو حاصل از کارخانه های آبجوسازي با انرژی  0/76 واحد علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک( که به صورت 

آزاد بدون هیچگونه محدودیتي در اختیار آنها قرار داشت،  تغذیه شدند. تلیسه هایي که در مزارع D، J و S نگهداري مي شدند،  با 

خوراک مخلوط )شامل سیلوي ذرت، علف خشک، کاه و کنسانتره( با مقادیر محدود )معین( و با انرژي 4/21، 3/73 و 3/83 واحد 

علوفه ای شیر در روز در سن بین 400 تا 500 روزگي )در مرحله زماني اول( و 5/10، 4/42 و 5/25 واحد علوفه ای شیر در روز در 

سن بین 500 تا 650 روزگي )در مرحله زماني دوم( به ترتیب در 3 مزرعه تغذیه شدند؛ 

آزمایش دوم : تغذیه با سطح پایین و سطح باال

- در این آزمایش،  تلیسه ها در جایگاهي که آخورها در محوطه باز و به دو گروه تقسیم شده بودند،  نگهداري و با جیره هاي 

متفاوت براساس احتیاجات استاندارد به منظور دستیابي به 450 گرم افزایش وزن روزانه )در گروه با تغذیه سطح پایین( و 650 گرم 

افزایش وزن روزانه )در گروه با تغذیه سطح باال( تغذیه شدند )Terzano و همکاران، Borghese .1993 و همکاران، 1994(. 

نسبت کنسانتره/ علوفه  به ترتیب در دو گروه با سطح تغذیه پایین و باال،  عبارت بود از   و  . ترکیبات جیره به شرح زیر )به ترتیب 

در سطوح تغذیه پایین و باال( : 
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- علف خشک به ترتیب :  81/4 و 70/7 درصد؛

- کنجاله سویا به ترتیب : 10/1 و 8/7 درصد ؛

- کنجاله ذرت  به ترتیب : 8/5 و 20/6 درصد ؛ 

آزمایش سوم : تغذیه متراکم در مقابل تغذیه در مراتع

- تلیسه ها در جایگاهي بسته نگهداري مي شدند و براساس انتخاب تصادفي با جیره متراکم و یا سیستم چراي در مرتع تغذیه 

مي شدند. در تغذیه متراکم مواد غذایي عبارت بود از :

 الف( سیلوي ذرت که به صورت آزاد )بدون محدودیت( در اختیار دامها بود.  این سیلو داراي 33 درصد ماده خشک، 8 درصد 

پروتئین خام، 21 درصد فیبرخام و انرژي 0/85 واحد علوفه ای شیر در هر کیلوگرم ماده خشک ؛  

ب( علف خشک و مکمل ویتامین، مواد معدني و پروتئین ؛ 

- در سیستم چراي در مرتع،  ترکیب گیاهي مرتع مورد استفاده عبارت بود از : 

الف- 50 درصد گراسهاي مختلف؛

ب- 40 درصد گیاهان خانواده  لگومینوز؛

ج- 10 درصد از دیگر گونه هاي گیاهي . 

علوفه  مورد استفاده از این مرتع ، به طور میانگین داراي 20-70 درصد ماده خشک، 14 درصد پروتئین خام، 30 درصد فیبر خام 

و انرژي 0/50 تا 0/85 واحد علوفه ای شیر در هر کیلوگرم ماده خشک بود )Terzano و همکاران، 1996(. این آزمایش در 2 

سال متوالي تکرار شد با در نظر گرفتن  این نکته که مرتع مورد استفاده احتمال داشت در طي فصول مختلف تغییر کند.  به همین 

علت،  سیستم تغذیه این گروه از تلیسه ها به شرح زیر گزارش شده است : 

- یک سهم سیلوي ذرت، یک سهم علوفه مرتع در سال اول؛

- دو سهم سیلوي ذرت، دو سهم علوفه مرتع در سال دوم ؛

- آزمایش های  دوم و سوم در همان مزرعه تورمانچینا )TM( انجام شد؛ 

نیازهای  پروتئین )100 تا 150 گرم در یک روز براي یک راس به ازای 100 کیلوگرم وزن زنده( در همه آزمایش ها به خوبي 

تامین شد بجز در سال اول در فصل خشک براي گروه چراي در مرتع ؛ 

آزمایش چهارم :  سیلوي ذرت و خوراک  کامل  در مقابل تغذیه با  چراي در مرتع 

این آزمایش بر روي 27 تلیسه گاومیش نژاد مدیترانه اي که در جایگاه بسته  نگهداري و از داروهاي ضد انگل              ) 
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Against Helminthes ( نیز استفاده مي کردند، انجام شد. این تلیسه ها براساس انتخاب تصادفي به 3 گروه با میانگین سني 

8/5 تا 9 ماه تقسیم شدند )Borghese و همکاران، 1997(:  

1- سیلوي ذرت 

9 راس تلیسه با سیلوي ذرت که به صورت آزاد )بدون محدودیت( در اختیار آنها بود )این سیلو داراي 33 درصد ماده خشک، 8 

درصد پروتئین خام، 21 درصد فیبرخام و انرژي 0/85 واحد علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک بود( همراه با علوفه خشک 

)حدود 20 درصد سیلوي ذرت خورده شده( و مکمل پروتئین،  مواد معدني  و ویتامین، تغذیه شدند؛

 2- تغذیه در مرتع 

8 راس تلیسه در مرتع طبیعي )داراي 50 درصد گرامینه، 40 درصد لگومینوز و 10 درصد از دیگر گونه هاي گیاهي(تغذیه شدند. 

علوفه  خورده شده از این مرتع )به وسیله تلیسه ها( داراي 70-20 درصد ماده خشک، 10/21 درصد پروتئین خام، 35-18 درصد 

فیبرخام و انرژي 0/85-0/50 واحد علوفه ای شیر در یک کیلوگرم ماده خشک بود؛ 

3- خوراك كامل )Unifeed: همه مواد خوراكی جیره با یكدیگر مخلوط و به صورت یك خوراك در اختیار 

دام قرار می گیرد(

10 راس تلیسه با خوراک کامل دارای  43/7 درصد ماده خشک، 15/3 درصد پروتئین خام، 22/4 درصد فیبرخام و انرژي 0/84 

واحد علوفه ای شیر در یک کیلوگرم ماده خشک، تغذیه شدند. 

- در طي هر آزمایش، بمنظور ارزیابي وضعیت رشد، وزن تلیسه ها بطور ماهانه اندازه گیري مي شد و با شروع سن 13 ماهگي، 

به منظور تشخیص وجود فولیکول و جسم زرد و نیز بررسي وضعیت رشد تخمدانها،  سرویکس و شاخهاي رحم، تلیسه هاي مورد 

آزمایش هر 10 روز یک بار از طریق توشه رکتال آزمایش مي شدند. ضمن اینکه همزمان با آزمایش های توشه رکتال نمونه گیري از 

خون نیز انجام و میزان پروژسترون پالسما )P4(  به روش رادیو ایمونواسي )RIA( اندازه گیري مي شد. زماني که میزان پروژسترون 

پالسما )P4( در دو نمونه متوالي و با یک فاصله زماني کوتاه بیشتر از ng/ml 1/5 )1/5 نانوگرم در یک سي سي. نانو = 9- 10( 

بود، به نظر مي رسید که تلیسه ها به بلوغ کامل جنسي و فعالیت تخمداني منجر به سیکل فحلي منظم رسیده باشند. در این زمان، 

بعد از گذراندن 2 سیکل فحلي و حصول اطمینان از طریق توشه رکتال، تلیسه ها با دام نر جفتگیري مي کردند. 
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جدول 10- ویژگیهای جیره های گاومیش های شیرده با میانگین وزن زنده 650 کیلوگرم ، و تولید 
شیرنرمال شده  بر مبنای 8/30 درصد چربی  و 4/73 درصد پروتئین ) Bartocci و همکاران ، 2002( .

مقدار شیر طبیعی )8/30 درصد چربی و 4/73 درصد پروتئین (،  )كیلوگرم در روز(
789101112

مقدار خوراك مصرفی توصیه شده 
)كیلوگرم ماده خشك در روز (

16/0016/2516/5016/7517/0017/00

انرژی خالص برای شیردهی 
)واحد علوفه ای  شیر در روز (

0/740/760/790/820/850/89

پروتئین خام ) درصد 
از ماده خشك (

10/1611/1612/1313/0613/9715/08

NDF46/7044/7642/8741/0539/2738/10 ) درصد از ماده خشك (

NSC36/3536/7137/0737/4137/7538/63*) درصد از ماده خشك (

*= کربو هیدراتهای غیر ساختمانی  

نتایج چهار آزمایش : 

سن بلوغ کامل در گزارش های 4 آزمایش انجام شده )جدول 11(، دامنه تغییرات زیادي را نشان مي دهد که این تغییرات بستگي 

به چندین عامل دارد. سیستم هاي از شیرگیري زودرس و از شیرگیري به موقع گوساله ها که بر روي افزایش وزن روزانه گوساله قبل 

از شروع آزمایش اثر گذاشته بود، درحد خود مي توانسته در روند وضعیت رشد و رسیدن به بلوغ کامل حائز اهمیت باشد. در حقیقت،  

با در نظر گرفتن میانگین وزن تولد 40 کیلوگرم، آن دسته از گوساله هایي که افزایش وزن روزانه بیشتري قبل از شروع آزمایش از 

خود نشان داده بودند، در زمان کوتاهتري به بلوغ کامل جسمي و جنسي رسیدند؛

- بیشتر تلیسه ها براي رسیدن به بلوغ کامل، باید  به وزن بدن از 380 تا 420 کیلوگرم مي رسیدند. در این حالت، سطح تغذیه 

نقش بسیار مهم در افزایش وزن روزانه، وزن کلي بدن و رشد جنسي تلیسه ها ایفا مي کند. در آزمایش شماره یک که در مزرعه 

تورمانچینا انجام شد، تلیسه ها روزانه 4/5-5/5 واحد علوفه ای شیر در یک کیلوگرم ماده خشک انرژي دریافت مي کردند. همه 30 

راس تلیسه قبل از سن 20 ماهگي با وزن بدني 421 کیلوگرم )679 گرم افزایش وزن روزانه( به فحلي رسیدند. این در حالي بود 

که تلیسه هایي که در مزرعه J نگهداري مي شدند و روزانه 3/7-4/4 واحد علوفه ای شیر در روز انرژي دریافت مي کردند، کمترین 

افزایش وزن روزانه یعني 472 گرم در روز را داشتند و فقط 7 راس از تلیسه ها )24 درصد( قبل از سن 2 سالگي،  به بلوغ کامل 
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رسیدند. در تلیسه هاي مزرعه D که روزانه 4/2-5/1 واحد علوفه ای شیر در روز انرژي دریافت مي کردند، افزایش وزن روزانه 525 

گرم گزارش شد.  از مجموع 30 راس تلیسه، 28 راس آنها به مرحله فحلي رسیدند و 25 راس از آنها آبستن شدند. برخالف مزارع 

دیگر که از افزایش وزن روزانه بطور دائم و در تمام مدت آزمایش رکوردگیري مي شد، در مزرعه S که حداکثر تا سن 500 روزگي 

رکوردگیري انجام مي شد، افزایش وزن روزانه 300 گرم با مصرف انرژي 3/8 واحد علوفه ای شیر در روز ثبت شد. بعد از گذشت 

500 روز، افزایش وزن جبراني زیاد یعني 740 گرم در روز با مصرف انرژي 5/2 واحد علوفه ای شیر در روز به ثبت رسید. لذا ، همه 

تلیسه ها فحل و آبستتن شدند، حتي در صورت سن بیشتر )یعني 658 روزگي( و وزن کمتر )358 کیلوگرم( نسبت به تلیسه هاي 

مزرعه تورمانچینا )TM( نیز پدیده فحلي و آبستني به وقوع پیوست. در این مزرعه،  بهترین بازدهي خوراک دهي، یعني مصرف 

انرژي  معادل 7/36 واحد علوفه ای شیر به ازای یک کیلوگرم افزایش وزن بدن مشاهده شد. این آزمایش،  نشان داد که تا چه اندازه 

تغذیه مناسب و مطلوب مي تواند باعث تسریع در رسیدن به بلوغ کامل و در پی  آن منجر به آبستني تلیسه ها شود؛ 

- در آزمایش دوم )جدول 11(، افزایش وزن هاي روزانه بیشتر )به طور معني دار( و نیز سنین و اوزان بدني خیلي بهتر به هنگام 

بلوغ با یک سطح تغذیه باال )5/6 واحد علوفه ای شیر در روز( در مقایسه با سطح تغذیه پایین )4/4 واحد علوفه ای شیر در روز( 

به دست آمد. بازدهي خوراک در جیره هاي سطوح پایین و باال تقریبا یکسان بود. این نتایج،  موید اثر سطح تغذیه بر روي رشد 

بدني، تکامل جسمي ، جنسي و بروز بلوغ کامل در تلیسه ها است، دقیقا موافق با نظر دیگر محققان در زمینه : تلیسه هاي گاومیش 

باتالقي در مالزي )Dollah و همکاران، 1989(، تلیسه هاي گاومیش نیلي راوي در پاکستان )Chaudhary و همکاران، 1983. 

Asghar و همکاران، 1983(؛ تلیسه هاي گاومیش مورا در هندوستان )Kaur و Arora، 1989(. بیشتر تلیسه هاي مورد آزمایش، 

آنها مشاهده مي شد، داراي فعالیت  از 1,5ng/ml P4>( 1/5 ng/ml( در  اولین پروژسترون پالسماي )P4( بیشتر  زماني که 

تخمداني منظم منجر به فحلي بودند. دو راس از تلیسه  گاومیش ها دچار اختالالت تخمداني بودند، به طوري که یکي از آنها داراي 

جسم زرد پایدار  و دیگري داراي کیست جسم زرد ) Luteinic cyst(  بود. در این آزمایش نیز مشابه آزمایش شماره یک در 

مزرعه تورمانچینا )TM(، شروع فعالیت سیکلیک )Cyclic( تخمدان تحت تاثیر کاهش طول مدت روشنایي با بیشترین کاهش 

در فصل پاییز، قرار داشت. 9 راس از تلیسه ها که بین ماههاي دسامبر  و مي )May( متولد شده بودند، در خالل ماههاي اکتبر تا 

فوریه در سن حدود 22 ماهگي به بلوغ کامل رسیدند. )در 614 روزگي در گروه با سطح تغذیه باال، در 688 روزگي در گروه با سطح 

تغذیه پایین(، در صورتي که 15 راس از تلیسه هایي که بعد از ماه مي )May( متولد شده بودند، توانستند در فصل دلخواه )مطلوب( 

در سال بعد به بلوغ برسند و لذا فعالیت تخمداني  آنها تا پاییز سال بعد،  به تاخیر افتاد و باالخره اینکه با میانگین سني 27 ماه 

توانستند به بلوغ کامل برسند )در 796 روزگي در گروه با سطح تغذیه باال، در 825 روزگي در گروه با سطح تغذیه پایین(. بنابراین ، 

در آزمایش این نتیجه نیز تایید شد که فصل تولد گوساله بر روي سن تلیسه در زمان بلوغ کامل،  اثر مي گذارد؛
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در آزمایش سوم،  در طي سال اول )که جیره غذایي شامل یک سهم سیلوي ذرت و یک سهم علوفه حاصل از چراي در مرتع 

بود( افزایش وزن در  دامهاي گروه سیستم تغذیه متراکم بطور معني دار بیشتر از )42+درصد( دامهاي گروه تغذیه در شرایط مرتع 

بود. یعني،  به ترتیب 693 گرم در روز در مقابل 488 گرم در روز و اما در سال دوم )که جیره غذایي شامل دو سهم سیلوي ذرت 

و دو سهم علوفه حاصل از چراي در مرتع بود(، اختالف افزایش وزن ها بین دو گروه تغذیه متراکم و چراي در مرتع ، به  طور قابل 

مالحظه اي کاهش پیدا کرد. یعني،  به ترتیب 679  گرم در روز در مقابل 637 گرم در روز  و این کاهش تفاوت در افزایش وزن 

بین 2 گروه مسلما به علت شرایط بهتر مرتع و شرایط آب و هوایي در سال دوم که امکان افزایش وزن روزانه مداوم شبیه به شرایط 

تغذیه بدون محدودیت )ad libitum( بوده است. برعکس،  شرایط فوق الذکر، مرتع فقیر در تابستان خیلي گرم در سال اول ، 

مانع رشد تلیسه ها شده بود. به طوري که آنها حتي دچار کاهش وزن بدن شدند.  لیکن ، در فصل پاییز )با معتدل شدن شرایط آب 

و هوایي و بهبود مرتع( کاهش وزن آنها به سرعت جبران و به یک رشد مطلوب رسیدند. در هر دو آزمایش،  سن بلوغ در هر دو 

گروه تغذیه متراکم و تغذیه در مرتع،  تقریبا یکسان بود )جدول 11(.  علت این تشابه،  متناسب بودن روند رشد تلیسه ها با وضعیت 

مرتع بود که این امر باعث حفظ شرایط بدني و تکامل جنسي )مانند گروه تغذیه متراکم( در طي فصل پاییز یعني فصلي که بطور 

طبیعي باعث بروز فعالیت سیکلیک )Cyclic( تخمدان ها است، مي شود. آن گروه از تلیسه ها که با سیلوي ذرت تغذیه مي شدند،  

خیلي زود به بلوغ کامل جسمي و جنسي رسیدند )در 16 ماهگي، 23 روز قبل از گروه تغذیه در مرتع( با وزن بدن 402 کیلوگرم )22 

کیلوگرم بیشتر از گروه تغذیه در مرتع، در سال اول(. حال اینکه در آزمایش بعدي،  سن بلوغ تا 20 ماهگي در گروه تغذیه با سیلو 

و تا 19 ماهگي در گروه تغذیه در مرتع به تاخیر افتاد. ضمن اینکه وزن بدني دامها در سال دوم نیز قابل مقایسه با سال قبل بود. 

بازدهی غذای خورده شده به وسیله  دو  گروه تقریبًا یکسان و در مقایسه با  آزمایش های قبلي که در آنها بازدهي غذاي خورده 

شده در سیستم تغذیه متراکم بیشتر بود، به هم نزدیک تر بود. سیستم چراي در مرتع از نظر اقتصادي راحت ترین سامانه  پرورش 

بود. همه تلیسه ها از طریق تست توشه رکتال فعالیت سیکلیک تخمداني از خود نشان مي دادند و به محض اینکه میزان پروژسترون 

پالسماي )P4( آنها بیشتر از ng/ml 1/5 مي شد، بالفاصله در سن خیلي زود یعني کمتر  از 20 ماه در سال اول و حدود 22 ماه 

در سال دوم،  بدون هیچگونه تغییر و تفاوت بین دو گروه،  آبستن مي شدند؛ 

- در آزمایش چهارم، 7 راس تلیسه از گروه تغذیه با سیلوي ذرت )77/8 درصد( و 7 راس تلیسه از گروه تغذیه با مرتع )87/5 

درصد( و همه 10 راس تلیسه گروه تغذیه با خوراک کامل در سن 2 سالگي به بلوغ رسیدند )جدول 12(. بنابراین اطالعات جمعا 24 

راس تلیسه گزارش شده است. همه دامها پس از تشخیص از طریق توشه رکتال،  فعالیت تخمداني سیکلیک از خود نشان دادند. 

 1/5 ng/ml بیشتر از )P4( نیز انجام مي شد و زماني که ) رادیو ایمونو اسی ( RIA از طریق )P4( اندازه گیري پروژسترون پالسما

مي شد،  در تلیسه های  مورد آزمایش هیچگونه دوره آنستروس بعدي و جسم زرد،  پایدار و  کیست جسم زرد  مشاهده نمي شد؛
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- تلیسه هاي این آزمایش،  به علت اثر سودمند کاهش طول روشنایي بر روي فعالیت سیکلیک تخمدانها از طریق عملکرد 

مالتونین در بین ماههاي جوالي و اکتبر،  به بلوغ رسیدند )Borghese و همکاران، 1995(. از آنجایي که این تلیسه ها در فصل 

زمستان )از دسامبر تا مارس( متولد شده بودند، دوره آنستروس طوالني تري نسبت به تلیسه هاي متولد شده در فصول بهار و تابستان 

)از مي تا آگوست( که در  آزمایش های دیگر از آنها استفاده شده بود،  از خود نشان دادند. 

تلیسه هاي متولد بهار و تابستان،  در سن خیلي زود یعني از 15 تا 18 ماهگي، در فصل پاییز نیز به بلوغ رسیدند )از اکتبر تا 

دسامبر( زیرا آنها نزدیک فصل پاییز متولد شده بودند. در صورتي که تلیسه هاي مورد استفاده در این آزمایش در فصل زمستان متولد 

شده بودند و لذا در سن 18 تا 20 ماهگي به بلوغ رسیدند. بنابراین ، مشابه با آزمایش های قبلي، نتایج این آزمایش نیز موید این 

نکته است که فصل تولد،  بر روي سن بلوغ اثر مي گذارد؛ 

- در نمودار شماره 1، نحوه اثر سیستم تغذیه بر روي وزن بدن در مدت زمان آزمایش را نشان مي دهد . تلیسه  هاي گروه خوراک 

کامل  وزن بدني بیشتري بویژه از سن 498 تا 550 روزگي از خود نشان دادند )P>05/0(. در طي این مدت دامها حداکثر میانگین 

افزایش وزن روزانه را )نمودار 1( که بیشتر از یک  کیلوگرم در روز بود به دست آوردند.  اما همین گروه در یک فاصله زماني دیگر 

یعني از سن 366 تا 466 روزگي،  افزایش وزن روزانه 600 تا 800 گرم را داشتند که این مقادیر مشابه اعداد به دست آمده توسط 

دیگر گروههاي تغذیه اي است. گروه تغذیه با سیلوي ذرت، در تمام مدت آزمایش افزایش وزن روزانه یکنواخت تري را داشتند )600 

تا 800 گرم در روز( که به تبع آن،  روند افزایش وزن بدن هم یکنواخت تر بود. آن دسته از تلیسه هایي که با چراي در مرتع تغذیه 

مي شدند ، حداقل افزایش وزن روزانه یعني 600 گرم در روز را در سن 366 روزگي در فصل زمستان که مرتع فقیر بود،  از خود نشان 

دادند. لیکن ، با سپري شدن زمستان و فرا رسیدن بهار که مرتع از نظر کمي و کیفي غني تر شد، افزایش وزن تلیسه هاي مذکور به 

بیش از یک  کیلوگرم در روز )نمودار 1( در سن 426 روزگي رسید. در پایان آزمایش،  همه گروه هاي تلیسه ها کمترین افزایش وزن 

روزانه را داشتند زیرا در این زمان،  همه آنها به بلوغ کامل جسمي با سن حدود 20 ماهگي و به وزن 420 کیلوگرم رسیده بودند. 

بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه یعني 824 گرم در روز )جدول 12( با خوراک  کامل به دست آمد.  به طوري که این میزان 

افزایش روزانه اثر معني دار )P>05/0( داشت بر روي سن بلوغ کامل که 17/7 ماه بود، در مقایسه با 19 ماه در شرایط تغذیه در مرتع 

و 20 ماه در شرایط تغذیه با سیلوي ذرت.  تلیسه هاي روي مرتع ، با کمترین وزن بدن یعني 386 کیلوگرم )جدول 12( ، به بلوغ 

رسیدند که این وزن،  حدود 38 کیلوگرم  کمتر از دیگر گروه ها بود. از نظر زمانی نیز یک ماه دیرتر از گروه تغذیه با خوراک کامل  

و یک ماه زودتر  از گروه سیلوی ذرت،  به بلوغ رسیدند.  تلیسه هاي روي مرتع،  با کمترین هزینه از نظر مواد خوراکي و مدیریت 

به این عملکردهاي تولیدمثلي دست یافتند. 

- 6 راس از تلیسه هاي روي مرتع )58/7 درصد( در سن 668/5 روزگي، یعني حدود 100 روز بعد از پدیدار شدن بلوغ و 47 
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روز در کنار گاومیش  نر بودن، آبستن شدند. فقط یک تلیسه علیرغم 2 ماه در کنار گاومیش نر بودن، آبستن نشد. 7 راس تلیسه اي 

که 100 درصد با سیلوي ذرت تغذیه مي شدند،  در سن 697 روزگي، یعني حدود 61 روز پس از پدیدار شدن بلوغ و 56 روز در کنار 

گاومیش نر بودن، آبستن شدند، هیچیک از تلیسه هاي گروه خوراک کامل  همزمان با گروههاي دیگر آبستن نشدند، به رغم اینکه 

همه آنها در سن 582 روزگي به مدت 2 ماه کامل در کنار گاومیش نر بودند. لیکن،  علت عدم آبستني آنها مربوط بود به مشکل 

باروري گاومش نر. بنابراین،  سیستم تغذیه در مرتع بهترین عملکرد )نتیجه( را در تلیسه گاومیش هاي مورد آزمایش نشان داد. و 

علتش به خاطر اقتصادي بودن شیوه خوراک دهي و مدیریت همراه با افزایش وزن روزانه مطلوب و قابل قبول، بلوغ زودرس و به 

تبع آن،  آبستني زودتر بود؛ 

- نتیجه اي كه از این آزمایش ها  مي توان گرفت این است كه : 

- بهترین عملکرد در گروه تغذیه با خوراک کامل حاصل مي شود زیرا در این نوع خوراک، مواد خوراکي مختلف )که دام از 

آنها تغذیه مي کند( اثر مکمل بر روي یکدیگر دارند و لذا در هر وعده خوراک،  مجموعه کامل از مواد مغذي وارد شکمبه دام )و در 

نهایت هضم و جذب( مي شود.  و این بدان معناست که مقدار ایده آل پروتئین خام )12 تا 16 درصد(، فیبرخام )20 تا 24 درصد(، 

مواد معدني و ویتامینها، مواد انرژي زا )0/76 تا 0/84 واحد علوفه ای شیر در کیلوگرم ماده خشک(، در حد مطلوب و مورد نیاز دام 

به راحتي تامین مي شود .   این تامین نیاز،  باعث  افزایش وزن روزانه مناسب )680 تا 800 گرم در روز(، بهترین راندمان از خوراک 

خورده شده )5/8 تا 7/0 واحد علوفه ای  شیر به ازای یک کیلوگرم افزایش وزن روزانه(، بلوغ زودرس )530 تا 600 روز( با وزن 

مناسب بدني )400-420 کیلوگرم( و باالخره آبستني زودتر قبل سن 2 سالگي، در دام مي شود؛

- در پایان این فصل،  یاد آور مي شویم که نتایج حاصل و ارائه شده در این آزمایش ، براي گاومیشهاي ایتالیایي نژاد مدیترانه اي 

معتبر هستند.  لیکن ، به احتمال زیاد مي توان این نتایج را با مقدار کمي تغییر براي همه نژادهاي رودخانه ای،  تعمیم داد. 

میانگین احتیاجات غذایي تلیسه ها، که معموال براي تنظیم جیره هاي غذایي در مزارع گاومیشداري ایتالیا از آنها استفاده مي شود،  

در جدول شماره 13 ارائه شده است. 
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جدول 11- عملکرد تلیسه هاي گاومیش در طي آزمایش های مختلف تا زمان رسیدن به بلوغ )Borghese و همکاران، 1996(.

شماره 
آزمایش

گروههاي 
آزمایشي

تعداد
 دام

سن 
دام در 
شروع  
آزمایش
)روز(

وزن دام
 در شروع  

آزمایش
)کیلوگرم(

افزایش 
وزن 
روزانه 
قبل از 
آزمایش 

)گرم(

سن  
بلوغ
)روز(

تعداد 
دام

وزن 
در زمان
 بلوغ 
)روز(

فزایش 
وزن  
روزانه
)گرم(

ماده 
خشک 
مصرفي 
در روز

)کیلوگرم(

واحد 
علوفه 
ای 

شیر در  
روز

واحد 
علوفه 
ای 

شیر در 
کیلوگرم 

ماده 
خشک 
روزانه

واحد
 علوفه 
ای شیر 
به ازاء 

کیلوگرم 
افزایش 

وزن

1TM30371a274  A631  59830a421  a679  6/55/000/767/36
D30383a267  A593  61228ab392  b525  6014/650/768/86
J29385b235  B506  6247ab385  b472  5/54/090/758/66
S30372c204  C441  65830b358  b538  6/64/610/708/57

تغذیه سطح 2
پایین

1223714343576712388b465  6/44/420/699/50

1224114141973612410a562  7/35/560/769/89تغذیه سطح باال
یک سهم 3

سیلوي ذرت
63192807524906402a693  5/14/340/856/09

43332857365134380b488  5/83/920/677/41یک سهم مرتع
دو سهم 

سیلوي ذرت
913210750860294266795/84/930/857/26

813810952356983876376/54/650/707/30دو سهم مرتع
05/0<a,b,c : p , 01/0<A,B,C : p( حروف انگلیسي در یک ستون از یک آزمایش به معني اختالفات معني دار در بین گروهها است *
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جدول 12-وزن و سن بلوغ و  راندمان خوراك  در تلیسه هاي 
گاومیش )Borghese و همکاران، 1997(

RMSEخوراك كاملمرتعسیلوي ذرت

26726025828/236سن اولیه )روز(
195/8164/7197/237/919وزن اولیه )کیلوگرم(

425/7386/6423/138/130وزن در زمان بلوغ )کیلوگرم(
a603  a b569 b532  39/361سن در زمان بلوغ )روز(

6847188240/088افزایش وزن روزانه )گرم(
5/86/55/7ماده خشک )کیلوگرم در روز(
4/934/654/80واحد علوفه ای  شیر در روز

ضریب تبدیل مقدار واحد علوفه ای  شیر خورده 
شده برای تولید یک کیلوگرم افزایش وزن روزانه

7/216/485/83

* حروف انگلیسي مختلف بیانگر اختالفات معني دار در سطح p>05/0  است. 

جدول 13- میانگین احتیاجات غذایي در تلیسه  گاومیش هاي ایتالیایي

وزن )كیلوگرم(

100-200200-300300-400400-500
11-99/5-77/9-4/54/5-3/5کیلوگرم ماده خشک

1613-1615-1615-15پروتئین خام )درصد از ماده خشک(
NDF35353840 )درصد از ماده خشک(

1/41/41/41/3مگاکالري در یک کیلوگرم ماده خشک
0/60/60/480/45کلسیم )درصد از ماده خشک(
0/40/40/320/3فسفر )درصد از ماده خشک(

واحد بین المللي ویتامین A در 
یک کیلوگرم ماده خشک

3000300034003200

واحد بین المللی ویتامین D در 
یک کیلوگرم ماده خشک

1100110013001200

واحد بین المللی ویتامین E در 
یک کیلوگرم ماده خشک

31313432
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نمودار 1- روند میانگین افزایش وزن روزانه)A.D.G(  در تلیسه های گاومیش  Borghese( و همكاران ، 1997(
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فصل هشتم
یافته هاي جدید در زمینه فیزیولوژي 
هضم در گاومیش هاي مدیترانه اي

نویسندگان :
Settimio Bartocci

Stefano Terramoccia

Simonetta puppo

 موسسه تحقیقات علوم دامي ایتالیا، رم



- افزایش تقاضا براي پنیر موزارالي گاومیش و نیز مشکل سهمیه بندي )محدودیت( تولید شیر گاو در ایتالیا،  باعث افزایش 

جمعیت گاومیش در واحدهاي پرورش این دام در این کشور شده است، بطوریکه براساس گزارش های اخیر انجمن ملي پرورش 

دهندگان گاومیش، در سال 2001 حدود 230,000 راس گاومیش در ایتالیا پرورش داده شده است.  

وضعیت فعلي پرورش گاومیش در ایتالیا حاصل تغییر و دگرگوني اساسي به منظور گذر از وضعیت اسفبار و بي سابقه اي بود که در 

سال 1950 جمعیت گاومیش ایتالیا با آن مواجه بود.  زیرا، در این سال جمعیت این دام در این کشور به حداقل تعدادش در تاریخ این 

کشور یعني 5000 راس رسید )Lucifero ،1998(. در آن زمان، احتیاجات غذایي گاومیش هاي خشک و شیرده تقریبا به طور کامل 

 proto ،1993( ناشناخته بودند. در سالهاي اخیر، نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط محققان از مراکز تحقیقاتي مختلف

Bertoni . و همکاران، Zicarelli . Bartocci ،1999 .1994 و همکاران، 2002( و نیز به وسیله کمیته علمي وابسته به 

کنسرسیوم حمایت از پنیر موزارالي گاومیش کامپانیا )2002( به چاپ رسیده است که ماحصل این یافته هاي تحقیقاتي زمینه را براي 

تعیین احتیاجات غذایي و جیره هاي پیشنهادي مناسب براي گاومیشها در شرایط مختلف فیزیولوژیکي، فراهم و هموار ساخته است. 

به منظور تعیین دقیق نیازهای غذایي گاومیشها، آگاهي از فیزیولوژي هضم در این گونه دامي، امري ضروري و اجتناب ناپذیر 

است لذا به همین علت مراکز علمی، تحقیقاتي را در این زمینه انجام داده اند )Masoero و همکاران، Infascelli .1994 و 
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همکاران، Di Francia .1995 و همکاران، 2000(. عالوه بر محققان نامبرده، موسسه تحقیقات تولیدات دامي در کشور ایتالیا 

نیز خودش )در راستاي فعالیتهاي تحقیقاتي توسط دیگر مراکز( یک سري فعالیتهاي تحقیقاتي را در زمینه هاي زیر انجام داده است:

- میزان عبور مایعات و مواد جامد در ناحیه معده و روده ؛

- تجزیه پذیري مواد خوراکي در شکمبه و محتویات فلورمیکروبي شکمبه و نقش آن در قابلیت هضم خوراک خورده شده در 

شکمبه دام زنده ؛

- در نتیجه این فعالیت هاي تحقیقاتي، چهار مقاله علمي در زمینه هاي پرورش دام )Amici و همکاران، Puppo .1997 و 

همکاران، 2002( و تولیدات دامي )Bartocci و همکاران، Terramoccia .1997 و همکاران، 2000( به منظور مشارکت در 

ارتقای آگاهیهاي علمي در زمینه فیزیولوژي هضم در گاومیش، به چاپ رسیده است. 

- این تحقیقات با استفاده از 4 راس گاومیش نر مدیترانه اي )Bubalus bubalis( و 4 راس گاو نر نژاد هلشتاین فریزین، 

هر کدام با 2 سال سن و با میانگین وزن زنده به ترتیب 417/1 و 509/2 کیلوگرم انجام شد. 8 هفته قبل از شروع آزمایش، تیوبي 

از جنس سیلیکون )Silicon Cannula( در شکمبه همه دامها کارگذاري شد. همه دامهاي مورد استفاده در این آزمایش در 

چارچوب قوانین ایتالیا و بویژه قوانین مختص دامهاي تحقیقاتي، کنترل و نظارت مي شدند. عملیات اجرایي تحقیق به نحوي بود 

که حداقل آزار و  استرس در طي دوره تحقیق و پس از پژوهش به دامها وارد شود.  در این تحقیق،  از 4 نوع جیره ایزوپروتئیک 

)Isoproteic diets : از نظر مقدار پروتئین  در ماده خشک یکسان هستند ( که هر کدام داراي حدود 14 درصد پروتئین خام، 

بود استفاده شد. این 4 جیره،  از نظر نسبت علوفه به کنسانتره به شرح زیر با یکدیگر اختالف داشتند : 

جیره شماره 1، 87/5 درصد علوفه و 12/5 درصد کنسانتره؛

جیره شماره 2، 75 درصد علوفه و 25 درصد کنسانتره؛

جیره شماره 3، 62/5 درصد علوفه و 37/5 درصد کنسانتره؛

جیره شماره 4، 50 درصد علوفه و 50 درصد کنسانتره. 

- علوفه مورد استفاده در جیره ها عبارت بودند از یونجه خشک و سیلوي ذرت که به ترتیب به نسبت 65 درصد و 35 درصد 

براساس ماده خشک با یکدیگر مخلوط مي شدند. کنسانتره مورد استفاده که به میزان کمتري در مقایسه با علوفه مصرف مي شد 

شامل : جو، ذرت، کنجاله سویا و مکمل ویتامین و مواد معدني بود.  مواد جیره با دقت کامل با یکدیگر مخلوط مي شدند. طرح مورد 

استفاده در این آزمایش ، طرح مربع التین بود به طوري که هر دام 4 دوره پیاپی و در هر دوره با یک جیره تغذیه مي شد. 

- جیره هاي مذکور که در سطح نگهداري بود،  روزي دوبار در ساعت 8 صبح و 4 بعدازظهر،  به میزان 50 گرم ماده خشک به 

ازای یک کیلوگرم وزن متابولیکي در اختیار دامها قرار مي گرفت. هر دوره آزمایش )براساس طرح مربع التین( 21 روز طول مي کشید 
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که این 21 روز به دو مرحله تقسیم مي شد، مرحله اول به مدت 14 روز براي عادت کردن دام به جیره جدید و مرحله دوم به مدت 

)In vivo( اختصاص مي یافت  قابلیت هضم خوراک خورده شده در بدن دام  تعیین  براي  براي جمع آوري کامل مدفوع  7 روز 

 ،)CP( نمونه هاي خوراک و مدفوع به آزمایشگاه منتقل و در آنجا براي تعیین میزان ماده خشک، پروتئین خام .)ASPA ،1982(

 ADF )Acid ،)دیواره سلولی  :NDF  )Neutral Detergent Fibre ،خاکستر ،)EE( عصاري اتري ،)CF( فیبرخام

Detergent Fibre: دیواره سلولی منهای همی سلولز(و ADL )Acid Detergent  Lignin: لیگنین(، مورد آنالیز قرار 

مي گرفتند. آنالیزها بر طبق روش AOAC )1984( ،  شیوه  Goering و Van Soest )1970( انجام مي شد. 

- ترکیبات شیمیایي غذاها و جیره هاي مورد استفاده در طي تحقیق در جدول شماره 1 ارائه شده است. پس از عادت پذیري 

گاومیشها و گاوها به جیره هاي غذایي تعیین شده،  مقدار 300 گرم علف خشک آغشته به Na2Cr2O7 )سدیم بیکرومات : 

Co- و همکاران، 1980( و نیز 50 گرم Uden( )این ماده شیمیایي که غیرقابل حل  است، در بافت علف خشک تثبیت مي شود

EDTA که در داخل 300 سي سي آب مقطر رقیق شده بود،  از طریق یک لوله )کانال مانند( در داخل شکمبه قرار داده شد.  

  Na2Cr2O7 این اقدام به منظور تعیین میزان عبور مواد جامد و مایعات از شکمبه انجام شد. استقرار نشانگرهاي مذکور[ یعني

 8O جسم بی رنگ  و بلورین به فرمول ،Co-EDTA   ) Ethylene Diamine Tetraacetic Acid: EDTA و

10C 16H 2N(  ] در شکمبه هنگام صبح و قبل از ارائه اولین وعده خوراک انجام شد. 28 نمونه مدفوع از هر دام مستقیما 

از استقرار  از زمان هاي )0( تا 125 ساعت پس  از رکتوم گرفته شد. به منظور تعیین میزان کرم و کبالت، نمونه گیري از مدفوع 

آنالیز شدند )Williams و همکاران،  انجام شد. نمونه ها به وسیله دستگاه اسپکتروسکوپي جذب اتمي،   مارکرها در شکمبه،  

1962(. به منظور مطالعه و تشریح  فرآیند  هضم مواد مغذي در ناحیه  معده و روده،  منحني هاي  انفرادي  غلظت مدفوع  دامها 

با  استفاده  از مدلهاي یک مولفه ای سه گاما )2، 3 و 4(،  وابسته به  سن  دام )Pond و همکاران، 1988(،  مدل دو مولفه ای  

یک گاما وابسته  به سن  دام و مستقل از  سن دام )Matis . Pond ،1972 و همکاران، 1988( و  نیز یک مدل چند مولفه  

ای)Multicompartment model( )Dhanoa و همکاران، 1985( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضرائب به کار رفته  

در مدلهاي مختلف،  داراي معاني زیر هستند : 

K1 و K2 بیانگر میزان جریان  دائم مواد مغذي در  شکمبه در یک ساعت هستند.     و      نشان دهنده  جریان دائم  مواد 

مغذی که مرتبط هستند با نسبت عبور غذا در مسیرهای شکمبه – نگاری  و روده کور – روده بزرگ.  مدت زمان عبور عبارت 

است از : فاصله زماني )برحسب ساعت( از زمان استقرار مارکرها تا هنگامی که براي اولین بار در مدفوع مشاهده مي شوند. مجموع 

زمان ابقاء )Total retention time = TTR( عبارت است کل زمان ماندگاري مواد مغذي در ناحیه معده و روده که براساس 

فرمول هاي زیر محاسبه مي شود : 

1
1

K2
1
k
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الف( )در مدل چند مولفه ای مستقل از سن دام(        τ  ؛

 +         τ            )ب( )در مدلهاي یک مولفه ای ، وابسته به سن دام

  L= K1 × ./59535( نشان دهنده  نسبت عبور مواد مغذي در ساعت است L بیانگر دفعات توزیع گاما و n که در این فرمول

براي گاماL =K1 × ./47454 ،2 براي گاما L =K1 × ./40857 ،3 براي گاما 4(؛

 .      τ      )ج( )در مدلهاي مرکب دو مولفه ای  وابسته و غیره وابسته به جنس

ارائه شده عادت کردند، سیلوي ذرت، کنسانتره و علف خشک هر کدام  به جیره هاي  آزمایش  اینکه دامهاي مورد  از  بعد   -

جداگانه از طریق کیسه هاي نایلوني )هر کیسه حاوي 3 گرم ماده خشک از نمونه هاي مذکور( درون شکمبه جاگذاري شدند. سپس 

کیسه هاي نایلوني به ترتیب بعد از 2، 4، 8، 24، 48، 72 ساعت )و 120 ساعت فقط براي علف خشک( از داخل شکمبه بیرون آورده 

شدند. میزان تجزیه پذیري هر یک از مواد در زمان )0(،  از طریق آغشته کردن کیسه هاي نایلوني به مدت 3 دقیقه به مایع  شکمبه 

مشخص شد. به منظور تعیین تجزیه پذیري مواد خوراکي در فواصل زماني مختلف پس از استقرار در شکمبه، مقادیر پروتئین خام 

و ماده خشک بدون پروتئین )Protein-free dry matter = PFDM( موجود در هر یک از کیسه هاي نایلوني محاسبه 

شد. میزان تجزیه پذیري پروتئین خام در شکمبه با استفاده از فرمول                                         محاسبه شد. لیکن ، میزان 

تجزیه پذیري ماده خشک بدون پروتئین )تجزیه پذیري کربوهیدراتهاي ساختماني و غیرساختماني( در زمانهاي مختلف با استفاده از 

فرمول زیرمحاسبه شد:

++=
21

11
KK

TTR

L
nTTR =

 ++=
2

1
KL

nTTR

که در این فرمول DM1 و CP1 به ترتیب عبارتند از مقادیر ماده خشک و پروتئین خام خوراک قبل از استقرار در شکمبه و  

DM2 و CP2 عبارتند از مقادیر ماده خشک و پروتئین خام خوراک بعد از استقرار در شکمبه. اطالعات مربوط به تجزیه پذیري 

 SAS/NLIN آماري  نرم افزار  از  استفاده  با  در شکمبه  استقرار  از  پس  مختلف  زمانهاي  در  خوراک   PFDM و  خام  پروتئین 

SAS(,1993( و نیز مدل exponential )مدل نمایی ( ارسکوف و مک دونالد )1979( براساس فرمول زیر مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفت : 

)]exp([)( tcbatdg ×−−+= 1dg

) CP1 - CP2 (
CP1

*100

) DM1 - CP1 (  -  ) DM2 - CP2 (
) DM1 - CP1 (

*100
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که در این فرمول : 

)dg  )t عبارت است از میزان تجزیه پذیري خوراک در شکمبه در زمان t ؛

a عبارت است از آن قسمت از خوراک که سریعا در زمان )0( تجزیه مي شود ؛

b عبارت است از آن قسمت از خوراک که بالقوه تجزیه پذیر است ؛

c عبارت است از نسبت تجزیه پایدار )ثابت( b ؛

t عبارت است از مدت زمان استقرار خوراک در شکمبه ؛

- با استفاده از 3 پارامتر محاسبه شده قبلي )یعني a، b و c( و نیز محاسبه میزان پایدار )ثابت( عبور مواد جامد خوراک )K1( از 

مسیر شکمبه – نگاری ،  ما توانستیم تجزیه پذیري موثر پروتئین خام و PFDM خوراک در شکمبه را از طریق معادله

    بدست آوریم. 

مقادیر انفرادی  K1 براي گونه ها و جیره هاي مختلف که در معادله باال از آنها استفاده شد،  از طریق آزمایش های تجربي 

محاسبه و در جدول شماره 3 ارائه شده است. 

- بمنظور تعیین مجموع باکتریهاي فعال شکمبه، از نمونه هاي گرفته شده از تمام محتویات شکمبه پس از دوره عادت پذیري 

دامها به جیره )نمونه ها در ساعت 8 قبل از خوراک صبح در طي 3 روز متوالي گرفته شد( استفاده شد.

به گاز Co2 و مواد هموژنیزه آغشته شدند.  نمونه ها بالفاصله  از ذرات مواد غذایي،   باکتري  به منظور جداسازي سلولهاي 

تکنیک غیرهوازي مورد استفاده در این تحقیق، تکنیکي بود که توسط Hungate در سال 1950 ابداع و توسط Bryant در 

سال 1972 تکمیل شد. در این تکنیک،  یک محوطه غیرهوازي ایجاد مي شود به طوری که این محوطه شامل 95 درصد Co2 و 

5 درصد هیدروژن است. کشت نمونه ها به مدت 5 روز در درجه حرارت 39 درجه سانتي گراد به طول انجامید و در نهایت، مجموع 

باکتریهاي زنده با استفاده از روش Harrigan و Mc Cances )1976( مشخص شد. در طي مدت تحقیق، گاومیشها تغییر 

وزن چشمگیري از خود نشان ندادند و این نکته دال براین است که میزان ماده خشک مصرفي روزانه یعني 50 گرم ماده خشک 

به ازای  یک )1( کیلوگرم وزن متابولیکي ،  مقدار مناسبي براي تامین نیاز نگهداري گاومیشها است به طوري که این مقدار براي 

گاوها نیز قبال به اثبات رسیده است. 

مولفه  چند   مدل  که  داد  نشان  استفاده،   مورد  آماري  مدل  پنج  در  مانده  باقي  انحرافات  دو  به  دو  مقایسه  از  حاصل  نتایج 

)Multicompartment model( بهترین مدل براي تحقیق در زمینه دفع مارکر کروم )Cr( موجود در مواد جامد مدفوع گاو 

و گاومیش است، در صورتي که براي تحقیق در زمینه دفع مارکر کبالت )Co-EDTA( موجود در مایعات مدفوع، بهترین مدل 

در هر دو گونه گاو و گاومیش مدل گاما 4  است.  

]
)(

[
1kc

cba
+

×+
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-میزان  عبور مواد مغذي از مسیر شکمبه – نگاري براساس اولین مرحله عبور مارکر موجود در مواد جامد )K1( )جدول 2( که 

با استفاده از مدل چند مولفه ای  )Multicompartment model( به دست آمد، نشان داد که این  میزان در گاو،  به طور 

معني دار بیشتر از گاومیش است  )2/99 درصد در مقابل 2/46 درصد در ساعت، P>05/0(، که از این موضوع مي توان نتیجه گرفت 

که سرعت آهسته تر عبور مارکر موجود در مواد جامد،  منجر به میانگین زمان ابقاء )ماندگاري( بیشتر مواد مغذي )       ( در شکمبه 

 .)05/0<P ،گاومیش در مقایسه با گاو مي شود )40/65 در مقابل 33/44 ساعت

کردند.   تایید  را  گاومیش  در شکمبه  غذایي  مواد  ماندگاري  بیشتر  زمان  مدت   1971 سال  در  همکارانش  و   Ponappa  -

Colucci و همکارانش نیز در سال 1990، میانگین مدت ماندگاري مواد غذایي در شکمبه گاو را معادل 33/25 ساعت تقریبا 

مشابه نتیجه تحقیق ما اعالم کردند. اختالف در میانگین مدت زمان پایداري مارکر مواد جامد در شکمبه در دو گونه گاو و گاومیش، 

بیانگر اختالف در هضم مواد غذایي در شکمبه است.میزان  عبور )K2( مارکر مواد جامد از   مسیر روده کور – روده بزرگ  )دومین 

مسیر عبور مواد غذایي که مي توان از این مسیر به عنوان مسیر هضم بعد  از شیردان که اختالط مواد هضم شده نیز در آن انجام 

مي شود،  نام برد(  نشان مي دهد که این میزان  در گاومیش بطور معني دار،  بیشتر از گاو است  )یعني 11/37 درصد در مقابل 10/02 

 .)05/0<P ،درصد در ساعت

1

1
K

جدول 1- ماده خشک و ترکیبات شیمیایي )درصد از ماده خشک( جیره هاي مورد استفاده در چهار آزمایش

ADLADF NDF
*

كربوهیدراتهاي خاكستر
غیرساختماني

عصاره 
اتري

فیبر 
خام

پروتئین 
خام

ماده 
خشك

تركیبات جیره

کنسانتره3/1410/8725/338/7049/152/408/0214/4290/20
علف خشک یونجه9/9440/9254/028/9819/551/2034/4116/2587/34
سیلوي ذرت4/1528/5250/705/1332/432/7122/459/0333/67

نسبت              در 4جیره

جیره شماره )1(  7/3233/3749/737/7726/881/8127/3813/8171/00
جیره شماره )2( 6/7130/1545/907/9030/421/8924/6713/8973/94
جیره شماره )3( 6/1126/8742/517/9833/571/9621/8913/9876/20
جیره شماره )4( 5/5323/7339/008/1736/702/0618/9214/0779/37

علوفه
کنسانتره

87/5
12/5
75
25

62/5
37/5

50
50

Neutral Detergent Fibre = NDF *
Acid Detergent Fibre = ADF

Acid Detergent Lignin = ADL
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جدول 2- عملکرد دو گونه دامي )گاو و گاومیش( نسبت به  دفع مارکر مواد 
جامد )Cr( و مارکر مایعات )Co-EDTA( از طریق مدفوع

نسبت عبور ذرات جامد با 
استفاده از مدل چند قسمتي

)Multicompartment model(

نسبت عبور مایعات با 
استفاده از مدل گاما 4
)model Gamma4(

گاوگاومیشگاوگاومیش
اولین قسمت عبور مواد )شکمبه – نگاري(

K12/b462/a996/986/57 ) درصد h-1(نسبت عبور
a33/b4414/3315/22 40/65      )ساعت(مدت زمان عبور پایدار

دومین قسمت عبور مواد )روده کور – روده بزرگ (
-- a10/b02 11/37) درصد h-1(نسبت عبور

--b79 9/98 a/8  )ساعت(مدت زمان عبور پایدار

فاصله زماني بین کارگذاري مارکر و 
مشاهده اش براي اولین بار در مدفوع

t6/b98 19/06 a4/766/19  )ساعت(

مجموع مدت زمان  ماندگاری  مواد 
غذایی در ناحیه معده و روده

TTR57/b73 64/55 a28/b93 31/59 a)ساعت(

05/0<a,b : P

1

1
K

1

1
K

میانگین مدت زمان توقف مواد غذایي در این ناحیه )      ( معادل 8/79 ساعت در مقابل 9/98 ساعت یعني با اختالف فقط 

1/19 ساعت است  و حتي اگر این میزان اختالف معني دار هم باشد،  باز هم نوعي اثر حاشیه اي بر روي اختالف بین دو گونه 

محسوب مي شود و این ادعا با توجه به جمع کل زمان توقف غذا در تمام ناحیه معده و روده است. فاصله زماني بین استقرار مارکر 

مواد جامد و مشاهده مارکر براي اولین مرتبه  در مدفوع )مدت زمان عبور،  t( به طور معني دار در گاومیش کمتر از گاو است )6/98 

 .)05/0<P ،در مقابل 19/06 ساعت

- Colucci و همکارانش در سال 1990،  به نتایج مشابهي در گاو دست یافتند. مجموع زمان توقف غذا در تمام ناحیه معده 

و روده )                     ( به طور معني دار در گاو طوالني تر از گاومیش است )64/55 در مقابل 57/73 ساعت، P>05/0( و یک 

چنین اختالفي قطعا ناشی از  اختالف در مدت زمان عبور )t( است. میانگین مدت ماندگاري مارکر مواد جامد در شکمبه در گاومیش 

2

1
K

12

11
KK

t ++
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طوالني تر از گاو است . لیکن ، زمان ماندگاري آن در ناحیه بعد از شکمبه کوتاهتر از گاو است. بنابراین،  مي توان چنین نتیجه گرفت 

که: با توجه به فیزیولوژي هضم در دو گونه طول زمان ماندگاري مواد غذایي در دستگاه گوارش و به تبع آن الگوي تغذیه اي در 

دو گونه نیز،  متفاوت است. 

-میزان  عبور )K1( مارکر مایعات از ناحیه شکمبه – نگاري که با استفاده از مدل گاما-4 )جدول 4( محاسبه شد، هیچگونه 

با طول  بین دو گونه نشان نمي دهد.  یعني،  6/98 درصد در ساعت در گاومیش و 6/57 درصد در ساعت در گاو،  را  اختالفي 

مدت توقف )       ( 14/33 ساعت براي گاومیش و 15/22 ساعت براي گاو. با در نظر گرفتن این  ضریب)      (، Hume و 

Sakaguchi در سال 1991،  هیچگونه اختالفي بین دو گونه مشاهده نکردند.  در صورتي که Kennedy در سال 1990 به این 

نتیجه رسید که نسبت عبور مایعات در گاومیش،  بیشتر از گاو است. به نظر ما،  این اختالف بین دو نتیجه یاد شده  مي تواند  ناشي 

از اختالف مدلهاي مورد استفاده براي برآورد این ضریب باشد. همچنین،  با در نظر گرفتن فاصله زماني بین استقرار مارکر مایعات 

و اولین پیدایش مارکر در مدفوع ) t( که در گاومیش معادل 4/76 ساعت و 6/19 ساعت در گاو بود، هیچگونه اختالف معني دار بین 

دو گونه وجود ندارد، ضمن اینکه مجموع مدت زمان ماندگاري )             ( در دو گونه بطور معني دار )با برتري گاو( با یکدیگر 

اختالف دارند )31/59 ساعت در مقابل 28/93 ساعت، P>05/0(. یافته هاي مهم دیگري در رابطه با حجم شکمبه ارائه شده است 

که  این یافته ها از طریق تعیین غلظت یا تراکم مارکر Co-EDTA در نمونه هاي گرفته شده از مایع شکمبه در زمانهاي مختلف 

با استفاده از یک مدل exponential  برای  تشریح عدم وجود مارکر در نمونه ها، به دست آمده است. نتایج حاصل از این آزمایش 

ها )در رابطه با حجم شکمبه( نشان مي دهد که حجم شکمبه گاومیش بطور معني دار بزرگتر از حجم شکمبه گاو است  )65/80 لیتر 

در مقابل 59/10 لیتر، P>05/0(.  عالوه بر این نسبت جریان مایع شکمبه نیز در گاومیش بطور معني دار بیشتر از گاو است )4/34 

 .)05/0<P ،لیتر در ساعت در مقابل 3/77 لیتر در ساعت

 PFDM که براي محاسبه تجزیه پذیري موثر پروتئین خام و )K1( نسبتهاي عبور مواد جامد از مسیر شکمبه – نگاري -

)مواد خشک عاري از پروتئین( به کار می روند. در جدول شماره 3،  ارائه و  تجزیه پذیري موثر پروتئین خام مواد غذایي در شکمبه 

در جدول شماره 4 ارائه شده است. اختالفات معني دار )با برتري گاومیش( در زمینه تجزیه پذیري مواد کنسانتره مشاهده شد )64/8 

درصد  در مقابل 58/8 درصد، P>05/0(، در این رابطه )یعني تجزیه پذیري کنسانتره(،  اعداد به دست آمده براي گاو تقریبا نزدیک 

تغییر  Kennelly در سال 1987. زماني که جیره هاي دامهاي مورد تحقیق  Murphy و  اعداد به دست آمده توسط  به  بود 

مي کرد،  ما میزان تغییرپذیري بیشتري را در تجزیه پذیري پروتئین خام کنسانتره در گاو مشاهده کردیم )با انحراف معیار 6/2  براي 

گاو و 1/1  براي گاومیش( که این نکته نشان دهنده حساسیت بیشتر به افزایش کنسانتره مي باشد. تجزیه پذیري موثر پروتئین خام 

علف خشک در گاومیش،  همیشه بیش از گاو است )62/7 درصد در گاومیش در مقابل 57/0 درصد در گاو P>01/0(، اعداد به دست 

1

1
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آمده در این رابطه مشابه بود با اعداد به دست آمده توسط خودمان براي گاو که توسط Erdman و همکارانش در سال 1987 به 

دست آمده بود. اگر ما به جیره هاي مورد استفاده بویژه با توجه به تجزیه پذیري پروتئین خام علف خشک دقت کنیم، متوجه خواهیم 

شد که گاومیش تغییرپذیري کمتري در مقایسه با گاو از خود نشان داده است )با انحراف معیار 2/5  براي گاو و 0/8  براي گاومیش(. 

- تجزیه پذیري پروتیئن خام سیلوي ذرت در شکمبه گاومیش بطور معني دار بیشتر از گاو است  )68/6 درصد در مقابل 58/7 

درصد، P>01/0(. در این رابطه،  عدد به دست آمده براي گاو قابل مقایسه است با اعداد به دست آمده توسط خودمان که به وسیله 

Miller در سال 1981 و Susmel و همکارانش در سال 1991 اعالم شده است. Infascelli و همکارانش در سال 1995 

تجزیه پذیري بیشتري از پروتئین خام شکمبه در گاومیش را در یک تحقیق مقایسه اي با گوسفند به دست آوردند. 

- گزارش های  مربوط به تجزیه پذیري موثر PFDM )ماده خشک عاري از پروتئین( در شکمبه در سه )3( نوع خوراک مورد 

 )01/0<P( گونه در جدول شماره 5 ارائه شده است. با دقت در کنسانتره و سیلوي ذرت، متوجه اختالفات معني دار )استفاده در دو )2

)با برتري گاومیش( خواهیم شد )70/0 درصد در مقابل 64/1 درصد و 64/8 درصد  در مقابل 56/0 درصد، به ترتیب براي کنسانتره 

و سیلوي ذرت در دو گونه(. 

- در زمینه  با علف خشک،  هیچگونه اختالف معني دار را نمي توان مالحظه کرد: 49/2 درصد براي گاومیش و 48/2 درصد 

براي گاو در هر حال ،  در این مورد نیز بیشترین درصد متعلق به گاومیش است. 

- اگر ما بطور کلي و دقیق به بررسي میزان تجزیه پذیري مواد خوراکي در دستگاه گوارش گاو و گاومیش بپردازیم، مي توانیم 

چنین نتیجه گیري کنیم که قابلیت و توان این دو گونه در تجزیه پروتئین خام و PFDM )ماده خشک عاري از پروتئین( با یکدیگر 

متفاوت است. بنابراین ، درصد کربوهیدراتها و اسیدهاي آمینه موجود در روده کوچک در گاو،  بیشتر از گاومیش است. در حالي که 

سطح آمونیاک و انرژي موجود براي مصرف میکروارگانیزمهاي شکمبه در گاومیش،  بیشتر از گاو است. 

- نتایج مربوط به مجموع باکتریهاي فعال در گاومیش و گاو در جدول شماره 6 گزارش شده است. وجود اختالفات معني دار 

بین نتایج گزارش شده مربوط مي شود به اطالعات تغییر یافته )log10(، زیرا این اطالعات داراي یک توزیع نرمال نیستند. تعداد 

مقابل1010×1/61  در  گاومیش  در  باکتري   11/88×1010( گاو هستند  از  بیشتر  معني دار  بطور  گاومیش  در  باکتري هاي شکمبه 

باکتري در گاو در یک گرم محتویات خشک شکمبه، P>01/0(. هنگامی که  کنسانتره در جیره افزایش پیدا کند، ما شاهد افزایش 

تعداد باکتري در شکمبه گاومیش خواهیم بود.  به طوري که این افزایش باعث ایجاد اختالف معني دار بین جیره شماره یک )1( و 

سه )3( جیره دیگر خواهد شد )1010×30/2 در مقابل 1010×8/75، 1010×11/66 و 1010×25/10 باکتري در یک گرم محتویات 

خشک شکمبه،  P>01/0(. اعداد ارائه شده در گاومیش و گاو،  فقط در جیره شماره یک )1( با هم مشابه هستند. در جیره گاو،  اگر  

مقدار کنسانتره افزایش یابد،  ما شاهد هیچگونه اختالف معني دار در مجموع تعداد باکتریهاي شکمبه نخواهیم بود. با مقایسه چهار 
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)4( جیره مورد مصرف بین دو گونه، مجموع باکتریهاي فعال در شکمبه گاومیش، نسبت به گاو بیشتر است. یک چنین اختالفي 

براي جیره دو )P( )2>05/0(، جیره سه )3( و جیره چهار )P( )4>01/0( معني دار است. سنتز میکروبي بیشتر در گاومیش ناشي 

از سطح بیشتر آمونیاک در شکمبه است. در این تحقیق،  حتي اگر سطح آمونیاک اندازه گیري نمي شد، باز هم تجزیه پذیري بیشتر 

پروتئین خام در شکمبه گاومیش به چشم  مي خورد. بنابراین،  ما مي توانیم با اطمینان تایید کنیم که سطح آمونیاک تولید شده 

شکمبه در دو گونه متفاوت و در گاومیش بیشتر است.  همان طور که Bittante و همکارانش در سال Sangwan ،1994 و 

همکارانش در سال 1990 و Kennedy و همکارانش در سال a 1992نیز همین نتیجه را )در رابطه با سطح آمونیاک بیشتر در 

شکمبه گاومیش( اعالم کردند. 

 )Isoproteic( و همکارانش در سال 1993،  در یک تحقیق که در آن گاو و گاومیش با یک جیره ایزوپروتئیک Bertoni -

داراي سطوح مختلف انرژي تغذیه شدند، مشاهده کردند که سطح اوره ]Co)NH2(2[ در خون گاومیش کامال ثابت است و بر 

عکس در خون گاو همراه با افزایش انرژي جیره، سطح اوره بطور معني دار کاهش پیدا کرد. علت این روند را مي توان به کاهش 

آمونیاک در شکمبه گاو در زمان افزایش کنسانتره نسبت داد. لذا،  به احتمال زیاد مي توان گفت که بر اثر توان محدود گاو در چرخش 

اوره خون و باز گرداندن آن به شکمبه است. عالوه بر این  ، سطح انرژي قابل دسترس در شکمبه گاومیش بیشتر است و علت آن 

تجزیه پذیري افزونتر ماده خشک عاري از پروتئین )PFDM( در شکمبه گاومیش است. 

- توجه به قابلیت هضم ظاهري اکثر پارامترهاي مهم )جدول 7(، نشان مي دهد که قابلیت گوارش مواد آلي در گاو بیشتر است 

)69/6 درصد گاو در مقابل 67/6 درصد در گاومیش، Di Francia .)05/0<P و همکارانش در سال 2000 به این نتیجه رسیدند 

که میانگین قابلیت هضم مواد آلي در گاومیش، معادل 68/5 درصد است  که این نتیجه شبیه به همانی  است که توسط ما اعالم 

شد. قابلیت هضم بهتر مواد آلي در گاو به علت مدت زمان ماندگاري طوالني تر مواد مغذي در ناحیه بعد از شکمبه است. میانگین 

مدت زمان توقف مواد غذایي در شکمبه گاومیش بطور معني دار طوالني تر از گاو است.  و حال اینکه،  مجموع زمان توقف مواد 

غذایي در کل ناحیه معده و روده بطور معني دار در گاو بیشتر از گاومیش است )جدول 2(. با مقایسه چهار )4( جیره مورد استفاده بین 

دو گونه، درصد قابلیت گوارش  مواد عالي در گاو،  همیشه بیشتر از گاومیش است.  لیکن،  میزان اختالف فقط براي جیره چهار 

)4( معني دار است، در حالیکه در داخل هر یک از دو گونه اختالف معني دار )P>05/0( بین جیره یک )1( و جیره چهار )4( هم در 

 kaushal و Pannu .گاومیش )66/1 درصد در مقابل 68/8 درصد( و هم در گاو )67/6 در مقابل 71/4 درصد( مشاهده مي شود

در سال 1985،  به این نتیجه رسیدند که گاوهاي نژاد هاریانا در هندوستان مواد آلي را در جیره متشکل از 50 درصد علوفه و 50 

درصد کنسانتره بهتر از گاومیش نژاد مورا هضم مي کنند. Settineri و puppo در سال 1998، با استفاده از هشت جیره غذایي 

مختلف، دریافتند که میزان قابلیت هضم مواد آلي در شرایط آزمایشگاهي در 6 جیره از 8 جیره مورد تحقیق بطور معني دار در گاو 
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بیشتر است. 

- اطالعات مربوط به قابلیت گوارش  پروتئین خام نشان مي دهند که گاومیش مدیترانه اي و گاو هلشتین فریزین،  به طور 

یکسان از پروتئین ها استفاده مي کنند )به ترتیب 67/1 و 66/7 درصد(. با مقایسه جیره ها در داخل خود هر یک از گونه ها ، گاوها 

از خود نشان مي دهند )63/2 در مقابل 66/0، 68/7 و 68/8 درصد،  بین جیره یک )1( و سه )3( جیره دیگر  اختالف معني دار 

P>05/0(  و برعکس  قابلیت هضم پروتئین خام در گاومیش ها در هر چهار جیره، تقریبا ثابت و یکسان است. اعداد به دست آمده 

در رابطه با قابلیت گوارش  پروتئین خام جیره یک )1( در گاومیش بطور معني دار بیشتر از گاو هستند )66/2 در مقابل 63/2 درصد، 

P>05/0( و جیره دو )2( نیز قابلیت هضمي از پروتئین خام را نشان مي دهد که حتي اگر داراي اختالف معني دار هم نباشد، باز هم 

در گاومیش بیشتر است. 

بنابراین،  ما مي توانیم قاطعانه نتیجه گیري کنیم که گاومیشها در جیره هایي که حاوي مقدار زیاد کربوهیدراتهاي ساختماني 

و   Sangwan وسیله  به  نتیجه،   این  مي کنند.  جیره اي  چنین  یک  در  موجود  پروتئین هاي  از  را  بهره برداري  بهترین  هستند، 

همکارانش نیز در سال 1987 با جیره هاي حاوي 77 درصد علوفه خشبي و 23 درصد کنسانتره، تایید شد. بدین صورت که آنها 

نیز قابلیت هضم بیشتري از پروتئین خام در گاومیش را در مقایسه با گاو نتیجه گیري کردند )76/5 درصد در مقابل 70/3 درصد،  

P>05/0(. عالوه بر این،  نتایج تحقیقاتي Moran و همکارانش در سال 1979،  تعدادی گاومیش باتالقي را با علف خشک 

سورگوم که به صورت آزاد و بدون هیچگونه مقدار مشخص و محدودیت در اختیار آنها بود،  تغذیه کردند. در پایان تحقیق،  آنها 

به این نتیجه رسیدند که گاومیشهاي باتالقي مورد تحقیق قابلیت هضم بهتر پروتئین خام در مقایسه با گاو شورت هورن داشتند. 

- گاوها قابلیت و توان بهتري )در مقایسه با گاومیش( در رابطه با هضم و بهره برداري از NDF از خود نشان مي دهند )54/8 

درصد در مقابل 51/1 درصد، P>05/0( . علت این موضوع قابلیت هضم بهتر سلولز در گاو است )62/1 درصد در مقابل 50/9 

درصد، P>01/0(، در صورتي که از نظر قابلیت هضم همي سلولز،  هیچگونه تفاوتي بین دو گونه مشاهده نشد. در این زمینه،  نتایج 

ضد و نقیض در منابع علمي مشاهده مي شود. براي مثال،  Kennedy و همکارانش در سال b1992، به این نتیجه رسیدند که 

 NDF در سال 1996، قابلیت گوارش  بهتر Cheeke و Hussain ،در گاو بیشتر است. برخالف این نتیجه NDF قابلیت هضم

در گاومیش را اعالم کردند. مقایسه نتایج حاصل از مصرف هر یک از جیره هاي مورد استفاده در دو گونه، نشان مي دهد که قابلیت 

هضم NDF به طور معني دار )P>05/0( فقط برای جیره )1( در گاو بیشتر از گاومیش است در صورتی که قابلیت هضم سلولز 

در تمام  جیره ها به طور  معنی دار )P>05/0( در گاو بیشتر از گاومیش است. از نظر قابلیت هضم همي سلولز ، هیچگونه اختالف 

معني دار در بین دو گونه مشاهده نمي شود. نمودار شماره یک،  روند قابلیت گوارش  سلولز و همي سلولز  در دو گونه نسبت به افزایش 

علوفه در جیره را نشان مي دهد. معادالت رگرسیون مربوط به سلولز و همي سلولز در هر دو گونه معني دار هستند )P>05/0(. مادامي 
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که درصد علوفه خشبي در جیره بیشتر از 62/5 درصد است،  خطوط مستقیم مربوط به سلولز بیشتر به حالت موازي هستند.  در 

حالي که گاوها در صورت افزایش علوفه خشبي و به تبع آن ، افزایش سلولز در جیره به راحتي و بطور مداوم سلولز اضافي را هضم 

مي کنند. نتایج به دست آمده در رابطه با قابلیت هضم همي سلولز در دو گونه تقریبا مشابه یکدیگر است و زماني که مقدار علوفه 

خشبي در جیره بیشتر از 75 درصد است، اعداد مربوط به قابلیت گوارش همي سلولز به یکدیگر نزدیکتر مي شوند. 

- افزایش میکروارگانیزمهاي شکمبه و کاهش قابلیت هضم کربوهیدراتهاي ساختماني در گاومیش،  نشان مي دهد که تعداد 

میکروارگانیزمها دال بر قابلیت هضم NDF و سلولز نیست. در یک تحقیق مقایسه اي بین گاو و گاومیش در زمینه تجزیه پذیري 

NDF در شکمبه، با جیره اي حاوي 75 درصد علوفه خشک و 25 درصد کنسانتره ، Settineri  و همکارانش در سال 1994 

دریافتند که فقط  تجزیه پذیری علوفه خشک در شکمبه در هر دو گونه مشابه یکدیگر است. در حالي که تجزیه پذیري علوفه خشک 

+ کنسانتره در گاومیش،  بیشتر از گاو است )69/1 درصد در مقابل 66/0درصد ، P>05/0(. بنابراین ،  گاومیشها در زمینه تجزیه  

کربوهیدراتهاي ساختماني قابل هضم در شکمبه ، کامال توانمندتر از گاوها هستند )بیشترین مقدار تجزیه پذیري کربوهیدراتهاي 

ساختماني قابل هضم را به خود اختصاص مي دهند(، در نتیجه،  قابلیت هضم بیشتر NDF و سلولز در گاو، همانطور،  که قبال نیز 

در رابطه با قابلیت گوارش  مواد آلي مشخص شده بود،  به علت ماندگاري طوالني تر کربوهیدراتهاي ساختماني در ناحیه گوارشي 

بعد از شکمبه است. علیرغم تعداد بیشتر جمعیت میکروبي شکمبه در گاومیش براي همه جیره هاي مورد آزمایش، گاوها حتي 

اگر که همیشه معني دار هم نباشد، توان قابلیت هضم بیشتري براي اکثر مواد مغذي به استثناي پروتئین خام )جیره هاي 1 و 2( و 

همي سلولز در مقایسه با گاومیش ها دارند. 

- در یک نتیجه گیري کلي از این تحقیقات، مي توان چنین گفت که در هر دو گونه مورد استفاده در این تحقیق، بهترین  مدل 

 Gamma براي تجزیه و تحلیل و  ارزیابي مارکرهاي ذرات جامد،  مدل چند مولفه ای  بود و حال اینکه براي مارکر مایعات مدل

4 مدل مناسب تري بود. طول زمان ماندگاري ذرات جامد غذا در شکمبه گاومیش ، طوالني تر از گاو است.  لیکن،  زمان ماندگاري 

غذا در کل ناحیه هضمي دستگاه گوارش کوتاهتر از گاو بود زیرا که مدت زمان ماندگاري مواد جامد در روده کمتر از گاو بود. میانگین 

مدت زمان ماندگاري مایعات در گاومیش ، کمتر از گاو بود. گاومیش قادر است مقدار بیشتري از پروتئین خام و مواد جامد عاري از 

پروتئین )PFDM( را در مقایسه با گاو ، تجزیه کند. تعداد کل جمعیت باکتریایي شکمبه در گاومیش بیشتر از گاو است . لیکن،  

این افزایش جمعیت میکروبي نه تنها دلیل بر توان بیشتر قابلیت گوارش مواد آلي در گاومیش  نیست ، بلکه قابلیت هضم مواد آلي 

و نیز NDF و سلولز همیشه در گاو بیشتر از گاومیش بوده است. قابلیت هضم پروتئین خام در هر دو گونه تقریبا مشابه است اما،  

این قابلیت زماني که جیره غذایي حاوي مقدار بیشتر کربوهیدراتهاي ساختماني باشد،  در گاومیش افزونتر  است. 
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      ) h-1جدول 3- پایداري نسبت عبور )درصد
K  مارکر مواد جامد )Cr( و مارکر مایعات )Co-EDTA( در چهار 

جیره مورد استفاده در ناحیه شکمبه – نگاري گاومیش و گاو

جیره  شمارهگاومیشگاو
)Cr( مارکر کروم

3/572/801
2/822/422
2/862/393
2/672/244
2/a982/b45  میانگین

Co-EDTA مارکر
7/527/951
6/377/442
6/406/433
6/016/124
میانگین6/586/98

05/0<a,b : P

علف خشك یونجه

گاومیشگاو
54/561/5
55/463/0
58/363/1
59/963/1

57/0 B62/7 A

سیلوي ذرت

گاومیشگاو
56/367/8
57/168/4
59/768/5
61/969/8

58/7 B68/6 A

جیره شمارهكنسانتره

گاومیشگاو
51/863/31
56/064/82
61/764/93
65/866/04

58/b864/8 aمیانگین

05/0<a,b : P           01/0<A,B: P

جدول 4- تجزیه پذیري موثر پروتئین خام شکمبه در 4 جیره مورد استفاده
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علف خشك یونجه

گاومیشگاو
47/148/0
48/448/7
48/649/0
48/851/2
48/249/2

سیلوي ذرت

گاومیشگاو
53/267/8
56/864/4
57/065/3
57/067/1

56/0 B64/8 A

جیره شمارهكنسانتره

گاومیشگاو
61/569/11
62/270/12
66/070/33
66/670/44

64/1 B70/0 Aمیانگین

05/0<a,b : P           01/0<A,B: P

جدول 5- تجزیه پذیري موثر ماده خشک عاري از پروتئین )PFDM( شکمبه در 4 جیره مورد استفاده

جدول6- جمعیت میکروبي فعال )n×1010 باکتري در یک گرم 
محتویات خشک شکمبه( در گاومیش و گاو با استفاده از 4 جیره

گاومیشگاو
میانگین*11/88*1/61

جیره شماره--
1/722/B031

2b/528a/A752
1B/3611A/A663
0B/8225A/A104

* حروف کوچک انگلیسي در هر ردیف بیانگر اختالف معني دار در سطح 0p/05>  بین دو گونه است.
* حروف بزرگ انگلیسي بین ردیف ها و ستونها نشان دهنده  اختالف معني دار در سطح 0p/01>  بین دو 

گونه براي همه جیره ها و نیز براي هر جیره در داخل خود گونه است. 
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جدول7- ضرائب قابلیت هضم ظاهري )برحسب درصد( براي مواد آلي )OM(، پروتئین 
خام )CP(، NDF، سلولز و همي سلولز در گاومیش و گاو  با استفاده از چهار جیره

NDFCPOMسلولزهمی سلولز

66/650B/951b/167/167b/6گاومیش
65/362A/154a/866/769a/6گاو

جیره شماره )گاومیش( 
68/454B/a653b/a166a/266/b11
66/552B/a552/ab267/067/ab12
65/950B/ab550/bc767/868/ab53
65/446B/b048/c367/468B/a84

جیره شماره)گاو(
67/a666A/a057a/a863b/b267/b61

66/ab663A/ab055/ab566/a069/ab12
63/ab760A/b553/b668/a770/ab23
63/b358A/b852/b468/a871A/a44

* میانگین هاي ثبت شده در یک ردیف با حروف انگلیسي مشابه ، بیانگر اختالف معني دار در سطح 0p/01> با دیگران  است.  
- میانگین هاي ثبت شده در هر ستون که پس از آنها حروف انگلیسي متفاوت آمده است ، نشان دهنده  اختالف معني دار در سطح یک درصد )0p> : A,B/01( در 

داخل هر گونه هستند. 
 0p>/01 0 وp> : a,b/05 میانگین  هاي ثبت شده در هر ردیف که قبل از آنها )سمت چپ( حروف مختلف انگلیسي آمده است. بیانگر اختالف معني دار در سطح -

A,B : در بین گونه هادر  هر جیره است. 
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) درصد علوفه در جیره (

 ) = گاو ، = گاو = •( و همي سلولز )گاومیش ،  = نمودار 1- قابلیت گوارش سلولز )گاومیش

در دو گونه گاومیش و گاو، نسبت به افزایش علوفه در جیره
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فصل نهم
كیفیت شیر گاومیش

نویسنده :
Carmela Tripaldi  

مؤسسه تحقیقات علوم دامي ایتالیا ، رم 



1- پیشگفتار 

- در سالهاي اخیر، جمعیت گاومیش ایتالیا از 200000 رأس در سال Zicarelli،2001 a( 2001 ( ، به 265000 رأس در سال 

2003 رسیده است )ANASB(. حرکت اولیه و سرمنشاء اصلي این افزایش جمعیت ، مربوط مي شود به دهه هاي 1950 و 1960، 

 )Intensive( پرورش گاومیش به سامانه  متمرکز و صنعتي )Extensive( زیرا در طي این دو دهه بود که تبدیل سیستم سنتي

با الگوبرداري از سیستم هاي مدیریت پرورش گاوهاي شیري آغاز گردید. 

دلیل دیگر این  باال رفتن جمعیت،  افزایش تقاضا براي پنیر موزارالي گاومیش بود.  این پنیر  که سمبل پنیر ایتالیاست از شیر 

تازه گاومیش تهیه و با عنوان DOP ) موزارالي  حاصل از شیر گاومیش های منطقه اختصاصی کامپانا(  از همان زماني که در 

واحدهاي سنتي پرورش گاومیش تولید گردید، شناخته و نامگذاري شد. 

جدول شماره 1،  روند مثبت تولید شیر گاومیش و کیفیت آن را در سالهاي گذشته نشان مي دهد.
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بهبود صفت تولید شیر در گاومیش ، عمدتَاً مربوط مي شود به عواملي از قبیل شیوه هاي جدید خوراک  دهي، جیره هاي باالنس 

شده، بهبود  شرایط عمومي پرورش از قبیل جایگاه،  نور، تهویه، بهداشت، ... و  باالخره اعمال  گزینش )Selection(  یا به عبارت  

.)Di palo،2002(   دیگر،   انتخاب دامهاي  برتر و حذف دامهاي نامناسب

تقریبَاً،  تمام جمعیت گاومیش مولد ایتالیا، بمنظور تولید پنیر و آنهم موزارال پرورش داده مي شوند.  بنابراین،  تولید شیر که به 

تبع آن تولید پنیر با کیفیت و کمیت باال نیز تولید خواهد شد،  از اهمیت زیادي برخوردار است. یکي از ویژگي هاي بارز شیر گاومیش 

وجود چربي فراوان  و نیز نسبت  چربی به پروتئین حدود   است. از ویژگي هاي دیگر شیر گاومیش،  نسبت باالي  کازئین به پروتئین 

است )84-81 درصد( )Tripaldi و همکاران Tripaldi .1997 و همکاران 2003( و این نسبت در شیر گاو 78 درصد است. 

عالوه بر این ، مقدار کلسیم زیاد در کازئین ، باعث انعقاد سریعتر  رنین، افزایش قوام ماست و  خروج سریعتر آب از پنیر بر  اثر 

سفت یا بسته شدن پنیر می شود )Addeo و همکاران، 1993( و باالخره  اینکه  اثر رنین  موجود در شیر گاومیش به نظر می رسد 

که خیلی  زیاد باشد. موزارالی تولید شده از شیر گاومیش ، از لحاظ چربی غنی تر از پنیر حاصل از شیر گاو است و  این موضوع 

بیانگر این است که خاصیت خروج ذرات  آب از مواد جامد پنیر موزارالی گاومیش کاماًل با این خاصیت در پنیر موزارالی گاو )که 

بیشتر از موزارالی گاومیش در ایتالیا رایج است(،  تفاوت دارد  )Addeo و همکاران، 1993(. در این فصل عوامل اصلی موثر بر 

کیفیت شیر گاومیش را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .

2-  تغذیه  و کیفیت شیر 

- تغذیه گاومیش، موضوع بسیاری از مطالعات و تحقیقاتی بوده که تاکنون انجام شده به طوری که هدف اصلی از این مطالعات 

)AIA( جدول 1- میانگین تولید شیر * ، مقادیر چربی و پروتئین در گاومیش های تحت کنترل در ایتالیا

سالتعداد  تحت كنترل )رأس(مقدار تولید )كیلوگرم(درصد چربیدرصد پروتئین
-7/09166922201977 -1981
-7/88165866731982 -1986

4/48/13181898521987 -1991
4/568/23193513994 1992 -1996
4/728/312096207861997 -2001

*  - میانگین تولید در دوره های شیردهی باالتر از 150 روز است .
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تعیین دقیق احتیاجات غذایی در این گونه دامی بوده است لذا،  عدم وجود یک چنین نیازهای  دقیق و تعریف شده برای تغذیه 

گاومیش،  باعث مشکل تر شدن تفسیر نتایج تحقیق ما می شود.

1-2- میزان انرژی جیره:

- نتایج حاصل از دو تحقیق بر روی تعدادی از فارم های تجارتی پرورش گاومیش در جدول شماره2 ارائه شده است. این نتایج،  

شامل اطالعات مربوط به تمام دوره های شیردهی است که در آن دوره ها از جیره های غذایی با سطوح متفاوت انرژی استفاده شده 

است. این سطوح به ترتیب عبارتند از:

0/82-0/78 در مقابل 0/72-0/70 واحد  علوفه ای  شیر به ازای یک کیلوگرم ماده خشک خوراک )Bertoni و همکاران، 

1991( و 0/82 در مقابل 0/77 و 0/73 واحد علوفه ای  شیر به ازای یک کیلوگرم ماده خشک خوراک )Bartocci و همکاران، 

.)2002

میزان انرژی جیره زمانی که جیره های حاوی 0/82، 0/77 و 0/73 واحد  علوفه ای  شیر در کیلوگرم ماده خشک با یکدیگر 

مقایسه شدند، اثر مثبت و معنی دار برروی تولید شیر داشت )Bartocci و همکاران، 2002(. مقدار پروتئین و چربی شیر در هر دو 

تحقیق )Bertoni و همکاران، Bartocci .1991 و همکاران، 2002( بطور معنی دار در جیره هایی با سطوح باالتر انرژی، بیشتر 

بودند. شیر گاومیش هایی که با جیره هایی با انرژی بیشتر تغذیه شده بودند همچنین از قدرت و عملکرد  رنین  بهتر و به تبع  آن 

)P و همکاران، 2002(. )Bartocci>0/001( برآورد تولید پنیر موزارالی بیشتری برخوردار بود

- نتایج تحقیقات انجام شده برروی گاومیش های بیشتر از یک شکم زایش که در مرحله شروع تا اواسط دوره شیردهی بودند 

)Verna و همکاران، Tripaldi .1994 و همکاران، 1997(،  به شرح زیر بود:

هیچگونه اختالف معنی دار در تولید شیر مشاهده  نشد ، لیکن اثر مثبت انرژی زیاد جیره )0/78 در مقابل 0/68 و 0/83 در مقابل 

0/77 واحد  علوفه ای  شیر در یک کیلوگرم ماده خشک(  بر روی پروتئین و چربی شیر مشاهده شد. ضمن اینکه اختالفات بین 

جیره های با انرژی کم و جیره های با انرژی زیاد معنی دار نبودند.

- در همان آزمایش ها، زمانی که انرژی جیره افزایش یافت،  نوعی افزایش کازئین شیر مشاهده شد،  حتی اگر این افزایش 

کازئین معنی دار نبود .  دیگر اینکه نوعی بهبود در پارامترهای موثر در انعقاد شیر نیز مشهود بود، بویژه اینکه مدت زمان لخته شدن 

پنیر کاهش یافت و در مقابل،  سفتی  پنیر نیز افزایش یافت. نکاتی که بیان شد،  ویژگی های الزم برای شیری است که می خواهیم 

برای تولید پنیری با کیفیت خوب از آن استفاده کنیم)Tripaldi و همکاران، 1997(. با مشاهده و تفسیر نتایج چنین برآورد شد 

که با استفاده از جیره هایی با انرژی بیشتر پنیر موزارالی بیشتری می توان تولید کرد.
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- آنچه که به آشکار  ثابت شده است اینکه مقدار کازئین و پروتئین شیر گاو به طور مثبت تحت تأثیر سطح انرژی جیره های 

غذایی قرار دارند )Remond ،1985(. در حالی که نظر  نگارندگان دیگر در رابطه با شیر گاو،  حاکی از این است که مقدار کل 

ازت، پروتئین و کازئین شیر گاو،  در صورت استفاده از مواد انرژی زا )به اندازه و یا  کمتر از مقدار پیشنهادی INRA( افزایش پیدا 

کرد )Vertes و همکاران، Macheboeuf .1998 و همکاران، 1993(. در صورتی که اگر همان دام ها با مواد انرژی زا به اندازه 

و یا بیشتر از مقدار پیشنهادی INRA تغذیه شوند، مقادیر قبلی ازت هیچگونه تفاوتی نمی کنند )Laurent و همکاران، 1992(.

- در گاوهای شیری،  این نتیجه به دست آمده است که میزان چربی شیر زمانی که سطح انرژی در جیره زیادتر است، کاهش 

پیدا می کند )Journet و Chilliard، 1985(. مقدار بیشتر چربی شیر گاومیش زمانی که چربی جیره بیشتر است را می توان 

 .)1994 ، Picciolicapelli و Bertoni .1991 ،و همکاران Bertoni( به علت تشکیل بیشتر ذخایر  لیپیدی  نسبت داد

Masoero و همکارانش در سال 1994،  به این نتیجه رسیدند هنگامی که انرژی جیره بیشتر  می شود، تخمیرات شکمبه ای  

بیشتر منجر به تولید اسیدبوتیریک  گشته و این اسید نیز باعث سنتز چربی در پستان می شود. Zicarelli در سال b2001، قاطعانه 

چنین اعالم کرد که اگر انرژی جیره بیشتر از نیاز دام باشد، کیفیت شیر نیز تغییر می کند. براساس دانش موجود، افزایش چربی در 

شیر گاومیش بعلت افزایش سطح انرژی جیره از جمله نکاتی است که تفسیر و توجیه آن مشکل است و لذا کاماًل مشخص است 

که این موضوع نیاز به تحقیقات و مطالعات بیشتری دارد.

- بر طبق نظر Tripaldi و همکارانش در سال 1997، سطح انرژی جیره ها تأثیر گذاشتند  بر روی ترکیبات چربی شیر، 

همانطور که در شیر گاو نیز این موضوع مشاهده شد )Grummer، 1991(. هنگامی که انرژی جیره زیاد بود،  اسیدهای چرب با 

زنجیره کوتاه افزایش پیدا کردند و برعکس،  زمانی که انرژی جیره کمتر از حد احتیاج بود،  اسیدهای چرب با زنجیره بلند افزایش 

پیدا کردند. حالت دوم )یعنی افزایش اسیدهای چرب زنجیره بلند( منجر به افزایش چربی و تشکیل مقدار بیشتری از اسیدهای چرب 

با زنجیره بلند در خون در مقایسه با شیر شدند )یعنی در حالت دوم مقادیر چربی و اسیدهای چرب با زنجیره بلند موجود درخون،  

بیشتر از همین مقادیر در شیر بود(.
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جدول 2- اثر مقادیر مختلف انرژي جیره بر روي مقدار تولید و کیفیت شیر گاومیش هاي ایتالیا 

دومین آزمایش 
تجربي 

گروه كنترلگروه كنترلاولین آزمایش تجربي

از ماه دوم تا ماه 
پنجم شیردهي 

از ماه دوم تا ماه 
پنجم شیردهي 

دوره زماني  آزمایشكل دوره  شیردهيكل دوره  شیردهي 

0/770/830/680/780/730/770/820/70
0/72

0/78
0/82

واحد علوفه ای  شیر در 
كیلوگرم ماده خشك جیره

10/5810/5911/5910/977/C278/B2110/A469/399/77تولید شیر، كیلوگرم در روز

8/979/048/138/608/A838/B478/A837/B978/A79درصد چربي
4/855/024/284/414/B704/A804/A774/B224/A53درصد پروتئین

Verna و همکاران، 
 Tripaldi .1994
و همکاران، 1997 

Verna و همکاران، 
 Tripaldi .1994
و همکاران، 1997

Bertoni و Bartocci  و همکاران، 2002
همکاران، 1991

رفرنس

- آزمایش های  متعددی در رابطه با افزودن چربی به جیره غذایی گاومیش انجام شده و اثراتش بر روی کیفیت شیر مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفته است. از جدول 3 می توان چنین مالحظه کرد که مادامی که چربی ، نمکهای  کلسیم و یا اسیدهای چربی که  

در سرما به حالت کریستال در می آیند )Crio-Crystallised(، در دو ماه اول شیردهی به جیره اضافه شدند. تولید شیر و شیر  

تصحیح شده  براساس 8/3 درصد چربی و 4/73 درصد پروتئین )ECM(  افزایش پیدا کرد، لیکن درصد چربی شیر تفاوت معنی دار 

نداشت فقط درصد پروتئین به طور معنی دار در یک آزمایش کمتر بود. در حالتی که بعد از دو ماه اول دوره شیردهی، چربی به جیره 

 Zicarelli و همکارانش در سال 1997 و Di palo اضافه شد، نتایج حاصل از دو آزمایش با یکدیگر متناقص بودند. بر طبق نظر

در سال b2001، افزایش انرژی جیره بعد از مرحله اوج تولید شیر )پیک تولید( فقط بر روی درصد چربی شیر اثر مثبت داشت و نه 

بر روی مقدار تولید شیر. تفسیر و به عبارتی توجیه محققان مذکور از این پدیده )یعنی افزایش درصد چربی شیر( این است که آنها 

احتمال می دهند تغییر  از  مرحله ای که در آن مرحله جیره غذایی مورد استفاده کمبود انرژی داشته  و با افزودن چربی به جیره،  

تولید شیر افزایش یافته و رسیدن به مرحله ای که مصرف ماده خشک  تنظیم )متناسب با احتیاج دام( شده ) بعد از پیک تولید (،  در 

این حالت افزایش انرژی جیره فقط باعث افزایش چربی شیر می شود. Polidori و همکارانش در سال 1997،  تولید شیر بیشتر 

و افزایش پروتئین شیر از اواسط تا پایان دوره شیردهی در گاومیش را مشاهده کردند و حال اینکه میزان چربی تغییر  نکرده بود. بر 
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طبق نظر این محققان ، عدم افزایش امتیاز شرایط بدنی و میزان چربی  شیر  ، بیانگر این نکته است که چربی افزوده شده به جیره 

غذایی،  احتمااًل در جهت افزایش فرآیند اکسیداسیون در راستای تولید شیر بیشتر ، مورد استفاده دام قرار گرفته است.

- اثر مفید و سودبخش افزودن چربی در دو ماه اول دوره شیردهی بر روی تولید شیر مشخص شده . لیکن اثرش بر روی نیمه 

دوم شیردهی از جمله نکاتی است که نیاز به تحقیق و  کاوش بیشتر دارد.

- در چربی شیر گاومیش هایی که در دو ماه اول شیردهی با صابونهای کلسیم تغذیه شده بودند،  اسیدهای چرب با زنجیره های 

کوتاه و متوسط به طور معنی دار بیشتر بود)Cheli وهمکاران، 1991(. لیکن ،  این که بیشتر بودن این اسیدهای چرب چه اثری 

بر روی کیفیت و ترکیبات پنیر خواهد داشت،  از جمله مواردی است که هنوز مشخص نشده است. نوع جیره و خوراک دهی دام 

بر روی اسیدیته شیر نیز تأثیر گذاشت، بدین صورت که وجود انرژی بیشتر در جیره باعث افزایش پروتئین و کاهش PH شیر شد 

)Bertoni و Tripaldi .1994 ،Cappelli Piccioli  و همکاران، 1997(. براساس نظر Zicarelli در سال b2001،  در 

دو فارم تحقیقاتی پرورش گاومیش که انرژی جیره و عمدتًا میزان پروتئین جیره غذایی زیاد شده بود، میزان اسیدیته قابل اندازه گیری 

شیر ) براساس  مقدار اسید سولفوریک ( به ترتیب از 6/1 )در فارم 1( و 6/6 )در فارم 2( به 8/8 و 8/4 درصد  افزایش پیدا کرده بود 

و این مقادیر اسیدیته )یعنی 8/8 و 8/4 درصد( در شیر گاومیش کاماًل طبیعی هستند. 

پرورش گاومیش و تحقیقات
311



جدول 3 – اثر افزودن چربي به جیره بر روي تولید و کیفیت شیر در گاومیش هاي ایتالیا )Zicarelli ، b 2001 ، اصالح شده(

اسیدهاي 
Crio- چرب

Crystallised

نمك هاي كلسیم 
اسیدهاي چرب 

با زنجیره بلند

نوع اسیدهاي چرب

روزهاي 50 تا 
110 شیردهي

دو ماه اول 
شیردهي )گروه 

آمیخته(

دو ماه اول شیردهي 
)جیره ثابت(

از اواسط تا اواخر 
دوره شیردهي

مدت زمان آزمایشدو ماه اول شیردهي

Di  palo و 
همكاران، 1997

Di palo و 
همكاران، 1977

Di palo و 
همكاران، 1997

Polidori و 
همكاران، 1997

1992 ،Di paloمآخذ

0/8750/9440/923
0/851

واحد علوفه ای شیر در 0/8510/9230/9060/9350/8660/905
کیلوگرم ماده خشک خوراک

8/508/718/B3910/A317/b609/a837/A70
6/B31

تولید شیر، کیلوگرم در روز12/6314/02

12/514/1415/a85
14/b33

12/b0716/09 a10/B9613/A40
**

20/b3923/a35کیلوگرم در روز  ، ECM*

7/b498/a048/657/767/718/219/049/127/808/14درصد چربي
b621 a704734781b588a811b985a1141 مقدار چربي، گرم در روز
4/424/364/B484/A184/484/414/A794/b694/624/72درصد پروتئین
372380376430b339a429584662مقدار پروتئین، گرم در روز
برآورد موزارالي تولید 2/022/112/132/401/852/423/143/60

شده، کیلوگرم در روز به 
وسیله یک رأس

 B=P>  ،  A  0/001                  p >  b  ، a =0/01  
*: شیر تصحیح شده براساس 8/3 درصد چربی و 4/73 درصد پروتئین  ؛               

**: مقدار شیر روزانه تصحیح شده براساس 0/04 چربي = )kg/d( FMC 4درصد  . 
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2-2- مقدار پروتئین جیره:

- در جدول 4، نتایج آزمایش های مربوط به  استفاده از جیره هایی با سطوح 12 و 14 درصد پروتئین و مقایسه آنها در ابتدای 

دوره شیردهی گاومیش هایی با تولید میانگین 10 کیلوگرم شیر در روز ارائه شده است. تنها اثر مشهود،  افزایش مقدار ازت غیر 

پروتئینی )NPN( بود که آنهم ناشی از  میزان بیشتر مقدار پروتئین جیره مصرفی بود )Tripaldi  و همکاران، 1997(.

- اثر جیره حاوی 12 درصد پروتئین خام در مقایسه با جیره حاوی 9 درصد پروتئین خام در گاومیش هایی که 132 روز از 

شیردهی  آنها می گذشت و روزانه 10 کیلوگرم شیر تولید می کردند، باعث افزایش تولید شیر،  درصد پروتئین و در نهایت افزایش 

برای  جیره  پروتئین  سطوح  همان  از  استفاده  با  دیگری   آزمایش  در   .)1998 همکاران،  و   Campanile( شد  پروتئین  مقدار 

گاومیش هایی با 164 روز شیردهی و با تولید 7 کیلوگرم شیر روزانه، هیچ اثری بر روی تولید شیر و کیفیت شیر تولیدی مشاهده 

نشد )Campanile و همکاران، 1998(.

- بر طبق نظر Bertoni و همکاران در سال b1993، چنین به نظر می رسد که  قدرت عادت پذیری گاومیش ها به جیره هایی 

که دارای مقدار کمتری پروتئین هستند در مقایسه با گاوهای شیری بیشتر باشد. هر چند که جیره ای با پروتئین بسیار کم که از نظر 

تئوری نتواند تأمین کننده احتیاجات گاومیش باشد،  به نوبه خود می تواند بر روی کمیت و کیفیت شیر اثر بگذارد. در حقیقت،  در 

هر دو آزمایش یاد شده  )Campanile و همکاران، 1998(،  سطح باالتر پروتئین جیره  باعث افزایش مقدرا اوره خون و تثبیت 

نقطه انجماد شیر شد )0/54- درجه سانتی گراد در مقابل 0/52- درجه سانتی گراد(. بدیهی است با کاهش پروتئین جیره معیارهای 

مذکور نیز تغییر خواهند کرد. 

- مادامی که از جیره هایی با سطوح پروتئین 17 و 19 درصد در ماده گاومیش های بیشتر از یک شکم  زایش در بین روزهای 45 

تا 165 شیردهی و با تولید میانگین 14 کیلوگرم شیر در یک روز استفاده شد، هیچگونه اختالف معنی داری در تولید و کیفیت شیر 

مشاهده نشد )Sarubbi و همکاران، 2000(. مقدار اوره شیر در دامهای این آزمایش )با پروتئین 17 و 19 درصد پروتئین در جیره( 

در مقایسه با مقدار اوره در شیر در آزمایش های یاد شده  )استفاده از جیره هایی با 12 درصد پروتئین( خیلی زیاد بود یعنی به ترتیب 

47/7 و 51/8 میلی گرم در 100 سي سي شیر در مقابل 35/0 میلي گرم در 100 سي سي شیر )Companile و همکاران، 1998(. 

- در یک مطالعه 15 ماهه اي که در 9 واحد گاومیش داري با جیره غذایي حاوي 13/4 درصد پروتئین و با تولید میانگین 8/5 

کیلوگرم شیر در روز انجام شد، میانگین اوره شیر برابر 40/8 میلي گرم در 100 سي سي بود )Di Francia و همکاران، 2003(. 

این نتایج مؤید این نظریه  است که مقدار اوره شیر گاومیش بیشتر از شیر گاو است.  همانطوري که قباَلً نیز توسط ASPA در 

سال 1999 اعالم شده بود و علت این موضوع )مقدار اوره  بیشتر  در شیر گاومیش(  را مي توان تجزیه بیشتر اسیدهاي آمینه و یا 

جذب مجدد )و بیشتر( اوره موجود در کلیه توسط خون دانست )و از طریق خون هم وارد شیر مي شود(.
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3-  شمارش سلول هاي سوماتیک و کیفیت شیر

- شمارش سلول هاي سوماتیک معمواَلً به عنوان عاملي براي کنترل بهداشت شیر ،  به ویژه به عنوان شاخصي براي وجود 

بیماري  ورم پستان انجام مي شود. التهاب بافت مخاطي پستان همراه با کاهش تولید شیر، تغییرات در ترکیبات شیر از نشانه هاي ورم 

پستان است  که همه این عالئم به نوبه خود بر روي خواص پنیرسازي، تولید پنیر و ترکیبات آن ، تأثیر مي گذارد.

  Ng - Kwai و Politis( در رابطه با  شمارش سلولهای سوماتیک ، یک رشته تحقیقات بر روي شیر گاو انجام شده است  -

Auldist .c1988 ،b1988 ،Hang، a1988 و همکاران، 1996(. لیکن ، در رابطه با شیر گاومیش چه در زمینه اثرات تعداد 

سلولهاي سوماتیک بر روي کیفیت شیر و یا  در زمینه آستانه  فیزیولوژیکي تعداد سلولهاي سوماتیک،  اطالعات چندانی وجود ندارد. 

)Esposito و همکاران، Tripaldi .1997 و همکاران، 2003(. در قوانین کشور ایتالیا، در زمینه ویژگي هاي بهداشتي شیر خام 

گاومیش ، فقط براي مجموع تعداد باکتري هاي موجود در شیر،  محدودیت هاي قانوني در نظر گرفته اند و هیچگونه محدودیتي از 

نظر تعداد سلول هاي سوماتیک قائل نشده اند.

در استانداردهاي دیگر کشورهاي اروپایي ، حد 400000 سلول سوماتیک در یک سي سي شیر خام گاومیش را در نظر گرفته اند 

)شیرخامي که براي تولید محصوالت شیرخام استفاده مي شود ( و این تعداد  سلول،  همان حدي است که براي شیر گاو  نیز در نظر 

گرفته شده است. مقامات ذیصالح کشورهاي اروپایي،  محدودیت یکسان براي شیر گاو و گاومیش  از نظر تعداد سلولهای سوماتیک 

در نظر گرفته اند.  بنابراین احتمال دارد که کشور ایتالیا نیز بزودي یک حد )آستانه( مجاز براي شیر گاومیش در نظر بگیرد.

-بر طبق نظر Galiero و همکارانش در سال 1996 که مطالعاتي را در 28 واحد پرورش گاومیش انجام دادند، 79 درصد 

گله هاي شیري ،  کمتر از 400000 سلول سوماتیک در یک سي سي شیر  نشان دادند. میانگین شمارش سلول هاي سوماتیک 

در 37 فارم پرورش گاومیش در ایتالیا که از سال 1997 تا 2000 مورد مطالعه قرار گرفته بودند،  عبارت بود از 191808 سلول 

میانگین شمارش  بررسي یک ساله در 20 واحد پرورش گاومیش،  APA Latin(. در طي یک  در یک سي سي شیر )2000، 

سلول هاي سوماتیک 221280 سلول در یک سي سي شیر بود )Tripaldi و همکاران، 2003(. تعداد سلول هاي سوماتیک در شیر 

 Silva( گاومیش هاي سورتي، مورا و سریالنکایي،  از 50000 تا 375000 سلول در یک سي سي شیر با میانگین 140000 متغیر بود

 .)1994 ،Silva و

میانگین سلول هاي سوماتیک در 2693 نمونه شیر ماهانه از گاومیش هاي مورا در طي سالهاي 1997 تا 2000، 63610 سلول 

در یک سي سي بود )Ceren Munoz و همکاران، 2002(. 
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جدول 4 –  اثر مقادیر مختلف پروتئین جیره بر روي مقدار و کیفیت شیر گاومیش هاي ایتالیایي )آزمایش های تجربي(

اثر بر روي مقدار رفرنس
و كیفیت شیر

درصد پروتئین 
جیره

میانگین تولید شیر، 
كیلوگرم در روز

روزهاي شیردهي

Verna و همکاران، 1994 
.Tripaldi و همکاران 1997.

از روز 30 تا 150 شیردهي 1210

-NPN 14مقدار
از روز 132 تا 214 شیردهي Campanile910 و همکاران، 1998

عدم تغییر در مقدار و 
درصد پروتئین شیر . 
افزایش اوره خون و 

تثبیت نقطه انجماد شیر 

12

از روز 164 تا 246 شیردهي 97
افزایش اوره خون و 

تثبیت نقطه انجماد شیر 
12

از روز 45 تا 165 شیر دهي Sarubbi1714 و همکاران ، 2000

هیچگونه تغییر معني دار 
در مقدار و کیفیت شیر 

مشاهده نشد .

19
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 جدول 5- میانگین تولید روزانه ، خواص شیمیایي و فیزیکي شیر گاومیش هاي ایتالیایي 
براساس تعداد سلول هاي سوماتیک )Tripaldi و همکاران 2003(

RMSE>1000500-599400-499300-399200-299100-19950-99<50 تعداد  سلول هاي
سوماتیک در یک سي 

سي شیر *1000
3/707/c997/c898/bc618/bc628/abc969/ab559/a939/ab32تولید شیر ، کیلوگرم در روز
0/116/a796/a806/ab776/bc746/dc726/d706/dc716/dc73PH

0/453/c623/c643/c664/bc154/abc304/ab774/ab724/a84)1( درصد پروتئین
0/352/c692/c712/c743/c073/bc263/a903/ab813/a90)1( درصد کازئین
1/9874/c3174/c7574/c8677/bc1879/ab3682/a1280/a3180/a79)1( درصد کازئین به پروتئین
4/6317/a0317/a4216/a9316/a6814/b7314/b5314/b2714/b64 مدت زمان انعقاد

رنین )دقیقه(
1/314/a203/bc663/ab953/cde483/de123/e053/cde453/bcd57 مدت زمان سفت شدن

پنیر اولیه20K ، )دقیقه(
12/1240/d5843/de6044/dc2545/bc1748/ab3750/a2845/bc7742/dc64 سفت شدن پنیر

)A )mm 30اولیه
0/05 < a , b , c , d , e : p

)1(- اعداد ارائه شده از 5 درصد نمونه ها به دست آمده است .

در جدول شماره 5، میانگین تولید شیر، مقدار PH، میزان  پروتئین و کازئین، نسبت کازئین به پروتئین و خواص انعقادپذیري 

براساس مقادیر مختلف سلول های سوماتیک ارائه شده است. زماني که تعداد سلول هاي سوماتیک افزایش ، مقدار شیر کاهش و 

PH شیر افزایش یافته است. هنگامی که  تعداد سلول هاي سوماتیک افزایش یافته،  مقادیر پروتئین و  کازئین  شیر و  نسبت 

پروتئین/ کازئین نیز  کاهش یافته است. خواص انعقادپذیري شیر نیز در صورت افزایش سلول هاي سوماتیک،  ضایع شده است )از 

بین رفته است(. بر طبق نظر Pasquini و همکارانش در سال 2003، زماني که سلول هاي سوماتیک شیر گاومیش از 1500000 

به 13000 سلول در یک سي سي کاهش یابد، مقدار کازئین شیر حدود 10 درصد زیاد مي شود. 

- در آزمایش دیگري که توسط Di Bernadini در سال 2004 انجام شد، دسته بندي سلول هاي سوماتیک به شرح زیر بودند: 

الف-  کمتر از 200000 سلول سوماتیک در یک سي سي شیر ؛ 

ب- از 200000 تا 1000000 سلول سوماتیک در یک سي سي شیر ؛
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ج- بیشتر از 1000000 .

هنگامی که تعداد سلول هاي سوماتیک بیشتر از 200000 بود، تولید شیر به طور معني دار کاهش پیدا کرد )3/42 کیلوگرم شیر 

صبح  در مقابل 4/51 کیلوگرم(.

موقعی که  تعداد سلول هاي سوماتیک بیشتر از 1000000 در سي سي بود، PH شیر به طور معني دار افزایش یافت  )6/76 در 

مقابل 6/88( و عالوه بر این،  مقدار الکتوز شیر نیز بطور معني دار کاهش پیدا کرد )4/66 در مقابل 4/10(. مقادیر چربي، پروتئین 

از  بیشتر  به  از 200000  تأثیر مرحله شیردهي قرار داشتند. زماني که تعداد سلول هاي سوماتیک  نیز عمدتَاً تحت  و کازئین شیر 

1000000 افزایش یافت،  مدت انعقاد رنین و سفت شدن پنیر ژالتیني شکل )ابتداي تشکیل پنیر( به طور معني دار با یکدیگر اختالف 

داشتند ، ضمنَاً ، چنین به نظر رسید که سفت شدن پنیر،  تحت تأثیر بهداشت و سالمت پستان نیست. 

با نگرشي بر جدول 6، مي توان مشاهده کرد که آن دسته از نمونه هاي شیر که فعالیت رنین  در آنها ضعیف و یا خیلي ضعیف 

است، دقیقَاً همان هایي هستند که تعداد   سلول هاي سوماتیک در آنها زیادتر است و متقاباَلً در آن دسته از نمونه هایي که فعالیت  

رنین در آنها خوب و نسبتَاًخوب است،  تعداد سلول هاي سوماتیک در آنها کمتر است )به ترتیب تعداد سلول هاي سوماتیک در یک 

سي سي شیر( 314330 )رنین ضعیف( و 385850 )رنین خیلي ضعیف( در مقابل 203260 ) رنین خوب( و 231330 ) رنین نسبتَاً 

خوب(.

- این چنین به نظر مي رسد در بعضي از نمونه شیرهاي مورد آزمایش که تعداد سلول هاي سوماتیک بین 100000 تا 200000 

در یک سي سي شیر بود، تولید شیر بیشتر همراه با خواص شیمیایي و فیزیکي بهتري به دست آمده است. 

4- شمارش باکتریایي و کیفیت شیر

 - در زمینه شمارش میکروبي شیر گاومیش، محدودیت هاي اعالم شده در ایتالیا دقیقَاً مانند دیگر کشورهاي اروپایي است ، 

یعني،  500000 در یک سي سي شیر گاومیش،  براي محصوالتي که از شیر خام گاومیش به دست مي آیند. این چنین گزارش 

شده  که اغلب شیر خام که به کارگاه هاي پنیرسازي تحویل داده شده ،  داراي بار میکروبي باالیي بوده اند )Galiero و همکاران، 

Amante .1996 و همکاران، 2001(.

در ایتالیا،  قیمت شیرگاومیش بر خالف شیر گاو،   هیچگونه بستگي به مقادیر چربي و پروتئین ، سلول هاي سوماتیک و بار 

میکروبي ندارد، لیکن در عوض کیفیت نامطلوب بهداشتي شیر یکي از چند عامل مهمي است که بر روي ماندگاری موزارال که یک 

پنیر تازه است،  تأثیر مي گذارد. در طي آماده سازي موزارال، گذر از یک مرحله گرمایي )با درجه حرارت باال(  براي پنیر تازه و نرم 

)که هنوز تبدیل به موزارالي واقعي نشده است(،  باعث کاهش بار میکروبي مي شود . لیکن،  هنوز مشخص نیست که آیا ماندگاری 
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محصول آماده شده )یعني موزارال( براساس تعداد و نوع میکروبهاي موجود در شیر خام با یکدیگر تفاوت دارند یا نه؟

5 – نتیجه گیري 

جیره هاي با انرژي زیاد،  باعث افزایش چربي و پروتئین شیر در گاومیش مي شود. افزودن چربي به جیره گاومیش در اولین 

مرحله شیردهي،  تولید شیر را افزایش مي دهد. جیره اي که مقدار پروتئین آن خیلي کم باشد،  مي تواند باعث کاهش تولید شیر،  

درصد پروتئین و مقدار کل پروتئین در مجموع شیر تولیدي بشود.  ضمن اینکه باعث عدم تثبیت نقطه انجماد شیر گاومیش نیز 

خواهد شد. مادامي که سطح پروتئین جیره بیشتر از حد نیاز است، تنها اثرش بر روي کیفیت شیر، افزایش مواد ازته غیر پروتئینی 

)NPN( خواهد بود. میانگین تعداد سلول هاي سوماتیک در شیرگاومیش، خیلي زیاد نیست. زماني که تعداد سلول هاي سوماتیک 

تقریبَاً حدود 200000 سلول در یک سي سي شیر است، مقدار شیر بیشتر با ویژگي هاي شیمیایي و فیزیکي بهتر تولید مي شود. بار 

میکروبي زیاد،  یکي از  موارد  مهم  و حساس است  که در  رابطه  با  شیر گاومیش  مطرح  می شود  و لذا کنترل و مراقبت هاي 

بهداشتي بیشتري را از سوي تولیدکنندگان مي طلبد.

 جدول 6- میانگین تولید روزانه ، خواص شیمیایي ، فیزیکي ، بهداشتي و انعقاد پذیري گروه هایي از 
نمونه شیرهاي گاومیش هاي ایتالیا براساس قدرت رنین موجود در آنها )Tripaldi و همکاران، 2003(

RMSE گروه چهار
قدرت بسیار 

بد رنین 

گروه سه قدرت 
ضعیف رنین  

گروه دو ، 
قدرت نسبتاًَ 
خوب رنین

گروه یك، 
قدرت خوب 

رنین 

درصد از نمونه ها5/683/7618/6471/92
3/556/C727/B869/A099/A51 ،میانگین تولید شیر روزانه

کیلوگرم در روز 
0/096/A876/A866/B786/C70PH

296/86385/A85314/A33231/B33203/B26 تعداد  سلولهاي سوماتیک در
یک سي سي شیر 1000*

3/5925/A1118/B7113/C61)مدت زمان انعقاد )دقیقه
0/875/A924/B462/C81)مدت زمان سفت شدن پنیر اولیه )دقیقه
8/3517/C4436/B2752/A24)mm( سفت شدن پنیر اولیه

 < 0A , B , C : P/01
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فصل دهم
صنعت شیر و پنیر گاومیش

نویسنده : 
Antonio Borghese 

مؤسسه تحقیقات علوم  دامي ایتالیا، رم



-در کشورهایي که جمعیت گاومیش رو به افزایش است ، دقیقَاً در همان کشورها بازار فروش محصوالت گاومیش نیز رو به 

فزونی  است زیرا این دو عامل )جمعیت دام و وضعیت بازار( کاماَلً وابسته به تقاضاي مصرف کنندگان هستند. 

ایتالیا، بویژه، قیمت شیر گاومیش گران تر از شیر گاو است یعني 1/20 یورو  براي یک کیلوگرم شیر گاومیش در مقابل  در 

0/30 یورو  براي یک کیلوگرم شیر گاو. عالوه بر این، مصرف پنیر موزارالي حاصل از شیر گاومیش در ایتالیا و در جهان نیز رو 

به افزایش است، به طوري که 14 درصد پنیر موزارالي تولید شده در ایتالیا،  به کشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ژاپن 

صادر مي شود.

عوامل مؤثر در این افزایش تقاضا عبارتند از :

الف( موزارالي گاومیش منطقه کامپانا با عنوان تجاري و بین المللي D.O.P در اتحادیه اروپا مورد تائید و به ثبت رسیده است؛

ب( کیفیت باالي موزارال )تصویر1(؛

ج( خوشمزگي و نرمي زیاد موزارال ؛

د( سرشار بودن از شیر و طعم مطلوب؛
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)Bubalus bubalis photo ،1999(،تصویر1- پنیر موزارالي گاومیش كامپانا

هـ( گسترش استفاده از پنیر موزارال براي تهیه پیتزا، Caprese و دیگر غذاها . 

- محدودیت هاي بازار پنیر موزارال،  مرتبط هستند با سازمان صنعت پنیر سازي و توزیع پنیر در سطح کشور. بنابراین،  بسیاري 

از تولیدکنندگان شیرگاومیش و یا تعاوني هاي گاومیشداري،  برنامه تولید شیر  را طوري تنظیم مي کنند که بتوانند در زمان مناسب 

درآمد بیشتر و در موارد ضروري، درآمد جایگزین نیز داشته باشند .  این برنامه ریزي،  به منظور کسب اطمینان از فروش شیر و نیز 

 Treccia، فرآوری پنیرهاي مختلف )نه فقط موزارال که در یک محدوده زماني کوتاهي تولید مي شود(، و دیگر محصوالت از قبیل

Ricotta، Crescenza، Ribiola، Caciocavallo، کره و ماست است. 

- یکي از مشکالت عمده در بازار فروش موزارال، وجود تفاوت بین موزارالي سنتي ایتالیا که به وسیله کارگاه هاي صنایع تبدیلي 

کوچک )با مخمرها و باکتریهاي طبیعي و مدت ماندگاري از 3 تا 5 روز و غیرقابل نگهداري بیشتر از 5 روز در یخچال( فرآوری 

مي شود و موزارالي تولیدي بوسیله کارخانه های بزرگ و توزیع آن که باید  پنیري را تولید کنند با قابلیت نگهداري طوالني )30 

روز( براي سوپر مارکتها ، صادرات و قابل نگهداري در یخچال. لیکن موزارالي نوع دوم،  بدون مخمرها و میکروبهاي زنده، سفت تر 

از پنیر سنتي و با طعم میوه هاي مختلف است. هر دو نوع موزارالي نامبرده با همان نام تجاري D.O.P وارد بازار مي شوند اما، از 

نظر کیفیت و نحوه تولید خیلي با یکدیگر تفاوت دارند. در هر صورت، هر دو نوع موزارال )سنتي و صنعتي(، داراي بازار مصرف است 

ولي، امکان دارد که مصرف کنندگان در انتخاب و یا تصمیم براي خرید هر یک از آنها دچار اشتباه و یا سردرگمي شوند.
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- در دیگر کشورهاي اروپایي و خاور نزدیک، هیچ نوع پنیر مشهوري که قیمت مناسب و نسبتَاً باالیي در بازار بین المللي داشته 

باشد، وجود نداردو این به نوبه خود، یکي از عوامل محدود کننده براي ترویج و گسترش اقتصادي تر این دام و به تبع آن، توسعه 

گاومیش داري صنعتي و محصوالت لبني بهداشتي حاصل از شیرگاومیش در این کشورها مي شود. در کشورهاي بلغارستان، روماني 

و آلبانی،  شیرگاومیش تقریبَاً به طورکامل تبدیل به ماست مي شود زیرا این محصول بیشترین متقاضي را در بازارهاي محلي دارد. 

در دیگر کشورها  از چربي شیر گاومیش  کره و خامه درست مي کنند و شیر پس چرخ را به حالت شیر خام به  مصرف مي رسانند. 

در مصر، نوعي سرشیر به نام کشتاموسي خانا )Queshta Mosakhana( از طریق جمع آوري مولکول هاي چربي در سطح 

شیر جوشیده شده تولید مي شود. مشابه همین محصول به نام محلي قیمار )Gaymar(، حاصل از جمع آوري چربي هاي معلق در 

شیر طبیعي بدون هیچگونه جوشاندن و یا چرخش و نیز جمع آوري چربي هاي معلق از طریق چرخ کردن شیر تولید مي شود. در 

سوریه، محصولی به نام کویشادا )Quishada( از شیر خام و یا شیر جوشیده شده فرآوری مي شود که همین محصول را بعضي از 

مصرف کنندگان با حرارت دادن بیشتر، کمي غلیظ تر مي کنند. محصول دیگري به نام روغن حیواني )Ghee( حاصل از جوشاندن 

کره تولید مي شود که این محصول در مصر و آذربایجان، از محبوبیت بیشتري برخوردار است. بسیاري از دامداران خودشان )با کمک 

اعضای خانواده( شخصَاً اقدام به فرآوري شیر تولیدي دامهایشان کرده و محصوالتي از قبیل پنیر ، سرشیر و خامه فرآوری مي کنند 

و خودشان نیز مستقیمَاً محصوالتشان را به مصرف کنندگان مي فروشند.

- دسته بندي انواع گوناگون پنیر براساس میزان آب )Borghese و Moioli، 2002( به شرح زیر است :

1- پنیر نرم )میزان آب > 45 درصد(: به نام هاي Karish، Mish و Domiati در مصر ، Madhfor  در عراق، موزارال 

در ایتالیا، Alghab  در سوریه، Vladeasa در روماني؛

2- پنیر نیمه سفت )میزان آب 45-40 درصد(: به نام Beyaz Peyneri در ترکیه؛

3- پنیر سفت )میزان آب < 40 درصد(: به نام هاي Braila در روماني، Rahss در مصر، White brine در بلغارستان، 

Akkawi  در سوریه.

- در جدول شماره 1، خالصه اي از انواع پنیرهاي منطقه مدیترانه، که براساس منطقه و شیوه هاي مختلف فرآوري، دسته بندي 

شده اند،  توسط Borghese و همکارانش در سال 2000، ارائه شده است.

رایج ترین شیوه دسته بندي پنیر براساس نوع انعقاد آن ،  به شرح زیر نجام مي شود:   -

انعقاد آنزیمي )از طریق رنین(؛  .1

انعقاد اسیدي )بعد از اسیدي شدن طبیعي و یا به وسیله باکتریهاي الکتیک(؛  .2

در بسیاري از پنیرها هر دو نوع انعقاد با هم انجام مي شود )اسیدي و آنزیمي(، به طوري که در  پاره ای از آنها انعقاد اسیدي   .3
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و  در انواع دیگر،  انعقاد آنزیمي بیشتر است.

- بیشتر پنیرهاي تولید شده در منطقه مدیترانه،  از نوع سوم  یعنی از نوع اسیدي – آنزیمي هستند و این بدین معني است که 

انعقاد اسیدي در آنها بیشتر است، بدین صورت که شیر را قبل از افزودن رنین،  رها مي کنند تا کاماَلً اسیدي  شود زیرا مدت زمان 

انعقاد طوالني است.

با نگرشی  بر جدول شماره 1، کاماَلً مشهود است که انعقاد اسیدي در همه پنیرها انجام مي شود. 

در اینجا یک نکته کلي که  باید ذکر شود این است که شیوه ها و فن آوري هاي تولید پنیر و یا دیگر فرآورده هاي لبني از شیر 

گاومیش، تحت تأثیر عوامل و شرایط زیادي قرار دارد .  این شرایط،  حتمَاً مي بایستي مطابق و سازگار با شرایط عمومي محیطي که 

عملیات فرآوري در آن انجام مي شود،  باشد. به این ترتیب  که هر شیوه و یا فن آوري تولید پنیر،  تحت تأثیر شرایط اقلیمي، دسترسي 

به رنین با منشاء گیاهي و یا دامي و نیز ویژگي هاي شیر خام تولیدي  قرار دارد. شیر خام نیز به نوبه خود تحت تأثیر شرایط اقلیمي 

و شرایط بهداشتي گله ها است. منطقه اصلي و اولیه تولیدي پنیر گاومیش ایتالیایي بنام موزارال )Mozarella(، جنوب این کشور 

بود، یعني منطقه اي که داراي درجه حرارت باال و سیستم هاي پرورش گاومیش عمدتَاً وابسته به چراي دامها در مراتع . بنابراین،  

فن آوري تولید این پنیر  باید مناسب با نوع شیري مي بود که تازمان رسیدن به کارخانه پنیرسازي اسیدي می شد. 

به احتمال زیاد،  شیرمصرفي براي تولید اکثر پنیرهاي مدیترانه اي نیز همین شرایط را داشتند.

 Domiati، :در ساخت بعضي از انواع پنیرها فقط نوعي اسیدي شدن طبیعي )خود به خود( شیر انجام مي شود )پنیرهاي- 

.)Karish، Mish، Madhfor، Alghab

 در پنیرهاي دیگر، اسیدي شدن شیر با افزودن ماده شروع کننده )Starter( از قبیل کشت هاي باکتري الکتیک )پنیرهاي 

Vladeasa و Beyaz Peyneri( و یا کشت هاي آب پنیر طبیعي )پنیر Mozzarella( انجام مي شود. از مواد شروع کننده 

)Starter( نیز در ساخت پنیرهایي استفاده مي شود که انعقاد آنزیمي در آنها رخ مي دهد. علت استفاده از مواد شروع کننده در 

پنیرهاي مذکور ، کمک در جهت فعالیت بهتر رنین و تسهیل در روند فرآوري شیر و نهایتَاً تولید پنیر است. 

 )پنیرهاي: White brine cheese،  Braila و پنیر تازه عراقی (. 

- در جدول شماره 1، دیگر نکات مهم آماده سازي شیر قبل از فرآوري و نیز ویژگي هاي فن آوري تولید پنیر ارائه شده است.

- عملیات پاستوریزاسیون یعني حرارت دادن شیر به منظور از بین بردن عوامل بیماري زا و کاهش جمعیت میکروبي مي تواند 

 White brine : منجر به تضییع و کاهش محصول نهایي و  فقط در تولید پاره ای  اندک از پنیرها انجام مي شود )پنیرهاي

)cheese، Braila، Domiati، Vladeasa،  Beyaz peyneri

- بعضي از پنیرها به صورت تازه مصرف مي شوند، یعني فقط چند روز بعد از فرآوري )پنیرهاي Karish، پنیر تازه عراقی ، 
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Mozzarella، Ricotta، Alghab(. دیگر پنیرها پس از رسیدن )قوام آمدن( و حتي بعد از چندین ماه پس از تولید،  مصرف 

مي شوند. در این حالت،  مردم کشورهاي مدیترانه اي شیوه بسیار عاقالنه و مناسبي را براي نگهداري پنیر انجام مي دهند و آنهم 

نگهداري در آب نمک است. هدف از این کار،  تضمین بهترین ماندگاري براي پنیر بدون هیچگونه سرمایه گذاري گران قیمت از 

قبیل تهیه یخچال است. در حقیقت ، عمل آوري و نگهداري پنیر بدون استفاده از یخچال در مناطق گرم، نه تنها مي تواند باعث 

خراب شدن پنیر بشود،  بلکه سالمت مصرف کنندگان را نیز به مخاطره خواهد انداخت ضمن اینکه باعث فاسد شدن محصوالتي 

مي شود که با پنیر درست مي گردد. در نوعي پنیر به نام Mish،  مشاهده شد که پسآب کره اسیدی  شده ، شیر پس چرخ )چربي 

گرفته شده( و آب پنیر به آب نمک )که پنیر در آن نگهداري مي شود(،  اضافه مي کنند. 

و   Domiati پنیرهاي  در  است.  شده  ارائه  پنیر  ساخت  در  مختلف  فن آوري  چند  بارز  ویژگي هاي   1 شماره  جدول  در   -

Akkawi، قبل از فرآوري شیر،  نمک به آن افزوده می شود. این روش ، در کشورهاي مصر و سوریه به منظور متوقف کردن 

رشد باکتریهاي مضر و محدود کردن طبیعي جمعیت میکروبي شیر در طي فرآوري رایج است.  در دو نوع پنیر دیگر به نام هاي 

Madhfor در عراق و Mozzarella  در ایتالیا، پنیر اولیه )نارس( را به قطعات کوچکتر تبدیل و آن را براي مدتي رها مي کنند 

تا اسیدي شود )هیچگونه فرآیندي برروي آن انجام نمي دهند(. فرآیند اسیدي شدن پنیر،  شدیداً  بستگي به درجه حرارت محیط 

دارد زیرا این فرآیند توسط آن دسته از باکتري هاي تولیدکننده اسیدالکتیک انجام مي شود که بهترین رشد و فعالیت را در درجه 

حرارت هاي باال دارند. در روند تولید پنیر موزارال، پنیر نارس را پس از اسیدي شدن و رسیدن به PH    4/8 تا 4/9، با دست کش 

مي آورند)مانند آماده سازي خمیر نان سنگگ قبل از پخت نان( و سپس قالب بندي مي کنند. عمل کش آوردن فقط در ساخت پنیر 

موزارال انجام مي شود و هیچیک از انواع دیگر پنیر گاومیش،  به این شیوه تولید نمي شود.  عملیات کش آوردن پنیر شامل مراحل 

زیر است:

الف( افزودن آب داغ به پنیر نارس همزمان با خمیري کردن و کش آوردن آن؛

ب( خارج کردن آب پنیر و افزودن مجدد آب داغ براي چندین بار و ادامه خمیري کردن و کش آوردن پنیر. این مرحله از روند 

تولید )یعني کش آوردن پنیر(، اثر بسیار مهمي در ساخت و ایجاد حالت ارتجاعي )کشدار بودن( مخصوص پنیر موزارال دارد. عمل 

کش آوردن مي تواند با دست )تصویر2( و یا با دستگاه انجام شود. لیکن، حتي در کارخانه های  بزرگ صنایع لبني، کش آوردن با 

دست را ترجیح مي دهند )در مقایسه با ماشین( زیرا باعث بهبود کیفي و کمي محصول پنیر مي شود. مرحله کش آوردن،  همچنین 

از این نظر حائز اهمیت است که آب داغ همراه با اسیدي شدن پنیر نارس،  باعث بهبود شرایط بهداشتي محصول نیز مي شوند. در 

مرحله بعد از کش آوردن، محصول آماه شده را در قطعات با اوزان مختلف )از 15 تا 500 گرم( قالب بندي و شکل مي دهند )به شکل 

تخم مرغ و یا کالف (. مراحل قالب بندي و شکل دادن آنها نیز مي توانند با دست و یا به صورت مکانیکي )با دستگاه( انجام شوند 
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)تصویر 3(. افزودن نمک را مي توان در طي مرحله کش آوردن پنیر انجام داد و یا اینکه قطعات قالب گیري شده پنیر )آماده( را 

براي مدت کوتاهي )از چند دقیقه تا چند ساعت( در آب نمک داراي 18-10 درصد کلرور سدیم قرار داد. پس از آن،  پنیر موزارال 

به راحتي براي چندین روز در آب نمک اسیدي )حاوي 3-2 درصد کلرور سدیم( نگهداري مي شود. 

تصویر2- كش آوردن موزارال با دست 

)2003 ،Borghese تصویراز(

تصویر3- قالب  بندي موزارال با دستگاه مكانیكي

)2003 ،Borghese تصویر از( 

- محصوالت جنبي و بازارپسند کارخانه های صنایع لبني عبارتند از Ricotta )که فقط در ایتالیا تولید مي شود، در همان 

منطقه اي که قانون تولید این محصول به منظور قرارگرفتن در DOP به تصویب رسید، تصویر 4( و فرآورده های  مشابه در سوریه 

و مصر )Alkarish(. این محصوالت،  با استفاده از آب پنیر حاصل  از فرآوري پنیر تهیه و تولید مي شود )پروتئین های موجود در 

آب پنیر سرشار از  آمینواسیدهاي گوگرددار است( و در هیچ کشور دیگري این نوع محصوالت جنبي تولید نمي شوند. نکته   قابل 

تأملي که ممکن است در ذهن خطور کند،  این است که آیا آب پنیر باقي مانده به علت وجود اسیدیته  بسیار زیاد مانع  جداشدن 

و ته نشیني پروتئین می شود  و یا اینکه تازگي زیاد آب پنیر همراه با اسیدیته پایین،  آن را در معرض تغییر شیمیایي و در نهایت 

تبدیل به یک محصول جنبي می کند؟ 

در ترکیه،  نوعي نوشیدني متشکل از مخلوط آب و ماست به نام Ayran  )به احتمال زیاد همان دوغ ایراني( به مقدار زیاد 

توسط مردم این کشور به مصرف مي رسد. تولید سرشیر و خامه از شیر گاومیش نیز از تنوع زیادي در بین کشورهاي مختلف برخوردار 

است. به عنوان مثال در کشور مصر محصولي به نام Queshta Mosakhana را که نوعي سرشیر است بعد از جوشاندن شیر از 
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سطح ظروف مسطح جمع آوري مي کنند. محصول دیگري به نام Gaymar از دو شیوه جداکردن چربي ها از شیر به حالت طبیعي) 

رویه بستن طبیعي شیر در جاي ثابت بدون هیچگونه جوشاندن( و یا از طریق چرخ کردن شیر )براساس نیروي گریز از مرکز( تولید 

مي شود که در هر  دو صورت،  Gaymar را پس از تولید پاستوریزه مي کنند.

در ایتالیا، خامه شیر گاومیش را از طریق چرخ کردن شیر تهیه و سپس آن را پاستوریزه مي کنند. بعد از انعقاد حرارتي – اسیدي 

)اسید سیتریک( خامه، محصول لبني دیگري به نام Mascarpone تولید مي شود.

- در کشور سوریه نیز نوعي خامه به نام Quishada از شیر خام و یا جوشیده گاومیش تولید مي شود که گاهي اوقات به 

منظور غلیظ تر شدن )سفت تر شدن( ، آن را حرارت مي دهند.

تصویرRicotta -4 ی  ایتالیایي 

)2004 ،Bubalus bubalis(  

تصویر5- روغن و پنیر حاصل از شیرگاومیش در 

)2003 ،Borghese آذربایجان )تصویر از

-کره صنعتي با استفاده از دستگاه کره گیري، از خامه پاستوریزه شده تهیه مي شود. کره هاي تولید خانگي به راحتي با استفاده از 

شیر اسیدي شده تهیه مي شود. از ویژگي هاي مشخص و بارز کره گاومیش رنگ آن است  به طوري که کاماَلً سفیدتر از کره گاو  

و این سفیدي هم به علت عدم وجود کاروتن در آن است.

-روغن حیواني از طریق جوشاندن کره به دست مي آید و تولید این محصول بویژه در کشور مصر، خیلي رایج است و در صنعت 

نانوایي )پخت نان( از ارزش باالیي برخوردار است. در جمهوري آذربایجان، روغن حیواني تنها محصولي است که از چربي شیر 

گاومیش تولید مي شود. بعضي از انواع پنیرهاي خیلي ساده و نرم نیز از شیر گاومیش در آذربایجان تولید مي شوند )تصویر5(.

-آنچه مشخص است اینکه محصوالت لبني،  منطقه مدیترانه نیاز به بررسي و مطالعه دقیق تري دارند، و این بدین معني است 
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که در حقیقت تنوع در فن آوري هاي تولید انواع مختلف محصوالت لبني عامل مهمي در ایجاد تنوع زیستي در کل منطقه است.

-از میان همه پنیرهاي مدیترانه اي، موزارالي ایتالیا پنیري است که بیشترین مقدار تولید را به خود اختصاص داده و پیش بیني 

مي شود که تولیدش همچنان رو به افزایش خواهد بود. در حال حاضر،  تولید موزارال حدود 38 میلیون کیلوگرم در سال است. 

موفقیت در تولید و شهرت این پنیر از طرفي مرهون استقبال مصرف کنندگان و از سوی دیگر،  بهبود و تکامل تدریجي سیستم 

پرورش گاومیش در کشور ایتالیاست. شایان ذکر است پنیر موزارال در 3 نوع مختلف به شرح زیر تولید مي شود:

الف- موزارالیي كه به طور كامل از شیر گاومیش تهیه شده است ؛

ب- موزارالیي كه با تركیبي از شیر گاو و گاومیش تهیه شده است ؛

ج – موزارالیي كه بطور كامل از شیر گاو تهیه شده است. 

در حقیقت افزایش تقاضا براي شیر گاومیش همراه با فزونی تولید افزایش شیر گاو در سراسر اروپا،  باعث تشویق گاومیشداران 

انتخاب بهترین  از تولید شیر و  انجام رکوردگیري  از طریق بهبود مدیریت و شرایط تغذیه دامها،  افزایش تولید شیر گاومیش  به 

دام هاي مولد، شده است. در حقیقت در ایتالیا،  27/8 درصد از گاومیش هاي شیرده )ANASB ،2003( تحت پوشش برنامه رسمي 

رکوردگیري از شیر و ثبت مشخصات )بویژه ثبت شجره( هستند. میانگین تولید شیر گاومیش هاي تحت پوشش رکوردگیري در طي 

یک دوره شیردهي استاندارد،  متجاوز از 2100 کیلوگرم است  که در دام هاي پرتولید ، این میزان به 5000 کیلوگرم نیز مي رسد. در 

طي سال هاي اخیر،  صنعت پرورش گاومیش در ایتالیا شروع به رشد و توسعه کرده  به طوري که ارتباطات بین واحدهاي پرورش 

گاومیش، صنایع فرآوري شیر و مراکز علمي و تحقیقاتي بسیار  منسجم و عمیق هستند. 

به  است.  یافته  افزایش  قابل توجهي  به طور  قبیل موزارال  از  تازه  پنیر  بازار مصرف  نیز  و  تقاضا  -در طي چند سال گذشته، 

منظور تشخیص و حفاظت از موزارالي تهیه شده از شیر گاومیش، تولیدکنندگان شیر گاومیش انجمنی را تشکیل داده  اند که داراي 

اساسنامه رسمي براي تولید پنیر موزارالي گاومیش است، به طوری که این  انجمن موفق شده مصوبه رسمي دولت ایتالیا را ) براي 

کسب امتیاز قانوني تولید موزارال( با تصویب دو قانون در سال هاي 1979 و 1993 کسب کند. از مزایاي سودمند کسب این مصوبه 

براي انجمن این است که آنها مي توانند پنیر موزارالي خالص تولید شده از شیرگاومیش را با مارک » موزارالي گاومیش منطقه 

کامپانا« )Mozzarella di bufala campana( که از مناطق تایید شده توسط اتحادیه اروپا براي تولید محصوالت غذایي 

 D.O.P )Denomination of protected از جمله پنیر خالص از شیر خالص( براي انسان ها است را با مارک اختصاصي(

Origin( تولید و وارد بازار مصرف کنند. از ویژگي هاي این پنیر )که با مارک D.O.P وارد بازار شده است( این است که حتمَاً باید 

صددرصد از شیر خالص گاومیش تهیه بشود . منطقه  تولید شیر گاومیش مورد استفاده براي ساخت پنیر، مي بایستي از مناطقي باشد 

که در آنها  پرورش گاومیش براي قرنها ي متمادي سابقه دارد. عالوه بر این ،  همان شیوه فرآوري خاص منطقه که براي سده های 
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متمادی به وسیله تولیدکنندگان پنیر موزارال در این مناطق از آن استفاده مي شده همچنان   باید ادامه یابد )یعني از همان شیوه هاي 

سنتي با سابقه طوالني باید براي پنیر موزارال استفاده شود(. این دستورالعمل در شهر بروکسل براي اجرا در همه کشورهاي عضو 

اتحادیه اروپا به تصویب رسید. بنابراین،  پنیرهایي که از شیر گاو و یا شیر مخلوط گاو و گاومیش تهیه شده اند،  به هیچ عنوان 

نمي توانند با نام : » موزارالي D.O.P« وارد بازار مصرف شوند.

از موزارالي حاصل از شیر گاو است )یعني به ترتیب 24 درصد در مقایسه  تولید موزارالي حاصل از شیر گاومیش،  بیشتر 

13درصد(، ضمن اینکه موزارالي گاومیش،  از نظر چربي و پروتئین ، غني تر از موزارالي گاو است.

پنیر موزارالي خالص گاومیش   ضمن آبدار و تازه بودن، دارای قوام  و از همه مهمتر،   طعم و مزه مخصوص متفاوت با انواع 

دیگر پنیر است. خارج از ناحیه  اصلي تولید موزارال )یعني منطقه ناپل و استانهاي حوالي این منطقه(، این پنیر به عنوان محصولي 

با کیفیت عالي شناخته شده که در مواقع و موقعیت هاي به خصوص باید مصرف شود. در اینجا از مارک رسمي و مخصوص پنیر 

موزارال که به رنگ سبز و قرمز   بر روي برچسب هاي کاغذي بسته هاي موزارال چاپ شده است،  تقدیر و تشکر مي کنیم زیرا 

خریداران  با دیدن این مارک مخصوص ، بالفاصله متوجه این موضوع مي شوند که موزارالي گاومیش با این مارک اختصاصي با 

دیگر پنیرهاي مشابه در فروشگاه تفاوت دارد. عالوه بر این،  وجود دستورالعمل هاي مصوب دولتي )به عنوان یک پشتوانه قانوني( 

و نیز مارک مخصوص موزارالي گاومیش ، باعث شناسایي و جلوگیري از هرگونه تقلب و فریبکاري در تولید موزارالي خالص 

گاومیش مي شوند.

بیشتر تالش و هدف کارخانه  هاي فرآوري شیر گاومیش ، در جهت تأمین تقاضاي مصرف این پنیر در بازارهاي جهاني هدایت 

شده است. پنیر موزارال به عنوان بخشي از غذاي مشهور ایتالیا یعني پیتزا که مورد استقبال مردم تمام کشورهاي جهان قرار گرفته 

محسوب مي شود، به طوري که مي توان گفت موفقیت موزارال مرهون افزایش مصرف پنیر پیتزا در سراسر جهان است. 

توسعه بخش پرورش گاومیش در ایتالیا، نقش بسیار موثري در ایجاد فرصتهاي شغلي جدید در بخش واحدهاي پرورش گاومیش 

)تولید شیر( و نیز در کارخانه های  فرآوري شیر، داشته است. توسعه گاومیشداري در منطقه اي از ایتالیا که در آنجا به علت توسعه 

کمتر صنعت، بیکاري زیاد وجود داشت، باعث اشتغال بویژه براي جوانان بیکار ایتالیایي که اشتغال دائم در بخش کشاورزي نداشتند، 

.)Borghese ،2003( شد

تحقیقات در زمینه فن آوري مواد لبني نشان داده که  شیر گاومیش براي فرآوري و تولید محصوالت لبني گوناگون و قابل 

صادرات به تمام کشورهاي جهان، بسیار مناسب است.

با استفاده از شیر گاومیش محصولي به نام  -در آمریکاي التین در طي سالهاي اخیر، تعداد واحدهاي پرورش گاومیش که 

»Caso Blanco « ، پنیر کهنه و موزارال  تولید و نیز گاومیش هاي پرواري را   براي تولید گوشت پرورش مي دهند، بتدریج ولي 
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به طور مداوم،  افزایش یافته است  اگر چه،  برآورد میزان این افزایش دشوار  است.  در منطقه آمازون که گاومیشها به طور مداوم 

.)Zicarelli ،2001( زاد آوری دارند، از جمله مناسب ترین مناطق براي تولید پنیر موزارال مي باشد

-در آسیا یعني قاره اي که 96 درصد از کل شیر گاومیش جهان در آن تولید مي شود، صنعت پنیرسازي نیز در جهت تأمین 

نیازهاي غذایي مردم بویژه براي تأمین نیازهای  انسانها به پروتئین، رو به توسعه و تکامل است. فن آوري تولید لبنیات به طور جدي 

در کشور هندوستان رو به گسترش است، یعني کشوري که بعد از »انقالب سفید« مقام اول تولید شیر در جهان را )حدود 134 میلیون 

تن( به خود اختصاص داده است. بخش عمده  شیر  تولیدی در این کشور از طریق واحدهاي پرورش گاومیش فرآوری  مي شود، 

به طوري که 55 درصد کل شیر تولیدي در هندوستان و 65 درصد از کل شیر گاومیش در جهان به وسیله واحدهاي گاومیشداري 

در هندوستان تولید مي شود.

-برتري خواص شیمیایي شیر گاومیش نسبت به شیر دیگر گونه هاي،  دامي باعث اولویت این شیر براي فرآوري به عنوان شیر 

مایع و  نیز استفاده از آن براي تولید چندین محصول لبني در هندوستان و دیگر کشورهاي غربي شده است. آنچه به طور کلي 

 :)2003 ،Nayak و Patil( مي توانیم بگوییم این است که: شیر گاومیش براي تولید محصوالت لبني زیر مناسب تر است

)Concentrated milk( شیر غلیظ شده )الف 

شیر غلیظ شده گاومیش همان پایداري شیر گاو در مقابل حرارت را دارد. خیر )Kheer( نوعي محصول محلي متشکل از غالت 

و عمدتاًَ  شیر غلیظ گاومیش ) نان شیر مال ( است که براي مصرف فوري تولید مي شود؛

)Fat- rich milk products( محصوالت حاصل از شیر پرچرب )ب

به هر میزان که چربي شیر گاومیش بیشتر  باشد، سریعتر مي توان از شیر کره گیري کرد ضمن اینکه تجمع  چربي در شیر 

گاومیش بیشتر از گاو است. دالیل این برتري، وجود گلبول هاي بزرگتر چربي و نیز مقدار بیشتر چربي  جامد در شیر گاومیش است. 

-جداسازي خامه از شیر و تولید کره از خامه حاصله در گاومیش )در مقایسه با گاو( آسان تر است ضمن اینکه افت چربي در 

شیر پس چرخ و شیر پس مانده از کره گیري ، به مراتب کمتر است )یعني در شیر پس چرخ هنوز مقداري چربي وجود دارد(. کره 

حاصل از شیر گاومیش به طور معني دار بیشتر از شیر گاو  است و علتش مقدار بیشتر چربي در مقایسه با شیر گاو است. عالوه بر 

این، تست هاي کیفیت ثابت کرده است که کره حاصل از خامه شیر گاومیش ، از پایداري و ماندگاري بیشتر در مقایسه با کره گاو 

برخوردار  است  زیرا  وجود چربي جامد بیشتر و روند آهسته تر هیدرولیز چربي در خامه گاومیش است.  نوع روغن حیواني حاصل 

از شیر گاومیش، بهتر از گاو  است و علتش اندازه بزرگتر مولکول هاي چربي است که این موضوع نیز به نوبه خود مي تواند معلول  
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نسبت بیشتر )12-9 درصد( تري گلیسریدهاي ذوب شونده در چربي شیر گاومیش در مقایسه با شیر گاو )حدود 5 درصد( مي باشد 

است  )Patil و Nayak، 2003(؛

ج( محصوالت حاصل از شیر خشك شده با حرارت

کارخانه های صنایع لبني در هندوستان،  ترجیح مي دهند که شیر گاومیش را با حرارت خشک کرده و محصوالتي از قبیل 

Khao، Rabri، Kheer و Basundi تولید کنند. شواهد نشان داده است که شیر گاومیش در مقایسه با شیر گاو،  مقدار بیشتر 

همراه با کیفیت بهتري از محصوالت لبني متراکم تولید مي کند. Khoa  ) یکي از محصوالت بومي حاصل از شیر خشک شده 

گاومیش با حرارت است( از جمله محصوالتي است که از اهمیت اقتصادي زیادي برخوردار است و علتش هم این است که این 

محصول به عنوان یکي از مواد اصلي براي تهیه انواع مختلف شیریني هاي محلي )تهیه شده از شیر( از قبیل burfi، peda، کیک 

شیر، Gulabjamun و غیره در سراسر کشور هند به کار مي رود. از آنجائي که از شیر گاومیش محصول Khaoي بیشتري تولید 

مي شود و نیز ترکیب فیزیکي Khoaي تولید شده بعلت وجود چربي نسبتَاً بیشتر )در مقایسه با چربي شیر گاو( نرم تر و مطبوع تر 

است. به همین علت،  در مجموع کیفیت Khaoي تولید شده از شیر گاومیش،  بهتر از Khaoي تولید شده از شیر گاو با سطح 

.)Reddy،1985( مرطوب و بافت چسبنده و ماسه اي شکل، است

- Ramamurthy  در سال 1976چنین ادعا کرد که توان بیشتر چربي شیر گاومیش در) Emulsifying (   جهت تبدیل 

شدن به شیره و قابل جذب شدن  به علت وجود نسبت   بیشتر اسیدبوتیریک )50 درصد( حاوی تري گلیسریدها در مقایسه با فقط 

37 درصد در چربي شیر گاو است.  همین موضوع باعث بافت نرم و یکدست در Khoaي حاصل از شیر گاومیش شود. عالوه بر 

آنچه ذکر شد، استانداردهاي دولتي اعالم شده توسط PFA براي تولید Khoa در کشور هندوستان، شدیداًَ در جهت حمایت از 

شیر گاومیش براي تولید این محصول است. Moulick و همکارانش در سال 1996 چنین گزارش کردند که از نظر ویژگي هاي 

شیر  از  شده  تولید  لبني(  از محصوالت  دیگر  )نوعي   KalaKand کیفیت  مجموع  در  بو،  و  طعم   ، میکروبیولوژیکي  شیمیایي، 

گاومیش،  به مراتب بهتر از محصول تولید شده از شیر گاو  است؛

د( محصوالت حاصل از شیر گاومیش  منعقد شده با حرارت و اسید

کیفیت Paneer  )نوعي فرآورده حاصل از شیر منعقد شده با اسید( شیر گاومیش به مراتب بهتر از Paneer  شیر گاو است. 

Paneer شیر گاو بیش از حد نرم، شل و شکننده است به طوري که پس از پختن  وارفته و کیفیت و ماهیت اولیه خود  را از 

دست مي دهد )Sachdeva و همکاران، 1985(. نسبت پایین چربي جامد، اندازه کوچکتر ذرات کازئین و گلبولهاي چربي و کلسیم 
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کلوئیدهاي کمتر در شیر گاو، مي تواند دلیل کیفیت پایین تر Paneer حاصل از شیر گاو باشد. Paneer هندي به شیوه اسیدي 

کردن شیر با افزودن ماست اسیدي یا اسیدسیتریک و یا عصاره لیمو تولید مي شود و سپس براي چند دقیقه اي آن را مي جوشانند 

تا زماني که منعقد شود. در این حالت،  ماست افزوده شده را از محصول نهایي)یعنی Paneer( فیلتر و بدون افزودن نمک آن را 

فشرده مي کنند. Paneer )تصویر 6( مي بایستي حداکثر تا 3 روز پس از تولید، ترجیحَاً مخلوط با سس حاصل از گیاهان و سبزي 

های گوناگون مانند فلفل قرمز، فلفل سیاه، سیر، زنجبیل، زیره ، تمر هندي و علف خشک یوناني )Greek hay( و غیره مصرف 

شود. مردم هند، معمواَلً براي خوردن Paneer از کارد و چنگال استفاده نمي کنند، بلکه آن را همراه با نوعي نان مخلوطي که گرد، 

پهن و داراي خمیر مایه )خمیر ترش( کم به نام هندي Ciabatti   است، مصرف مي کنند. ثابت شده که افزودن 0/3 درصد سیترات 

Rasogolla ي حاصل از شیر گاو از نظر قابلیت ارتجاع و کیفیتChhana مشابه با  Chhana سدیم به شیر گاومیش در تولید

ي تولید شده از آن، تأثیر مثبت دارد )Rao ،1986(؛

هـ( محصوالت حاصل از شیر تخمیر شده

غلظت و ترکیب بهتر Dahi حاصل از شیر گاومیش،  به دلیل  مقدار بیشتر مواد جامد بویژه چربي، پروتئین، ذرات کازئین، 

.)1988 ،Singhalو Sindhu(گلبول هاي بزرگ چربي و کلسیم کلوئیدي است

-Ghosh  در سال 1986 چنین گزارش داد که استفاده از Misti dahi  حاصل از شیر گاومیش در بین مردم نواحي شرقي 

هند بیشتر رایج  است . شیر گاومیش همچنین براي تولید ماست با غلظت و ترکیب عالي، مناسب است، زیرا، همان طور که در 

سطور قبلي ذکر شد، مجموع مواد جامد شیر گاومیش )13 تا 17 درصد( در مقایسه با شیر گاو به مراتب بیشتر است. عالوه بر این، 

زماني که از شیر گاومیش استفاده مي شود، هیچگونه نیازي به تغلیظ و یا افزودن پودر شیر با هدف رسیدن به غلظت دلخواه، نیست.

- گزارش شده  که فعالیت و تکثیر مخمرهاي موجود در مایه ماست در شیر گاومیش،  سریعتر از شیر گاو و لذا  استالدئید 

نتیجه همین خاصیت کیفیت         در  تولید مي کند که  گاو  با شیر  مقایسه  در  بیشتري  و مزه(   براي طعم  و کلیدي  ماده موثر  )یک 

Organo   Leptic باالیي در محصول نهایي ایجاد مي شود  )Singh و Chakka  .)1982،Kaul  که ماده اصلي براي 

تولید Shrikhand  است، ترجیحَاً از شیر گاومیش  تولید مي شود زیرا ماست به دست آمده از شیر گاو خیلي شل و بي قوام است 

و بالعکس ماست به دست آمده از شیر گاومیش، سفت و یکنواخت است. مقدار Shrikhand  حاصل از شیر گاومیش  حدود 15 

تا 20 درصد بیشتر از مقدار به دست آمده از شیر گاو است .  Chakka , shrikhand حاصل از شیر گاومیش،  از ارزش غذایي 

.)2003 ،Nayak و Patil( .باالیي برخوردار هستند و مصرف آنها در بین مردم هندوستان رایج  است
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 و(  محصوالت حاصل از شیر منجمد

در مقایسه با شیر گاو، محصوالتي از شیر گاومیش از قبیل پودر شیر پس چرخ )شیري که چربي آن گرفته شده است( و مواد 

جامد موجود در آب پنیر، باعث غلظت و ترکیب بهتر در بستني مي شوند )Patel   و Mathur ، 1982(. مقدار پروتئین بیشتر در 

شیر گاومیش، به احتمال زیاد باعث غلظت و نرمي بیشتر در ترکیب بستني مي شود و یا به عبارت دیگر پروتئین بیشتر شیر گاومیش، 

مانع رقیق و زبر شدن بافت بستني مي گردد. بنابراین،  مي توان گفت استفاده از مواد جامد شیر گاومیش در بستني،  باعث بهبود 

طعم و بوي بستني بویژه در بستني هاي وانیلي که هیچگونه رنگ مصنوعي به آنها اضافه نمي شود، خواهد شد؛

)Dehydrated milk( محصوالت حاصل از شیر دهیدراته شده )ز

شیر و خامه گاومیش،  سفیدتر و غلیظ تر از شیر و خامه گاو هستند. بنابراین، شیر گاومیش براي تولید پودرهاي سفیدکننده چاي 

و قهوه مناسب تر است. پروتئین هاي موجود در آب پنیر حاصل از شیر گاومیش نسبت به فساد ناشي از گرما مقاوم تر از پروتئین هاي 

مشابه در شیر گاو هستند و به همین علت استفاده از شیرخشک گاومیش به احتمال زیاد نسبت به شیرخشک گاو در یک سري از 

شیوه هاي فرآوري صنعتي شیر که استحصال مقدار بیشتري از پروتئین هاي فاسدنشده آب پنیر مدنظر است، برتری دارد؛

تصویرPaneer -6 هندي با ادویه  

)2003 ،Borghese تصویر از(

تصویر7- پنیر نرم هندي

  )2003 ،Borghese تصویر از( 
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تصویر8- پاستیل هاي شیر و دیگر محصوالت شیر 

)2004 ،Barile گاومیش در فیلیپین) تصویر از

تصویر9- موزارال و ریكوتاي ایتالیایي 

)2003 ،Borghese تصویر از( 

ح( پنیرها

در هندوستان، بسیاري  از  انواع  پنیرهاي  ساده و  نرم حاصل  از شیر گاومیش  وجود  دارد )تصویر7( که به روش انعقاد اسیدي 

مستقیم و  بدون  افزودن نمک، تولید  شده اند. این  پنیرها باید به صورت تازه  در طي حداکثر تا سه روز پس از تولید مصرف شوند.  

هیچگونه شیوه قدیمي و سنتي براي  ساخت پنیر در هندوستان وجود  ندارد بلکه پنیرهاي تولیدي یا در سیستم صنعتي و یا  از طریق  

شیوه هاي جدید  و  در حال تکامل تولید شده اند .  بنابراین،  به  همین  علت مي توان گفت مصرف پنیر  در  هندوستان سابقه  آنچنان 

 Federation of Dairy Carabao(قدیمي  و  طوالني ندارد . در  فیلیپین، فدراسیون  تعاوني هاي  گاومیش  داران  شیري

Cooperatives = NEFDCCO Nueva Ecija(  تأسیس شده است. تعاوني هاي تحت پوشش این فدراسیون، شیرهاي 

تولید شده را جمع آوري، فرآوري و در نهایت، فرآورده هاي مختلف شیر گاومیش را به فروش مي رسانند که از جمله آنها مي توان 

 Kesong ،بستني، پاستیل هاي شیر ،)Aromatized milk( از شیرخام، شیر تازه پاستوریزه، شیر با طعم هاي مطبوع مختلف

Puti و Paneer Cheeses )تصویر 8( نام برد. 
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فصل یازدهم
گوشت و صنعت گوشت گاومیش

نویسنده :
Antonio Borghese  

مؤسسه تحقیقات علوم  دامي ایتالیا، رم



- در دهه 1990، میانگین مصرف سرانه گوشت براي هر فرد ساکن شبه صحراي آفریقا 12 کیلوگرم،  در آسیا 18 کیلوگرم ، در 

آمریکاي التین 45 کیلوگرم )FAO ،1998( و در کشورهاي توسعه یافته،  76 کیلوگرم بود. اگر چه،  مجموعه اي از عوامل مختلف 

بر روي برآوردهاي دراز مدت میزان مصرف سرانه محصوالت دامي تأثیر مي گذارد. لیکن،  برنامه ریزي و پیش بیني هاي الزم براي 

تغییرات الگوهاي مصرف براساس توسعه اقتصادي کشورها مورد توجه قرار گرفته است )Bouwman ،1997( و مصرف سرانه 

)کیلوگرم در سال(  براي همه کشورهاي در حال توسعه از 17 کیلوگرم در طي سالهاي 1989 تا 1991،  به 25 کیلوگرم در سال 

2010 و 30 کیلوگرم در سال 2025 افزایش خواهد یافت. نکته قابل توجه اینکه گوشت گاومیش توانمندي بالقوه زیادي براي تأمین 

.)2003 ،Anjaneyulu و Kondaiah( دارد  )این افزایش مصرف سرانه گوشت )که در سطور باال ذکر شد

-تولید گوشت گاومیش،  از امکان رشد باالیي برخوردار است و از نظر آلودگي به آفت کش ها و داروهاي دامپزشکي در مقایسه با 

تولید گوشت گاو،  در کمترین سطح خطر قرار دارد. گوشت گاومیش، در درجه اول در قاره آسیا تولید مي شود. سهم گوشت گاومیش 

به مجموع تولید گوشت در جهان،  فقط 1/3 درصد است. کشور هندوستان به تنهایي 1/43 میلیون تن گوشت گاومیش در سال 

تولید مي کند و این مقدار تأمین کننده 36 درصد از مجموع گوشت تولیدي در این کشور است  که نقش معني داري را در تأمین 

گوشت مورد نیاز تغذیه مردم هند ایفا مي کند. به علت اینکه گوشت گاومیش عمدتاًَ  از کشتار دامهاي حذفي تولید مي شود، بنابراین 
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سفت و به حالت فیبري است. تقاضا براي گوشت گاومیش زیاد است زیرا نسبتَاً کم چرب به طوري که چربي آن کمتر از 2درصد و 

عاري از بیماري هاي جنون گاوي است زیرا  که گاومیش ها فقط از علوفه  سبز موجود در مراتع و محصوالت فرعي مزارع کشاورزي 

تغذیه مي کنند. ویژگي هاي ارزشمند گوشت گاومیش در جهت فرآوري محصوالت گوناگون گوشتي را مي توان با افزایش و ترویج 

بنابر همین دالیل،  چشم انداز توسعه گوشت گاومیش  این فرآورده ها در بین مردم هندوستان بهبود بخشید.  از  فرهنگ استفاده 

 Prince و Murty(و فرآورده هاي گوشتي در هندوستان براي بازار داخلي و بازارهاي بین المللي،  خوب و امیدوار کننده است

.)2003 ،Devadason

- کیفیت و کمیت گوشت گاومیش،  بستگي به عوامل زیادي دارد که مهمترین آنها عبارتند   از تیپ و نژاد گاومیش آبي، سن، 

نوع تغذیه، سیستم مدیریت و شرایط محیطي ؛

- بطور کلي، گاوها در مقایسه با گاومیش ها از نظر ضریب رشد برتر هستند، ضمن اینکه بین خود دو زیر گونه گاومیش آبي 

یعني گاومیش رودخانه اي و باتالقي نیز از نظر ضریب رشد اختالفاتي وجود دارد؛

گرفت  قرار  بررسي  و  مطالعه  مورد   Barto Maymone توسط  ابتدا  ایتالیا،   در  گاومیش  گوشت  تولید  امکان   -

)Maymone،1945(.  نامبرده،  اولین رئیس مؤسسه تحقیقات تولیدات دامي کشور ایتالیا بود و پس از آن،  مطالعه مذکور توسط 

Beniamino Ferrara در دانشگاه دامپزشکي ناپل ادامه یافت )Ferrara و همکاران، 1964(.

- پس از تحقیق مذکور در زمینه تولید گوشت گاومیش، مطالعات دیگري در زمینه از شیرگیري زود هنگام گوساله ها و ضریب 

رشد در گوساله گاومیش هاي آبي انجام )De franciscis و Zicarelli،1974( و نتایجش در اولین کنگره جهاني گاومیش در 

سال 1974 در شهر کازرتاي ایتالیا گزارش شد.پژوهشگران  مذکور نتایج 154 تا 163 کیلوگرم وزن زنده در سن 180 روزگي با 

افزایش وزن روزانه بین 639 تا 707 گرم را بدون اختالفات معني دار در سطوح مختلف تغذیه و حدود 2/5 تا 3 واحد علوفه اي به 

ازای یک کیلوگرم وزن زنده،  به عنوان نسبت تبدیل علوفه به گوشت اعالم کردند.  البته بسیاري از دامهاي تحت آزمایش مبتال 

به بیماري دیستروفي  عضالني )Myo distrophy( و تلف شدند و یا اینکه عملکرد مطلوب و قابل قبول از نظر رشد و تولید 

گوشت از خود نشان ندادند. اولین دشواری  و معضل بهبود سیستم گاومیشداري در ایتالیا، مشکل از شیرگیري زودهنگام گوساله ها 

به منظور ذخیره شیر گاومیش براي فروش بازار بود )قیمت رسمي یک لیتر شیر 1/20 لیر ایتالیا بود(.  از طرفي،  پرورش دهندگان 

نیز تمایل چندانی  به خرید و تهیه مواد جایگزین شیر براي گوساله هاي از شیر گرفته،  نداشتند.

- مطالعات بسیار در زمینه از شیرگیري زودهنگام گوساله ها در ایتالیا انجام شد و محققان به این نکته پي بردند که تطابق 

پذیري )عادت کردن(  گوساله هاي از شیرگرفته به تغذیه مصنوعي،  در صورتي که هرگز حتي براي یک بار هم از پستان مادر شیر 

نخورده باشند آسان تر است )در مقایسه با زماني که چند روزي از پستان مادر شیر خورده باشند(. همچنین ، مشاهده شد که کنترل 
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بهداشتي و خوراک دادن گوساله ها در بوکسهاي انفرادي در طي یک ماه اول تولد گوساله مي تواند تلفات گوساله ها را کاهش دهد. 

- لیکن،  اصلي ترین معضل که بر روي موفقیت از شیرگیري زود هنگام اثرگذار بود، ترکیب شیمیایي پودرهاي شیر بود که در 

آن زمان براي مصرف گوساله هاي گاو تولید مي شد، به طوري که وقتي از این پودرهاي شیر براي تغذیه گوساله گاومیش ها استفاده 

مي کردند، ترکیب شیمیایي شان کاماَلً  مطابق با ترکیب شیر گاو بود.  به عنوان مثال،  پروتئین خام 19 درصد و چربی 14 درصد در 

ماده خشک بود. بنابراین،  Romita و Dias da silva در سال 1975نوعي پودر شیر غني شده تهیه کردند که داراي 21درصد 

پروتئین و 25درصد چربي در ماده خشک بود و با تغذیه گوساله گاومیشها از این پودر شیر به افزایش وزن روزانه اي معادل 919 گرم 

در نرها و 933 گرم در ماده ها و با وزن زنده 220 کیلوگرم در پایان دوره دست یافتند، ضمن اینکه درصد الشه پس از کشتار نیز  به 

ترتیب در نرها و ماده ها 59/72 درصد و 58/60 درصد بود. تحقیقات نسبتَاً زیادتري به منظور تعیین اثرات پودر شیر و کنسانتره هاي 

گوناگون  در سنین مختلف از شیرگیري و نیز استفاده توأم آنها در  کنسانتره هاي پیش دادن )Pre starter( و یا الکتو باسیلوز 

بر روي میزان رشد گوساله ها در مقایسه با شیر گاو و یا گاومیش انجام شده است )Palladino و همکاران Di lella .1993 و 

همکاران، Tripaldi .1998 و همکاران، Roncoroni .2001 و همکاران، 2001(.

 Probiotic در حال حاضر، از  نوعي  شیر اسیدي شده با 25درصد پروتئین خام و 23درصد چربي در ماده خشک داراي مواد -

و بدون عنصر مس  به منظور اجتناب از  مسمومیت در گاومیش در شرایط آب و هوایي معتدل براي تغذیه گاومیش هاي نوزاد 

استفاده مي شود )Zicarelli و همکاران، 1981(. تهیه و آماده سازي شیر اسیدي مذکور به راحتي امکان پذیر )به صورت کنسانتره 

18-16درصد( و مصرف آن هیچگونه تلفاتي در گوساله هایي که در سن 3 ماهگي از مصرف این شیر گرفته مي شوند، ایجاد نمي کند. 

افزایش وزن روزانه حاصل از مصرف این نوع شیر،  حدود 800-700 گرم در روز با وزن نهایي 100 کیلوگرم در پایان 3 ماهگي 

است. 

 Royal Palace محل  در  را  گاومیش  بین المللي  کنگره  دومین   ،  1982 سال  در   Giovanni De Franciscis  -

شهر کازرتاي ایتالیا سازماندهي کرد، در این کنگره بود که Ferrara و همکارانش گزارش اولین سري از نتایج آزمایش های 

مختلف انجام شده در زمینه تولید گوساله و جوانه گاومیش هاي نر به منظور تولید گوشت در کشورهاي مصر، روماني، یوگسالوي، 

هندوستان، اندونزي و ایتالیا را به حاضران  در کنگره اعالم کردند. این نتایج نشان دهنده افزایش وزن روزانه زیاد )904 گرم در 

روز( براي دامهاي با وزن کشتار کم )320 کیلوگرم( و افزایش وزن روزانه اندک )200 گرم در روز( براي دامهاي با وزن کشتار 

زیاد )683 کیلوگرم( بود. عالوه بر این،  از نتایج دیگر این آزمایشها،  اعالم افزایش درصد الشه پس از کشتار )از 52/7درصد به 

60درصد( درصورت افزایش وزن زنده دام بود )Di lella و همکاران، 1975(. پژوهندگان نامبرده این چنین نظر دادند که تولید 

دامهاي سنگین تر از 450 کیلوگرم اصاَلً اقتصادي و مقرون به صرفه نیست زیرا هم کاهش وزن و بازدهي رشد در دامهاي نر )اخته 
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نشده( و اخته شده است و هم  مربوط مي شود به واکنش پذیری ) Organoleptic( گوشت که باعث بوي بد آن  مي شود. در 

ایتالیا،  آزمایش های  متعددي بر روي گاومیشهاي آبي و گاوهاي نر نژاد هلشتاین در شرایط تغذیه اي و محیطي یکسان و نیز در 

سنین مختلف کشتار به منظور مقایسه تولید گوشت  توسط مؤسسه تحقیقات تولیدات دامي انجام  شده است، که نتایج آن نیز در 

دومین کنگره جهاني گاومیش توسط محققان مختلف ارائه شد. شش آزمایش بر روي 116 گوساله نر انجام شد که نیمي از این 

تعداد یعني 58 رأس آن ، گاومیش مدیترانه اي ایتالیا و 58 رأس نژاد فریزین بودند که همگي با :

الف- مواد جایگزین شیر و کنسانتره تغذیه و در سنین 20،  28 و 36 هفتگي کشتار شدند ؛

 ب- با مواد جایگزین شیر، علف خشک و کنسانتره تغذیه و در سنین 36، 52 و 64 هفتگي کشتار شدند.

- گوساله نرهاي نژاد فریزین،  عملکرد بهتري از نظر رشد و تولید گوشت در مقایسه با گوساله گاومیش ها از خود نشان دادند. 

گوساله گاومیشها در سنین 20، 28، 36 هفتگی )با جیره نوع الف(، و 36، 52، 64 هفتگی )با جیره  نوع ب(  به ترتیب افزایش وزن 

روزانه اي معادل 795، 807، 746، 963، 930 و 949 گرم در روز از خود نشان دادند )Romita و همکاران، 1982، جدول 1(، 

عالوه بر این،  درصد الشه خالص پس از کشتار )درصد الشه خالص حدود 4/5 درصد بیشتر از الشه معمولي است زیرا  درصد الشه 

خالص عبارت است از نسبت الشه به وزن زنده دام بدون محتویات دستگاه گوارش و روده ها و چون مخرج کسر کوچکتر مي شود،  

لذا اندازه کسر بزرگتر خواهد شد( به ترتیب عبارت بودند از : 59/6، 58/2، 57/6، 55/3، 57/0، 56/6 درصد )Romita و همکاران، 

1982، جدول 2(. این آزمایش ها  ثابت کرد که گاومیش ها را مي توان تا سن 15 ماهگي پس از شیرگیري زود هنگام،  پرورش داد 

که در این صورت ، روند نزدیکتر رشد بدني )تولید گوشت( به روند رشد گوساله گاوهاي نر فریزین خواهند داشت. وزن سر و پوست 

در گاومیش ها،  همیشه سنگین تر از گاوها بود؛ متقاباَلً طول و قطر روده در گاوها بیشتر از گاومیش ها بود؛  وزن الشه در گاوها و 

در هر سن سنگین تر از گاومیش ها ولیکن درصد گوشت الشه در سنین 20، 28 و 36 هفتگي در برنامه غذایي الف- بطور معني دار 

در گاومیش ها بیشتر بود. در هر صورت، در سنین باالتر این اختالفات به تدریج با افزایش چاقي در گاومیش ها از بین رفت. بویژه 

اینکه چربي زیر جلدي در گاومیش ها بطور معني دار بیشتر از گاوها بود اما،  چربي درون و بین ماهیچه ها در گاومیش ها در سنین 

36، 52 و 64 هفتگي بطور معني دار کمتر از گاوها بود.  بنابراین،  درصد گوشت خالص الشه در هر دو گونه تقریبَاً نزدیک به هم 

بود )62 تا 64 درصد( )Gilgiو همکاران، 1982. جدول3(. 
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جدول )1(: وزن ، افزایش وزن و مصرف غذا در سنین مختلف ) Romita و همکاران ، 1982(

سن به هفته362820 ) جیره الف (36 )جیره ب(6452
گاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشها

وزن اولیه 50/049/150/848/650/748/148/148/545/639/646/148/4
)Kg(

466/4481/1385/0402/8273/7285/7231/1 ***
291/0

203/7 ***
299/3

وزن نهایی *151/8161/5
)Kg(

416/4432/0334/2354/2224/7237/6183/0 ***
242/5

158/1 ***
189/7

مجموع افزایش *105/7113/1
)Kg( وزن

0/9490/9870/9300/9800/9631/0070/746 ***
0/988

0/807 ***
0/968

افزایش وزن *0/7950/850
)Kg( روزانه

43/743/743/743/741/839/4456/2456/2292/3292/3199/6199/6)Kg( شیر
1885/01970/71381/31448/6733/5772/0188/7 ***

274/3
142/3 ***

170/8
کنسانتره

) خوراک کامل(
522/1 **

653/1
علف خشک  395/1431/7243/0260/0

)خوراک کامل (
سطوح اختالف معنی دار بین گونه ها و در سنین مختلف 

p ≥ 5درصد        :*
p  ≥ 1درصد     :**
p  ≥ 0/1درصد :***
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جدول )2(: وزن دام گرسنه ، وزن زنده خالص، وزن الشه و درصد الشه به 
وزن زنده در سنین  مختلف ) Romita و همکاران ، 1982(

سن به هفته362820 ) جیره الف (36 )جیره ب(6452
گاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشها
465/7479/2384/5402/2273/7285/7230/2 ***

291/4
203/4 ***

228/3
151/8 *

161/5
وزن دام 
گرسنه   ٪

428/4433/2353/9360/6251/1257/5210/1 ***
263/0

185/3 **
201/7

وزن زنده 141/0145/8
خالص٪٪

242/7262/3*201/8 **
225/0

138/9 **
152/6

121/0 ***
159/2

108/0 ***
125/5

84/0 **
92/9

وزن الشه 
)کیلوگرم(

درصد الشه52/1154/7352/4855/9450/7453/4152/5654/6353/0954/9755/3357/52٪٪٪
56/64 ***

60/56
57/03 ***

62/31
55/33 ***

59/28
57/65 ***

61/24
58/25 ***

62/40
59/60 **

63/70
درصد الشه 
خالص ٪٪٪٪

سطوح اختالف معنی دار بین گونه ها و در سنین مختلف 
p ≥ 5درصد        :*
p  ≥ 1درصد     :**
p  ≥ 0/1درصد :***

٪: دام گرسنه ولیکن دارای  محتویات معده و روده است . 
٪٪: وزن دام زنده بدون هیچگونه محتویات روده و معده  

٪٪٪ :   100 ×   وزن الشه 
               وزن دام گرسنه 
٪٪٪٪100  ×  وزن الشه 

               وزن زنده خالص 
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جدول )3(:  ترکیبات الشه  ) Gigli و همکاران ، 1982(

سن به 362820 ) جیره الف (36 )جیره ب(6452
هفته گاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشهاگاوهاگاومیشها

117/3125/097/5 **
108/5

65/371/7*57/3 ***
75/6

50/7 ***
59/2

وزن شقه )نیم ** 39/043/7
)Kg( )الشه

D 62/061/67 D
61/41

62/34 63/80
C

64/35 65/40
B

63/26* 66/36
AB

 **
64/16

A 67/665/0 **درصد گوشت

 D
16/87

 ***
20/20

 D
17/57

 ***
19/48

19/5 C21/38* 21/96
B

22/65B 22/0923/16A 24/926/4 ** درصد
استخوان

 21/13
A

 **
18/12

 21/02
A

18/19* 16/70
B

14/37 12/64
C

14/04 11/55
C

12/68D 7/518/6 درصد مجموع
چربی

درصد دیگر ------1/221/170/920/860/990/91
بافتها

9/41 ***
5/25

8/86 ***
5/20

7/28 ***
4/56

درصد چربی ------
زیر جلدی

درصد چربی ------8/268/579/139/526/786/48
درون ماهیچه

2/23  **
3/13

2/112/611/652/42*0/97 ***
2/30

0/87 ***
2/23

درصد چربی ** 0/71/9
میاندوراه ٪

سطوح اختالف معنی دار بین گونه ها و در سنین مختلف 
p ≥ 5درصد        :*
p  ≥ 1درصد     :**
p  ≥ 0/1درصد :***

حروف انگلیسی مختلف بیانگر اختالفات معنی دار بین سنین مختلف در سطح 5درصد < p است.  
٪ : Perineal: میاندوراه 
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- از آنجائي که در آزمایش های قبلي گاومیش ها با علف خشک و کنسانتره تغذیه شده بودند و نتایج ذکر شده نیز به دست آمده 

بود، در دهه 1990 یک سري آزمایش های دیگر با پرواربندي گوساله هاي گاومیش با استفاده از سیلوي ذرت به علت قیمت ارزانتر 

به ازای یک UFC ) :Meat Forage Unitواحد علوفه ای  گوشت( انجام شد. در این آزمایش ها Gilgi  و همکارانش در سال 

1994، 24 رأس گاومیش نر جوان مدیترانه اي ایتالیا را با سیلوي ذرت که بطور آزاد در اختیار آنها قرار داشت، همراه با 0/9 کیلوگرم 

کنجاله سویا )حاوي 0/50 پروتئین خام( در روز، 0/1 کیلوگرم مکمل هاي معدني و ویتامیني در روز در قالب گروه A  ، تغذیه کردند. 

 A همراه با 50درصد مقدار سیلوي ذرتي که به وسیله دامهاي گروه A 24 رأس دیگر را با همان جیره گروه  ، B در گروه -

خورده شده بود، تغذیه کردند. هشت رأس از دامهاي هر گروه آزمایشی به ترتیب در سنین 10، 14 و 18 ماهگي کشتار شدند. آن 

دسته از گاومیش هایي که با سیلوي ذرت به طور آزاد تغذیه شده بودند،  رشد مشابهي )جدول 4( با دامهاي قبلي تحت آزمایش با 

حدود 970 گرم افزایش وزن روزانه حداکثر تا سن 14 ماهگي داشته و این مقدار افزایش وزن روزانه  از سن 14 ماهگي به بعد تا 

سن 18 ماهگي به 798 گرم در روز کاهش پیدا کرد. سطح پایین تر تغذیه شدیداًَ بر روي میزان رشد دامها اثر گذاشت. با افزایش 

سن دامها،  نسبت غذاي خورده شده به افزایش وزن نیز افزایش پیدا کرد )که بیانگر افزایش صورت کسر یعني غذاي خورده شده 

به ازاي مقدار ثابت افزایش وزن است( ضمن اینکه درصد الشه خالص نیز به رقم 60 درصد افزایش یافت. امتیاز وضعیت بدني و 

امتیاز چاقي دام نیز همراه با افزایش سن دام،  افزایش پیدا کرد.  همان طور که درصد چربي زیرجلدي و داخل ماهیچه اي باقیمانده 

در الشه نیز افزایش پیدا کرد )جدول 5(، در نتیجه درصد گوشت الشه کاهش یافت. الشه هاي دامهاي گروه B ،  چربي کمتر و 

گوشت بیشتر از الشه هاي گروه A داشتند. Di lella  و همکارانش در سال 1998با استفاده از سه نوع جیره مختلف که از نظر 

مقدار انرژی  و پروتئین یکسان بودند، شامل 50 درصد سیلوي ذرت، 15 درصد علف خشک یونجه و 35 درصد کنسانتره ، حاوي 

UFC 0/84  در کیلوگرم ماده خشک و  14/2 درصد پروتئین خام بین سنین شش ماهگي تا 12 ماهگي، به طور معني دار  افزایش 

وزن روزانه بیشتري )977 گرم( را در مقایسه با جیره اي حاوی  25 درصد سیلوي ذرت، 50 درصد کنسانتره و 25 درصد کاه غني 

 UFC 0/80 شده با آمونیاک، در گاومیش ها مشاهده کردند. در فاصله زماني بین 360 تا 480 روزگي،  گاومیش ها با جیره اي حاوي

در یک کیلوگرم ماده خشک و 12 درصد پروتئین خام مجدداًَ بهترین افزایش وزن روزانه )887 گرم( در گاومیش هاي گروه اول در 

مقایسه با گروه دوم )818 گرم( به دست آمد. 

- Silva  و همکارانش در سال 1997، در تحقیقي که در ایالت  IAPAR )Pinhais/PR( هندوستان بر روي 18 رأس 

گاومیش  مورا با استفاده از کنسانتره اي حاوي خوراک هاي Isoproteic  ) دارای  مقادیر یکسان پروتئین در کیلوگرم ماده خشک 

(و Isocaloric  ) دارای  مقادیر یکسان انرژی  در کیلوگرم ماده خشک (در سه نسبت حجمي مختلف بشرح زیر :

 Isoproteic 25 

Isoproteic 75

 Isoproteic 35 

Isoproteic 65

 Isoproteic 45 

Isoproteic 55
وو
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انجام دادند،  به  افزایش وزن روزانه به ترتیب 1/23، 1/23و 1/21 کیلوگرم  دست یافتند. 

- Restle و همکارانش در سال 1990 ، به افزایش وزن روزانه معادل 1/032 و 1/345 کیلوگرم در روز به ترتیب در گاومیش ها 

و گاوها دست یافتند. در تحقیقي که بر روي گوساله هایي از گروههاي ژنتیکي مختلف انجام شد، Jorge و همکارانش در سال  

1997، نتایج مشابهي را در گاومیش ها مشاهده کردند، افزایش وزن روزانه گوساله گاومیش ها کمتر از دو نژاد از گاوها و بیشتر از 

یک نژاد دیگر از گاو بود. در هر صورت،  این نتایج مغایر نتایج به دست آمده توسط Moletta و Restle در سال 1992،  بود. 

دو محقق نامبرده نیز عملکرد رشد گوساله هاي گروه هاي مختلف ژنتیکي را ارزیابي کردند و در پایان میانگین افزایش وزن روزانه 

براي گاومیش ها را 1/032 کیلوگرم در روز و 1/029 کیلوگرم در روز براي گوساله گاوها اعالم کردند.  شایان ذکر است همه دامهاي 

 ،a1979 و همکارانش در سال Villares .مورد تحقیق  به صورت بسته نگهداري و از جیره هاي غذایي مشابه استفاده مي کردند

میانگین افزایش وزن روزانه 0/991 کیلوگرم در گاومیش هاي 18 ماهه از سه نژاد مختلف را اعالم کردند.  این سه نژاد عبارت بودند 

از جعفرآبادي، مدیترانه اي و مورا. این نتیجه در زماني بود که همه دامها در شرایط مدیریت تغذیه اي یکسان نگهداري مي شدند. در 

بررسي افزایش وزن گاومیش هاي جوان مدیترانه اي، Nascimento و Veiga در سال 1973، پتانسیل باالي تولید گوشت در 

گاومیش هاي این نژاد را با میانگین افزایش وزن روزانه 0/857 کیلوگرم ثابت کردند.

- Velloso و همکارانش در سال 1994،  در مقایسه اي که بین افزایش وزن روزانه گاومیش ها و گاوهاي زبو انجام دادند 

به ترتیب مقادیر 1/027 و 0/808 کیلوگرم را به دست آوردند که این اعداد حدود 20 درصد با یکدیگر اختالف دارند. در تحقیق 

دیگري که به وسیله Tonhati و همکارانش در سال 2001 انجام شد، تعدادي گاومیش نژاد مورا از سن 26 ماهگي با وزن 330 

کیلوگرم با جیره هاي غذایي مختلف تغذیه شدند و درسن 30 ماهگي با وزن 408 کیلوگرم کشتار شدند. مواد غذایي مورد استفاده در 

این تحقیق عبارت بودند از نیشکر به عنوان ماده  غذایي حجیم و انرژي زا همراه با  3 ماده تأمین کننده پروتئین شامل مواد حاصل 

از جمع آوري بستر طیور و دیگر ضایعات در گروه اول،  سبوس  سویا  در گروه دوم و amiferm ) نوعی مکمل پروتئینی که در 

برزیل از آن استفاده می کنند( در گروه سوم. نتیجه این آزمایش تغذیه اي، افزایش وزن روزانه به مقدار 0/88، 0/78 و 0/39 کیلوگرم 

به ترتیب در سه گروه و با میانگین کل 0/68 کیلوگرم بود. 

- Johnson و Charles در سال 1975،  یک آزمایش مقایسه اي به مدت 132 روز بر روي تعدادي گاومیش و گاوهاي 

نژاد هلشتاین،  آنگوس و هرفورد که همگي آنها در جایگاه بسته نگهداري و در طي سنین 20 تا 30 ماهگي به بلوغ رسیده بودند ، 

با جیره غذایي حاوي کنسانتره زیاد، انجام دادند. پس از اتمام دوره آزمایش،  محققان نامبرده به این نتیجه رسیدند که گاومیش ها 

با گاوها داشتند )58/4، 63/3 و 62/1 درصد به ترتیب در  نسبت الشه به وزن قبل از کشتار کمتري )53/3 درصد( در مقایسه 

گاوهاي 3 نژاد مختلف(.
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- Felicio و همکارانش در سال 1979،  مطالعاتي در زمینه ترکیبات الشه و کیفیت گوشت هشت رأس گاومیش نر از نژاد 

  EBW=( جعفرآبادي با سن بلوغ تقریبي 24 ماه، وزن کشتار 400/6 کیلوگرم و وزن زنده بدون احتساب محتویات روده و معده

empty body weight( 5 /349 کیلوگرم انجام دادند.  نتایج به دست آمده بیانگر نسبت 48/7 درصد = وزن الشه به وزن 

هنگام کشتار و 55/8 درصد = وزن الشه به EBW بود. Villares و همکارانش در سال b1979،  میزان تولید گوشت 15 رأس  

گاومیش مدیترانه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.  از این 15 راس ، 10 رأس نر و 5 رأس ماده بودند که در سن حدود 24 

ماهگي به بلوغ رسیده، در جایگاه آزاد  )Free stall( نگهداري و میانگین وزن آنها قبل از کشتار 46/10 ±364/07 کیلوگرم بود. 

وزن الشه گرم پس از کشتار در دامهاي مورد آزمایش 13/65± 183/36 کیلوگرم بود که بیانگر 50/36 درصد = نسبت وزن الشه 

گرم به وزن زنده قبل از کشتار بود. Cockrill در سال 1974، همین نسبت  را 49 درصد براي ماده گاومیش هاي ایتالیایي در سن 

18 ماهگي گزارش کرد. محقق نامبرده همچنین همین نسبت را در ماده گاومیش هاي شوروي سابق بیشتر از نر ها گزارش کرد، به 

 WCY: Warm Carcass  (و همکارانش در سال 1998،  میانگین نسبت الشه گرم  Mattos .ترتیب 48/70 و 47/80 درصد

Yield(  به وزن زنده قبل از کشتار را52/20، 52/05 و 53/10 درصد به ترتیب در ماده گاومیش ها، نرهاي اخته شده و نرهاي اخته 

نشده ، گزارش کردند. نسبت الشه کمتر درگاومیش ها در مقایسه با گاوها توسط چندین محقق دیگر نیز گزارش شده است و علت 

آن را مي توان پوست ضخیم تر )سنگین تر(  و درصد بیشتر  وزن سر، شاخ ها، سم ها و روده ها نسبت به وزن کلي گاومیش در مقایسه 

با گاو دانست. Jorge و همکارانش در سال 1997،  میانگین نسبت الشه به وزن زنده هنگام کشتار در گاومیش هاي کشتار شده 

در سنین مختلف بلوغ و تغذیه شده با جیره غذایي حاوي 2/4 مگاکالري  انرژي قابل متابولیسم در کیلوگرم ماده خشک  را، 49/44 

درصد گزارش کردند. Oliveira و همکارانش در سال 1991،  نسبت الشه به وزن زنده هنگام کشتار در گاومیش هاي نگهداري 

شده در جایگاه بسته را 49/30 درصد گزارش کردند، عالوه بر این،  محققان نامبرده اختالفات موجود در ترکیبات قسمت هاي 

مختلف بدن بین گاومیش و گاوهاي زبو را نیز اعالم کردند .

- Afif و همکارانش در سال 1974، میانگین نسبت الشه را بین 50 تا 55 درصد براي گاومیش هاي نر در سنین و اوزان 

مختلف به هنگام کشتار گزارش کردند. Pillali و همکارانش در سال 1988، مطالعه اي را در زمینه نسبت الشه بر روي 15 رأس 

گاومیش نر و 30 رأس گاومیش ماده از نژادهاي مختلف موجود در دو ناحیه مختلف هندوستان انجام دادند. گاومیش هاي یک ناحیه 

به وزن زنده در هنگام کشتار، معادل 104/92± 410/57 کیلوگرم و 72/74±470/18 کیلوگرم به ترتیب در نرها و ماده ها رسیدند، 

 Lorenzoni ،به همین ترتیب،  نسبت الشه به وزن هنگام کشتار 1/83±41/58 و 1/01±43/06 درصد بود. در تحقیقات مشابه

و همکارانش در سال 1986 ضریب الشه 53/2 درصد براي گاومیش ها و 58/7 درصد براي گاوهاي نژاد Nelore گزارش کردند. 

Mattos و همکارانش در سال 1997، ویژگي هاي الشه در هشت رأس گاومیش مدیترانه اي و شش رأس گاو نژاد Nelore را 
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که به مدت 120 روز به حالت بسته نگهداري مي شدند مورد بررسي و تحقیق قرار دادند.  نتایج به دست آمده در رابطه با ضریب 

الشه در گاومیش ها 52/09 درصد و براي گاوهاي نژاد Nelore،  56/28 درصد بود. 

- تحقیق دیگري در زمینه  ضریب الشه توسط Franzolin و همکارانش در سال 1998 انجام شد. در این تحقیق،  15 

رأس گاومیش نر مدیترانه اي با 3 نوع جیره غذایي حاوي 3 سطح مختلف انرژي تغذیه شدند. میانگین کل ضریب الشه از 49/66 

تا 50/76 درصد متغیر بود. کمترین میانگین متعلق به گروه تغذیه شده با کمترین انرژي و بیشترین میانگین متعلق به گروه تغذیه 

شده با بیشترین انرژي بود. 

- Lourenco Junior و همکارانش در سال 1987، در آزمایش مقایسه اي که در رابطه با تعیین ضریب الشه نسبت به وزن 

زنده بدون احتساب  محتویات روده و معده )EBV( بین گاومیش هاي مدیترانه اي، فیلیپیني و نژاد جعفرآبادي انجام دادند، به ترتیب 

ضرائب 54/08، 53/76 و 53/32 درصد را اعالم کردند که این نتایج نشان دهنده اختالف جزیی بین آنها است. 

- Gazzeta و همکارانش در سال 1995، در تحقیقي که بر روي 12 رأس گاومیش جفعرآبادي، 12 رأس مدیترانه اي و 6 

رأس گاو نژاد Nelore انجام دادند، به ترتیب به ضرائب الشه 51/45، 51/44 و 57/18 درصد دست یافتند. 

- Tonhati و همکارانش در تحقیقي که در سال 2001 انجام دادند، میانگین ضریب الشه 48/65 درصد را براي گاومیش هاي 

موراي کشتار شده در سن 30 ماهگي گزارش کردند.

جدول )4(: عملکردها در دام زنده و زمان کشتار )Gigli  و همکاران، 1994(

درصد 

خالص 

الشه

وزن زنده 

)Kg( خالص

پروتئین  هضمی تعداد

)IDP(در روده

)g/d(

نسبت تبدیل 

انرژی )MJ( به 

یك كیلوگوشت

انرژی 

متابولیسم در 

روز  )مگا ژول(

افزایش وزن 

)Kg(  روزانه

تعداد

6 ماهگی--------
B 59/63D 212/88C 577/54C 55/79C 53/34A 0/96224A10 ماهگی
B 59/48E 178/08E 969/96C 54/07E 31/66CD 0/59424B

B 60/58B 326/38B 649/86B 66/36 B 64/46A 0/97916A14 ماهگی
B 59/73C 251/58C 463/87C 54/88DC 35/27C 0/64716B

A 61/6A 409/18696/A45A 87/42A 72/06B 0/7988A18 ماهگی
AB 60/22B 316/68D 473/01B 65/35D 37/21D 0/5508B

میانگین96)جمع(59/53255/948537/4560/4046/980/772
واریانس خطا2/194775371645/67655/38034/7630/009

حروف انگلیسی مختلف بیانگر اختالفات معنی دار بین سنین مختلف در سطح 5درصد < p هستند.
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جدول )5(: درصد ترکیبات الشه  )Gigli  و همکاران، 1994(

مجموع استخوان

چربی

چربی درون 

ماهیچه ای

نیم الشه مجموع گوشتچربی زیر جلدی

Kg )شقه(

A 24/93D 9/89D 5/91E 3/98AB 62/06E 33/96 ماهگی
C 20/20BC 13/38BC 8/01D 5/37A 63/79C 60/2A10 ماهگی
B 22/14ED 11/15CD 6/40DC 4/74A 63/86D 50/2B

D 17/47A 20/02A 11/02B 9/00C 60/37B 93/2A14 ماهگی
C 20/33BC 14/16BC 7/68C 6/48A 62/76C 70/5B

D 17/17A 21/62A 10/93A 10/69C 59/16A 118/4A18 ماهگی
C 19/98B 15/25B 8/31 C 6/93AB 62/37B 91/1B

میانگین20/4814/898/246/6562/0472/5
واریانس خطا1/4365/6742/6361/2054/82676/81

حروف انگلیسی مختلف بیانگر اختالفات معنی دار بین سنین مختلف در سطح 5درصد < p هستند.

- Peterson و Willis در سال 1974 ، ثابت کردند که چندین عامل مي تواند بر روي ضریب الشه تأثیر داشته باشد که از 

جمله آنها مي توان از مبناي محاسبه نام برد، یعني اینکه آیا ضریب الشه براساس نسبت ) 100× وزن الشه( به )وزن زنده هنگام 

کشتار( است  و یا اینکه  بر اساس  نسبت  ) 100× وزن الشه( به )Empty body weight( زماني که محاسبه بر اساس وزن 

زنده هنگام کشتار محاسبه مي شود، ضریب الشه تحت تأثیر نوع جیره غذایي و طول مدت گرسنگي دام تا قبل از کشتار قرار دارد. 

در این رابطه Jorge در سال 1993،  معتقد بود که ضریب الشه معمواَلً مالک مناسبي براي برآورد کیفیت گوشت تولید شده 

نیست. بویژه ، در دامهایي که بیشتر از مدت زمان مناسب براي پروار تغذیه و چاق شده اند، زیرا در این گونه دامها رقیق شدن بافت 

.)1997 ،Fontes و Jorge( چربي بر روي دیگر اجزای  الشه، از قبیل ماهیچه ها و استخوانها اثر مي گذارد

- در تحقیقي که بر روي تعدادي از گاومیش هاي مدیترانه اي انجام شد، Jorge و همکارانش در سال 1997،  ضرائب 55/86، 

 Tonhati ،27/64 و 16/51 درصد را به ترتیب براي ماهیچه ها، چربي و استخوانها اعالم کردند. در  یک تحقیق مشابه دیگر

و همکارانش در سال 2001،  میانگین هاي 52/01، 30/50 و 17/24درصد را به ترتیب براي ماهیچه ها، چربي و استخوانها در 

گاومیش هاي مورا در سن 30 ماهگي اعالم کردند.
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جدول )6(: جیره مورد  استفاده برای گوساله های از شیر گرفته با وزن 150 کیلوگرم

قیمت 
)یورو( 

گرم فیبر 
خام

گرم پروتئین 
خام قابل هضم

واحد  علوفه ای 
گوشت

كیلو گرم 
ماده خشك

مقدار به 
كیلوگرم

سیلوی ذرت0/10100290/560/622
علوفه خشک Ryegrass ایتالیایی0/286441461/11/762
جو0/20516310/91
بذر لگومینوز0/20782200/940/91
جمع0/788734583/64/186

جدول )7(: جیره مورد  استفاده برای گوساله های از شیر گرفته با وزن 200 کیلوگرم

قیمت 
)یورو( 

گرم فیبر 
خام

گرم پروتئین 
خام قابل هضم

واحد  علوفه ای 
گوشت

كیلو گرم 
ماده خشك

مقدار به 
كیلوگرم

سیلوی ذرت0/15150430/840/933
علوفه خشک Ryegrass ایتالیایی0/429662191/652/643
جو0/20516310/091
بذر لگومینوز0/20782200/940/91
جمع0/9712455454/435/378

جدول )8(: جیره مورد  استفاده برای گوساله های از شیر گرفته با وزن 300 کیلوگرم

قیمت 
)یورو( 

گرم فیبر 
خام

گرم پروتئین 
خام قابل هضم

واحد  علوفه ای 
گوشت

كیلو گرم 
ماده خشك

مقدار به 
كیلوگرم

سیلوی ذرت0/20200581/121/244
علوفه خشک Ryegrass ایتالیایی0/5612882922/203/524
جو0/20516310/91
بذر لگومینوز0/20782200/940/91
جمع1/1616176335/266/5610
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- در کشور مصر، Abdallah و همکارانش در سال 1981، در یک تحقیق مقایسه اي بین عملکرد گاومیش ها و گاوهایي که 

الشه گرم آنها 167 کیلوگرم بود، به ترتیب ضرائب 65/6 و 60/0 درصد براي ماهیچه ها، 10/1 و 8/1 درصد براي چربي و 17/1و 

.)2003 ،Ferreira Lima و Tonhati( 15/9 درصد را براي استخوانها اعالم کردند

- در کشورهاي آسیایي و آمریکاي جنوبي، گوشت گاومیش به طور کلي در سیستم Extensive با استفاده از چرای  در مراتع 

یا مزارع کم محصول بدون هیچگونه استفاده از خوراک پرانرژي تولید مي شود. در نتیجه، این سیستم پرورش باعث افزایش وزن 

روزانه کم )500 گرم( و تولید گاومیش هاي نر با وزن 400 کیلوگرم در سن حدود دو سالگي مي شود.

- در ایتالیا،  هدف از پرواربندي گاومیش ها دستیابي به حداقل 800 گرم تا 900 گرم افزایش وزن روزانه و در نهایت تولید 

گوساله نرهاي جوان با وزن 400 کیلوگرم در سن 15 ماهگي است. بنابراین، براي رسیدن به یک چنین ارقامي استفاده از جیره هاي 

غذایي مخصوص، )همان طور که در جداول 6، 7و 8 نشان داده شده( با سطوح انرژي زیاد از 0/86 تا UFC 0/80 )واحد علوفه ای 

گوشت( در یک کیلوگرم ماده خشک، و داشتن حدود 10 درصد DCP) پروتئین خام قابل هضم ( مورد نیاز است.

- عملکرد گاومیش در جهت تولید گوشت، یعني در نظر گرفتن عواملي از قبیل میزان رشد، راندمان غذایي، ضریب تبدیل، 

درصد الشه، ارزیابي الشه و ترکیبات آن . کیفیت قطعات گوشت از نظر اقتصادي  بسیار مهم هستند . لیکن ، ویژگي هاي شیمیایي، 

فیزیکي، واکنش پذیری  ، بهداشتي و نیز ارائه مناسب و مطلوب گوشت به مصرف کننده ، از جمله مواردي هستند که براي گسترش 

و توسعه بازار گوشت گاومیش ، در اولویت  قرار دارند. 

- در چندین سال پیش ، مطالعه اي بر روي کیفیت گوشت گاومیش هاي نر کشتار شده در سنین مختلف انجام شد. در این 

تحقیق،  از 30 رأس گوساله نر نژاد فریزین و 30 رأس گاومیش مدیترانه اي ایتالیا که در شرایط تغذیه اي و مدیریتي یکسان نگهداري 

و در سنین 20، 28 و 36 هفتگي کشتار شدند،  استفاده شد )Borghese و همکاران، 1978(. در مشاهده چشمی گوشت گاومیش 

آبي روشن تر از گوشت گاو بود به طوري که دستگاه کالریمتر این موضوع را تأئید کرد. لیکن،  با افزایش سن دام ، رنگ گوشت 

به تدریج تیره مي شود. افت وزني گوشت ناشي از پختن نیز با افزایش سن کاهش پیدا کرد. تردي گوشت که با استفاده از دستگاه 

Warner Bratzler Shear  اندازه گیري شده بود،  با  افزایش سن کاهش پیدا کرد همان طور که امتیاز مزه و طعم آن نیز 

کاهش پیدا کرده بود. میزان آب موجود در گوشت بعد از سن 36 هفتگي بیشتر شد. 

- تحقیقات بسیار زیادي در زمینه مقایسه گوشت گاومیش و گاوهاي فریزین تا سنین 52 و 64 هفتگي انجام شده است. این 

تحقیقات شامل: آنالیز ترکیب اسیدهاي چرب زیر پوستي، داخل ماهیچه ها، بین ماهیچه ها،لیپیدهاي اطراف احشاء                 ) 

Perivisceral ( و پیرامون  کلیه ) Perinephric ( در سن مختلف است )Borghese و همکاران، 1978( . لیکن،  فقط 

تعداد معدودي از نتایج تحقیقات انجام شده در این فصل گزارش شده که آنها هم مربوط هستند به کیفیت گوشت گاومیش هاي 
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ایتالیایي که با علف خشک و کنسانتره تغذیه و در سن 52 هفتگي کشتار و نتایج به دست آمده مقایسه شد با کیفیت گوشت گاوهاي 

فریزین که دقیقَاً در شرایط کاماَلً یکسان با گاومیش ها نگهداري، تغذیه و کشتار شدند )Borghese و همکاران، 1996(. نتایج 

مذکور به شرح زیر هستند: 

- PH ماهیچه در زمان کشتار تقریبَاً 6/2، بعد از دو ساعت 5/7 و بعد از شش ساعت به 5/5 رسید؛ 

یعني  ماهیچه ها  دیگر  از  بیشتر   )P  <0/05( معني دار  طور  به  گاوها  در   dorsi  Longissimus ماهیچه   PH فقط 

Semimembranosus و Semitendinosus در گاو و Longissimus dorsi در گاومیش بود )بعد از دو ساعت 6/2 

و پس  از شش ساعت 5/8(؛

- 24 ساعت پس از کشتار، PH همه ماهیچه ها در دو گونه تقریبَاً یکسان بود )5/5 تا  5/6(، با یک افزایش جزئي )5/7( از روز 

ششم به بعد. بنابراین با افزایش زمان پس از کشتار، PH ماهیچه ها عماًلً در دو گونه یکسان است؛ 

- این آزمایش ها )با استفاده از دسگاه Instron( ثابت کرد که در حالت نرمال، هیچگونه اختالفات معني دار بین دو گونه گاو 

و گاومیش در همه پارامترهاي فیزیکي در نه )9( ماهیچه مورد مطالعه،  وجود ندارد )جدول 9(؛

- میزان سفتی گوشت خام که با استفاده از دستگاه Werner Bratzler Shear اندازه گیري شد، در گاومیش فقط در 

 Semitendinosus بیشتر از گاو بود، در حالي که فقط در ماهیچه )P <0/05( گاومیش بطور معني دار Iliopsoas ماهیچه

 Caput Longumtricipitis گاوهاي نر بطور معني دار بیشتر از گاومیش بود )تصویر 1(. از نظر نیرو و قدرت، فقط ماهیچه

فشردگي  بهم  یا  تراکم  تست  در   .)2 )تصویر  داشت  گاو  در  ماهیچه  این  با  معني دار  اختالف  جوان  نر  گاومیش  در   brachii

در  ماهیچه مشابه  از  بیشتر  معني دار  بطور  گاو  در   Supraspinatus ماهیچه  در  فقط چسبندگي   )Compression test(

گاومیش بود. )جدول 9(؛

- قابلیت جوندگي که ناشی از مجموعه اي از پارامترهاي فیزیکي است، در گوشت گاو بیشتر از گوشت گاومیش است، و شاید 

به همین علت  عموم مردم معتقدند که گوشت گاومیش تردتر از گوشت گاو است؛

- نتایج حاصل از تست هاي انجام شده بر روي گوشت پخته شده به وسیله دستگاه Warner Bratzler Shear در جدول 

شماره 10 ارائه شده است. این نتایج نشان مي دهند که :

ماهیچه پخته شده Longissimvs dorsi )نمودار 3( تردتر از گوشت خام است ، بویژه اگر ماهیچه مذکور به صورت تنوري 

پخته شده باشد در این صورت ویژگي هاي گوشت در هر دو گونه یکسان هستند. در حالي که بعد از پختن در روغن جوشان ، گوشت 

گاومیش تردتر از گوشت گاو است )P < 0/09(؛
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تصویر1-ماهیچه Semitendinosus در

 گاومیش نر جوان

)2004 ،Borghese تصویر از(

 Longissimus dorsi تصویر3-ماهیچه

)2004 ،Borghese تصویر از(

 Caput Longum تصویر2- ماهیچه               

Tricipitis brachii در گاومیش نر جوان 

)2004 ،Borghese تصویر از(

 Gluteobiceps تصویر4- ماهیچه         

)2004 ،Borghese تصویر از(
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جدول )9(- پارامترهای تغییر شکل و جریان یافتن  مواد در ماهیچه ها  )Myorheological  ( که 
با استفاده  از دستگاه Instron  بدست آمده است )Borghese و همکاران ، 1996( 

 Compression test Warner Bratzler
Shear

نام تعداد
گونه

نام  ماهیچه 

قابلیت جویدن 
)Chewiness(

 Spring(
)× Gum

چسبندگی 
)Gumminess(
)Cohe × سفتی(

خاصیت
 ارتجاعی

)Springiness(

چسبندگی 
)Cohesiveness(

)1= Max(

سفتی 
)Kg(

توان كار
) Kgm ( 

)Kg( سفتی

a 2/27 a 11/47 ab 0/19 b 0/35 ab 31/62 Bbcde 0/33 C 11/539گاوC.L.tricipitis brachii

bc 2/00 c 8/80 ab 0/22 b 0/35 ab 26/85 Aab 0/42 ab 13/36 9گاومیش

a 2/21 Aa 11/07 ab 0/19 a 0/6 b 24/05 bc 0/45  b 16/12   9گاوSupraspinatus

bc 1/73 Bc 7/45 ab 0/22 a 0/39 C 18/72 ab 0/40 ab 14/15  9گاومیش

a 2/17 a 10/93 ab 0/19 ab 0/39 b 26/87 bcde 0/32 c 10/669گاوRectus Femoris

bc 1/83 c 8/86 b 0/20 a 0/35 bc 24/70 b 0/30  b 10/209گاومیش

a 2/47 a 11/68  ab 0/20  ab 0/40 ab 29/37 bc 0/33 c 10/559گاوGuteus Medius

bc 1/79c 8/35 ab 0/21 a 0/38 c 22/26 b 0/30 b 10/279گاومیش

a 3/04 a 13/88  a 0/23 b 0/5 a 39/90 bcd 0/ 42 b 16/159گاوGluteobiceps

b 2/88 b 12/86 ab 0/22 a 0/37 ab 35/43 ab 0/36 ab 13/119گاومیش

a 3/33 a 14/47  a 0/23 ab 0/42 ab 35/36 a 0/66 Aa 21/349گاوSemitendinosus

a 4/31 a 16/97  a 0/26 a 0/43 a 37/55 a 0/54 Ba 16/369گاومیش

a 2/33 a 10/46 ab 0/22 b 0/34ab 32/39 bcd 0/45 bc 13/569گاوSemimembranosus

Bc 1/99 c 9/42 b 0/20 a 0/34 ab 28/51 ab 0/46 ab 13/079گاومیش

b 0/94 b 5/14 b 0/18 b 0/33 c 15/31 dce 0/29 c 9/749گاوLongissimus dorsi

c 1/44 c 6/81 b 0/20 a 0/37 c 18/30 bc 0/32 b 10/69 9گاومیش

b 0/55 b 2/48 ab 0/22 c 0/26 c 9/24 e 0/24 Bc 7/26 9گاوIliop soas

d 0/36 d 1/75 b 0/20 b 0/23 C 7/83 c 0/28 Ac 9/59 9گاومیش

حروف کوچک انگلیسی بیانگر اختالف معنی دار در سطح 5 درصد< P    بین ماهیچه و حروف بزرگ بین گونه هاست . 

پرورش گاومیش و تحقیقات
358



جدول )10(- افت ناشی از پختن و میزان سفتی ماهیچه Longissimus dorsi  که به 
روش Warner  Bratzler محاسبه شده است ) Borghese و همکاران ، 1996( 

تعداددر روغن جوشاندن كبابی

بعد از 10 سفتی
دقیقه )درصد( 

در 70 درجه 
سانتیگراد 

)درصد(

بعد از 10 سفتی
دقیقه )درصد(

در 70 درجه  
سانتیگراد 

)درصد(
گاو 5/917/311/17/026/519/210

گاومیش5/718/512/66/129/722/210

خطای استاندارد0/370/720/910/371/972/41

جدول )11(- میانگین امتیازات  تست پانل  ) Borghese و همکاران ، 1996(
ماهی تابه زود پز

تعداد گاوگاومیشگاوگاومیش

میانگینCV درصدمیانگینCV درصدمیانگینCV درصدمیانگینCV درصد
13/6a 7/4015/2a 7/2921/7b 6/1422/0b 6/00882تردی
11/2a 7/3511/8a 7/2518/5b 6/1817/6b 6/28878مزه
26/4a 5/7527/1a 5/5528/6b 4/8529/3b 4/88880آبدار بودن

حروف انگلیسی مختلف بیانگر اختالفات معنی دار بین سنین مختلف در سطح 5 درصد < p هستند.
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- افت ناشي از پختن در روغن جوشان زماني که درجه حرارت گوشت به 70 درجه سانتي گراد رسید، حدود 21 درصد و بعد از 

پخت تنوري حدود 12 درصد بدون هیچگونه اختالف معني دار بین دو گونه بود )جدول 10(؛ 

- ده دقیقه بعد از پختن گوشت در مایعات، مقدار افت بیشتري  در گوشت گاومیش مشاهده شد. بدین صورت که بعد از پختن 

در روغن جوشان 7 درصد و پس از پخت تنوري تقریباًَ  6 درصد با روند مشابه افت گوشت در هر دو گونه مشاهده شد؛ 

- افت ناشي از پخت در دو گونه در صورت پخت تکه هاي )برش هاي( گوشت در ماهي تابه باز 22/9 درصد بود و در صورت 

پخت تحت فشار )در دیگ زودپز( فقط 7/5 درصد یعني کمتر از میزان افت مورد انتظار. درصد افت ناشي از پخت در ماهي تابه در 

صورت پخت کمتر و کاماَلً طبیعي بودن )بدون فشار( بطور خیلي معني دار )P <0/01( بیشتر از دیگر شیوه هاي پخت بود؛ 

- تعداد بسیار زیاد از دانشمندانی که از شیوه هاي مختلف تست تشخیص گوشت گاو و گاومیش استفاده کرده اند، در پایان 

کارشان چنین اظهار داشتند که این تشخیص غیرممکن است. )52/0 درصد از گزارش ها مربوط به پخت گوشت در ماهي تابه و 

74/5 درصد دیگر مربوط به پخت تحت فشار )دیگ زودپز( این چنین بوده است(؛

- بهمین ترتیب 25/1 و 18/0 درصد از گزارش ها، آنهایي بوده است که در تشخیص بین گوشت و گاو و گاومیش دچار اشتباه 

شدند؛ 

- هیچگونه گزارشي مبني بر تشخیص صحیح گوشت گاو و گاومیش با استفاده از تمام شیوه هاي تست،  ارائه نشد؛

- هیچگونه اختالفي در زمینه  ارزیابي تردي، مزه و آبکي بودن گوشت در بین دو گونه مشاهده نشد )جدول 11(؛

- فقط در دو تست طعم که به روش پانل ) Panel: نظر خواهی از مصرف کنندگان (  انجام شد ، گوشت گاومیش به طور 

معني دار، امتیاز بیشتري از گوشت گاو کسب کرد. قضاوت هاي انجام شده  در مورد کیفیت گوشت هاي پخته شده،  همیشه امتیاز بهتر 

  Borghese (      داده است  ) ( به گوشتي که تحت فشار پخته شده )در مقایسه با گوشت پخته شده در ماهي تابهP <0/05( را

و همکاران، 1996(.

- با توجه به تست هایي که در زمینه میزان تردي در ماهیچه هاي چندین رأس گاومیش ایتالیایي کشتار شده در سن 190 روزگي 

با استفاده از دستگاه Instron انجام شد، Failla و همکارانش در سال 2001، به این نتیجه رسیدند که اعداد حاصله در گوشت 

خام از 2/98 تا 4/87 سانتي متر/کیلوگرم متغیر است. حال اینکه Tonhati و همکارانش، در سال 2001 میانگین 4/52  سانتي متر/

کیلوگرم را در گاومیش هاي موراي 30 ماهه اعالم کردند. 

- با توجه به اطالعات جدیدي که در زمینه ویژگي هاي تغذیه اي گوشت گاومیش به دست آمده Infascelli و همکارانش 

در سال 2003 وجود بسیار کم لیپید )0/1± 1/36 درصد( در گوشت گاومیش را تأیید کردند که این مقدار اندک  لیپید همبستگي 

داشت با جیره غذایي کم انرژي )UFC 0/84 در یک کیلوگرم ماده خشک( که دامها با آن تغذیه شده بودند. میزان کلسترول )2/9 
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± 48/8 میلي گرم در 100 گرم گوشت( کمتر از آن حدي بود که براي گاوهاي ایتالیایي مستعد تولید گوشت گزارش شده بود. از 

نظر اسیدهاي Myristic ، Palmitic و Stearic ، مقادیر دو اسید اول در صورت بروز بیماری آتروما )Atheroma: نوعی 

 ) Thrombogenic(  و لخته زایی  )بیماری که عالمت مشخص آن فاسد شدن چربی موجود در الیه درونی سرخرگهاست

خیلي کم بودند . بنابراین، به رغم مقادیر اندک اسیداولئیک و اسید های غیر اشباع  از سري هاي ω-6 و ω -3 ، بروز بیماری آتروما 

و لخته زایی خیلی کم بودند )به ترتیب 0/53 و 1/48(. براساس این نتایج، کیفیت )ارزش( غذایي گوشت گاومیش مي تواند خیلي 

خوش بینانه مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

- در حال حاضر چندین فعالیت تحقیقاتي درکشور ایتالیا در زمینه ویژگي هاي فیزیکي، شیمیایي و واکنش پذیری  فرآورده هاي 

صنعتي حاصل از گوشت گاومیش به خاطر بازاریابي و بهره برداري مدیریتي در این زمینه در دست انجام هستند. 

- Buffalo Beef نام شرکتي است در شهر Capua )در منطقه Campania که فقط براي پرورش گاومیش به منظور 

تولید پنیر موزارال به ثبت رسیده است(.  این شرکت، مقدار زیادي از فرآورده هاي گوشتي حاصل از گاومیش هاي ایتالیا را تولید 

ماهیچه  بویژه  زده قسمت کپل،  و نمک  لخم  )گوشت   bresaola  : از  عبارتند  فرآورده هاي گوشتي  این  از  تعدادي  مي کند که 

Semitendinosus، تصویر 1(، Salami، انواع سوسیس، Cacciatorini )با مقدار جزیي Salami(، رولهاي پنیر گاومیش 

حاوي Salami، گوشت خشک یا نمک زده )تصویر 5(.

تصویر Bresaola -5 و Salami  مخصوص كه به وسیله شركت Buffalo beef تولید شده است.
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- در شهر میالن ایتالیا نیز Paleari و همکارانش در سال 2002 مطالعاتي را در زمینه  ویژگي هاي bresaola ي حاصل از 

 Valtellina ناحیه جغرافیایي حفاظت شده( حاصل از گوشت گاو در منطقه( IGP ي bresaola گوشت گاومیش  در مقایسه با

)منطقه Prealpine Lombard( که در حال وارد شدن در چندین بازار جهاني است، انجام دادند. در این مطالعات،  هیچگونه 

اختالف معني دار از نظر درصد افت وزن )32/3 درصد( و PH بعد از آب شدن گوشت منجمد و نمک زدن آن )5/67 درصد( بین 

محصوالت گاو و گاومیش،  مشاهده نشد. در رابطه با همه پارامترهاي مربوط به ترکیب شیمیایي )رطوبت 62/94 درصد در مقابل 

 bresaola 60/95 درصد،  پروتئین 29/79 درصد در مقابل 31/96 درصد کالژن 0/9 درصد در مقابل 0/78 درصد به ترتیب در

ي گاومیش و گاو( به استثناي درصد چربي )1/75درصد( و خاکستر )5/43 درصد(، اختالفات معني دار بین دو گونه مشاهده شد.

- درخصوص رنگ و روشني یا تیرگي آن، هیچگونه اختالف معني دار در نمونه هاي دو گونه مشاهده نشد، لیکن با استفاده از 

پارامتر درجه اشباع، bresaola ي گاومیش، تیره تر بود.

  عالوه بر این ، ظرافت  bresaola ي گاومیش کمتر از bresaola ي گاو  و به تبع آن مقاومتش بیشتر  بود )مقاومت در 

برابر فشار و یا بریدگی (.  

- تحقیقات انجام شده در صنایع غذایي نشان داده است که از گوشت فرآوري شده قسمت کپل گاومیش مي توان محصوالت 

بنابراین،  گوشت گوساله گاومیش بویژه گاومیش نر را مي توان فرآوري و محصوالت  مشابه محصوالت گوشت گاو تولید کرد. 

گوناگون تولید و از این طریق ارزش این گوشت و به تبع آن درآمد پرورش دهندگان افزایش خواهد یافت. در این رابطه ، مي توان 

انواع گوناگون محصوالت گوشت گاومیش خاص هر منطقه و متناسب با بازار مصرف را تولید کرد که با عملي شدن این اقدام،  

تقاضاي مصرف کنندگان گوشت لخم و کم انرژي )کم چربي( براي گنجاندن در جیره هاي غذایي شان به راحتي تأمین خواهد شد. 

- در حال حاضر،  پرورش گاومیش در ایتالیا )بویژه سه تعاوني فعال و مشهور که عالقه فراوان به تولید فرآورده هاي گوشت 

گاومیش دارند و عبارتند از تعاوني Consorzio Alba، Consorzio La Baronia و Buffalo Beef( ، تالش مي کنند 

تا گوشت گاومیش با کیفیت باال تولید کنند تا از این طریق بازار مصرف را رونق دهند )در رستورانهاي  معمولي و عالي(، به همین 

منظور تعاوني هاي مذکور پروتکل تولید گوشت گاومیش را با نام اختصاري پروتکل IGP )به معناي پروتکل منطقه جغرافیایي 

گوشت  معني  به   Carne di buffalo mediterrano مارک  با  را  خود  گوشتي  محصوالت  و  پذیرفته اند  شده(  حفاظت 

گاومیش مدیترانه وارد بازار مصرف مي کنند. منطقه جغرافیایي حفاظت شده که گاومیش ها در آن پرورش مي یابند،  در حقیقت همان 

D.O.P یامنطقه حفاظت شده Campana است   که برای تولید پنیر موزارالی گاومیش منطقه  Campana اختصاص یافته 

و در فصل هاي قبلي درباره آن توضیح داده شده است. منطقه Campana شامل نواحی Campania و Lazio  و بعضي از 

قسمت هاي مناطق Puglia و Molise است.  
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- گوساله و گاومیش هاي منتخب براي تولید گوشت را مي توان با استفاده از شیر جایگزین و یا شیر گاوهاي شیري از شیر 

گرفت. پس از شیرگیري،  مي توان آنها را با علوفه  تازه، خشک و یا سیلو همراه با کنسانتره تا مرز رسیدن به وزن زنده حداکثر 450 

کیلوگرم تغذیه کرد. انتخاب این نوع تغذیه و تعیین این وزن نهایي )یعني 450 کیلوگرم( به علت اجتناب از تولید الشه هاي خیلي 

چرب )چاق( و بدبو ،  جلوگیري از بیمارشدن و پرهیز  از هورمون درماني است. افزایش وزن روزانه گوساله نرهاي جوان باید بین 

800 تا 950 گرم باشد.

- چهار ماه پیش از کشتار، مصرف سیلوي ذرت و بعضي از مواد غذایي خاص قطع مي شود زیرا ،  این اقدام پرهیز  از ایجاد بوي 

بد در گوشت است. کف جایگاه یک چنین گوساله هاي پروار حتمَاً باید به صورت توفال )چوب هاي دراز و کم عرض در کنار هم با 

فاصله ي مناسب به طوري که پاي گوساله ها در آنها فرو نرود اما، کود درزیر آنها ریخته شود( و یا اینکه اگر کف جایگاه مسطح و 

با کاه پوشیده است، کاه هاي آلوده هر هفته باید جمع آوري و به جاي آن کاه پاکیزه  به عنوان بستر ریخته شود،  تا این طریق،  از 

انتشار بوي زننده ادرار و مدفوع در جایگاه جلوگیري شود. 

- به منظور اجتناب از افت کیفیت گوشت، هیچگونه استرسي نباید قبل و به هنگام کشتار به دام وارد شود. پس از کشتار،  

از لحاظ  وضعیت ظاهري،  به دو دسته خوب و قابل  باید به دو دسته متوسط و چاق و  از نظر میزان چاقي و الغري  الشه ها 

قبول تقسیم بندي شوند. حداقل 9 روز پس از کشتار،  الشه باید نگهداري شود و  پس از این مدت،  ویژگي هاي کیفي ماهیچه 

Longissimus dorsi باید به شرح زیر باشد: 

-PH،  برابر 5/5 تا 5/9؛

- چربي  داخل ماهیچه اي ،کمتر از 3 درصد؛

- پروتئین،  بیشتر از 20 درصد؛

- کلسترول، کمتر از 50 میلي گرم در 100 گرم ؛

- آهن،  بیشتر از 1/5 میلي گرم در 100 گرم ؛

و مجموع باکتري هاي مزوفیل،  کمتر از 105 واحد در سانتي متر مربع .

 bresaola، این ویژگي ها تضمین کننده کیفیت باالي گوشت و فرآورده هاي گوشتي تولید شده در صنایع غذایي مختلف از قبیل

Salami، Cacciatorini و پنیرهاي گاومیش حاوي Salami و یا گوشت خوک، است.

- بنابراین،  هدف بازار گوشت گاومیش در ایتالیا توسعه و بهبود کیفي محصوالت گوشتي با ارزش غذایي  مطلوب  با حداقل 

تغییرات شیمیایی است.  

- در آمریکاي جنوبي نیز بویژه در برزیل که بیشترین جمعیت گاومیش از اکوتیپ آمریکاي جنوبي را دارا است )3000000 
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رأس(، گوشت گاومیش از دیدگاه مردم به عنوان گوشتي کامالًَ  متفاوت با گوشت گاو،  شناخته شده است. گوشت گاومیش در مقایسه 

با گاو ، داراي چربي کمتر به طوري که کلسترول آن 40 درصد کمتر،  کالري آن 55 درصد کمتر، پروتئین 11 درصد بیشتر و مواد 

معدني 10 درصد بیشتر است )جدول 12(. گوشت گاومیش که قرار است وارد بازار مصرف شود، باید از دامهاي جوان ترجیحَاً از سن 

18 تا 24 ماهگي تولید شده باشد، زیرا دامهاي مسن تر داراي گوشت فیبري  با کیفیت پایین تري هستند. بنابراین،  به خاطر مزایاي 

ذکر شده،  امروزه بازار مصرف مطمئن و تضمین شده گوشت گاومیش نه تنها در برزیل،  بلکه در سراسر جهان  ایجاد شده است. 

فروش  به  مصرف  براي  آماده  گوشت  برش هاي  حاوي  مخصوص  بسته بندي هاي  معموالًَ در  گاومیش  گوشت   ، برزیل  در   -

.)Rocha Loures ،2001( مي رسد. در حال حاضر ، متقاضي عمده  این محصول رستوران هاي ویژه هستند

- در آسیا، مصرف گوشت گاومیش ، در درجه اول به منظور تولید غذا بویژه تأمین پروتئین حیواني براي مصرف انسان هاست 

و تولید آن مي تواند نقش مؤثر و کارآمد براي حل معضل جهاني سوء تغذیه بویژه تأمین پروتئین حیواني داشته باشد. هندوستان،  

بزرگترین تولیدکننده گوشت گاومیش در آسیاست. 

- در هندوستان،  حدود 4/7 میلیون تن گوشت تولید مي شود که این مقدار در رتبه هشتم مقدار کل تولید گوشت در جهان 

قرار دارد. حدود 30 درصد از کل گوشت تولیدي ساالنه در هندوستان را گوشت گاومیش تشکیل مي دهد )1/43 میلیون تن در 

سال(. سهم گوشت گاو، گوسفند، بز، خوک و طیور 31 درصد مي باشد، به ترتیب 5، 10، 10، 3 و 3 درصد )FAO ،2003(. روند 

جمعیت دام، درصد کشتار )تعداد  دام کشتار شده به نسبت جمعیت آن دام(، وزن الشه و تولید گوشت در هندوستان در سال 2003،  

در جدول شماره 13ارائه شده است. صادرات اصلي گوشت در هندوستان، همان طور که در جدول شماره 14 ارائه شده، از گوشت 

.)Ranjhan ،2004( گاومیش است

- با نگرش دقیق بر صادرات گوشت در هندوستان ، به این نکته پي خواهیم برد که صادرات گوشت گاومیش بطور معني دار 

در طي سه سال گذشته افزایش یافته است. صادرات گوشت گاومیش در سال هاي 1997 و 1998،  فقط 176328تن بود و این 

مقدار با 43 درصد افزایش، به 243355 تن در طي سالهاي 2001 تا 2002 رسید. در سال هاي 2002 و 2003،  میزان صادرات به 

300000 تن به ارزش 300 میلیون دالر آمریکا رسید. عالوه بر این،  صادرات گوشت نشخوارکنندگان کوچک شامل گوسفند و بز 

نیز در طي سه سال گذشته افزایش یافته است. در هندوستان همچنین  تعداد بسیار زیادي سگ و گربه وجود دارد که به عنوان 

حیوانات دست آموز خانگي نگهداري مي شوند ولي،  هیچگونه غذاي منطبق با اصول علمي براي این حیوانات تولید نمي شود. بازار 

جهاني خرید و فروش غذاي حیوانات،  بسیار پررونق است به طوري که ارزش پولي تقاضا براي خوراک حیوانات خانگي به میلیاردها 

دالر مي رسید. کشتارگاهها حجم عظیمي از مواد خام مورد نیاز خوراک حیوانات خانگي را تأمین مي کنند و فن آوری مربوط به 

استفاده اقتصادي ازاین مواد در هندوستان رو به توسعه و تکامل است. در پنج سال آینده،  بخش تولیدخوراک دامهاي خانگي در 
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هند،  پیشرفت و جهش چشمگیري با کمک سرمایه گذاران جهاني که در  این زمینه  با  شرکت هاي  هندي  سرمایه گذاري  مشترک  

.)Ranjhan ،2004،1996( کرده اند،  خواهد داشت

- در هندوستان،  تغذیه متراکم )Intensive feeding( گوساله گاومیش هاي نر به منظور تولید گوشت نه تنها تصورش 

هم در اذهان پیش نیامده بود،  بلکه به عنوان عملي ناپسند به آن نگریسته مي شد. لیکن ، از حدود پنج سال پیش )از 1999 تا 

2005( تغذیه متراکم گوساله گاومیش هاي نر براي اولین بار در واحدهاي پرواربندي صنعتي به منظور تولید گوشت با کیفیت خوب 

انجام شده است. در یک پروژه ترویجي پرواربندي صنعتي با عنوان HAIL، یک جایگاه پرواربندي صنعتي به ظرفیت 5000 رأس 

گوساله نر احداث شده است. کف جایگاه دامها در این واحد با استفاده از توفال هاي چوبي یا فلزي )Slatted floors( ساخته شده 

به طوري که ادرار و کود دامها از زیر توفالها در مخزن، Keller جمع آوري و از آنجا بطور منظم با فشار به بیرون از جایگاه و سپس 

به حالت اسپري ، وارد مزارع کشت علوفه مي شود. 

- گوساله نرها در سن هشت تا ده ماهگي،  از گاومیشداران خریداري و پس از خریداري، به مدت پانزده )15( روز به منظور 

انجام عملیات واکسیناسیون و خوراندن داروهاي ضدکرم در قرنطینه نگهداري مي شوند.  پس از گذراندن این دوره قرنطینه پانزده 

روزه،  به سالن اصلي پرواربندي منتقل و در آنجا با جیره حاوي پروتئین و انرژي زیاد برای  افزایش وزن به مقدار 120 کیلوگرم در 

طي چهار ماه و تولید گوشت با کیفیت، تغذیه مي شوند. ترکیب این جیره به شرح زیر است: 

50 درصد  کاه غالت
30 درصد  بذر کلم یا شلغم

5 درصد  سبوس
2 درصد  اوره

10درصد مالس
1درصد  مکمل معدني

2درصد  نمک
100درصدجمع

این خوراک،  به صورت پلت شده و داراي 18 درصد پروتئین خام و 60 درصد TDN است . هر دام تحت پروار روزانه با   -

2/5تا 3/0 کیلوگرم از این پلت، 3 کیلوگرم تفاله جو حاصل از کارخانه های آبجوسازي و 2 کیلوگرم نیشکر کامل مخلوط باسورگوم،  

تغذیه مي  شود. این جیره غذایي، در مجموع داراي 20 درصد پروتئین خام و 65 درصد TDN و مقدار ماده خشک مصرف شده 
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توسط هر دام 4 تا 5 کیلوگرم در یک روز است.  

- ترکیب ماده غذایي یاد شده را مي توان براساس قابل دسترس بودن منابع غذایي در هر منطقه،  تغییر داد )Ranjhan ،2004(؛

گوساله های نژاد مورا،  افزایش وزن روزانه اي از 900 تا 1000 گرم در روز با ضریب تبدیل 5:1 دارد؛

هزینه یک کیلوگرم افزایش وزن زنده حدود 25 روپیه هند )برابر 0/5 دالر آمریکا( مي شود )20 روپیه هزینه غذا + 5 روپیه 

هزینه هاي عمومي دیگر در روز(.

درصد الشه یک چنین گوساله هاي پروار شده،  حدود 65 درصد است. یک دام زنده با وزن 250 کیلوگرم الشه اي حدود 150 

کیلوگرم را تولید مي کند، قیمت یک کیلوگرم از یک چنین الشه اي از 65 تا 90 روپیه )1/5 تا 2 دالر آمریکا( در بازار جهاني است. 

کیفیت گوشت گاومیش بسیار باالست زیرا بدون چربي، ترد و آبدار است و لذا اگر بگوییم:  گاومیش طالي سیاه است ، سخن به 

گزاف  نگفته ایم.

دیگر جنبه هاي مثبت گوشت هاي تولید شده )در واحدهاي پرواربندي نامبرده (  مشخص بودن شیوه و محل تولید،  صدور 

گواهي تایید بهداشتي محل تولید) به عنوان  ابزاري بسیار مهم و ضروري براي جلوگیري از انتقال بیماري ها از طریق گوشت(  به 

منظور بهبود استانداردهاي تولید و ایجاد اطمینان خاطر براي مصرف کنندگان و در نهایت ایجاد بازار مطمئن ، بر روي بسته هاي 

حاوي این گوشت ها است  زیرا،  این نکات از معیارهاي مهم و مورد تأکید سازمان کدکس) Alimentarius Codex( است. 

- به خوراک گاومیش هاي تحت پروار،  هرگز آنتي بیوتیک، هورمون و یا مواد بهبود دهنده رشد،  افزوده نمي شود. نکته اي که 

نباید فراموش شود این است که جهاني شدن تجارت گوشت، توسعه و گسترش تولیدات دامي منجر به یک بیدارباش جهاني در  

زمینه  استفاده نامشخص و مبهم از انواع داروهاي دامي مي شود زیرا این روند  باعث افزایش خطر براي انسانهاي مصرف کننده 

این تولیدات مي گردد. همچنین ، عوامل مذکور مي توانند تعادل اکوسیستم محیط زیست را بر هم بزنند.

- در هندوستان حدود 40 میلیون نفر در بخش گوشت شامل: تجارت دام زنده، پوست، استخوان، شاخ، سم و غیره،  مشغول 

.)Ranjhan ،2004( هستند
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)Rocha  Loures ،2001( مقایسه بعضی از  ویژگیهای گوشت گاو و گاومیش  -)جدول )12

ویژگیها گاومیشگاو
کیلو کالری 289/00131/00
24/0726/83)N ×6/25( پروتئین
چربی  کل ) گرم (20/691/80

اسیدهای چرب:

اشباع شده ) گرم(8/130/60
Monosaturated ) گرم(9/060/53

Polysaturated  ) گرم(0/770/36

کلسترول )میلی  گرم(90/0061/00
مواد معدنی:

کلسیم، آهن، منیزیوم، فسفر، پتاسیم ، سدیم ، روی ، مس و منگنز ) جمعًا میلی گرم ( 583/0641/80

ویتامین ها : 

اسید آسکوربیک، تیامین ، ریبوفالوین ، نیاسین ، اسید پانتوتنیک، 18/5220/95
ویتامین 6B، فوالسین و ویتامین 12B )جمعًا میلی گرم (

)FAO ،2003( روند جمعیت دامی و تولید گوشت در هندوستان -)جدول )13

درصد سهم 
از كل گوشت 

تولیدشده

تولید گوشت 
)میلیون تن(

وزن الشه 
)كیلوگرم(

درصد دامهای 
كشتار شده 

دامهای 
كشتارشده 

)میلیون(

جمعیت ) 
میلیون (

گونه های دامی 

گاو31/11/461037/914/2180/1
گاومیش30/51/4313810/010/3103/0
گوسفند4/90/231247/919/240/1
بز10/00/471037/947/0124/0
خوک10/00/473188/916/018/0
طیور13/40/630/873/6604/0820/0
جمع1004/69
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جدول )14(-  صادرات گوشت گاومیش از هندوستان 
)Ranjhan  ،2004 ( به دیگر کشورها

)ارقام به تن(

نام كشور2002-20032001-20022000-2001
مالزی794216725177135
فیلیپین469715035647477
امارات متحده عربی276351998841516
یمن560439383738
قطر1334852617
موریس338230043192
عمان1010681017631
لبنان451829804130
اردن162121532712442
ایران76171074112576
مصر195241780848716
جمع 297897243355268027
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فصل دوازدهم
پارامترهاي متابولیكي و هورموني در گاومیش

نویسندگان:
Giuseppina Maria Terzano )الف(

Simona Allegrini  )الف(
Antonio Borghese  )الف(

  Cristina Roncoroni  )ب( 
  Lavinia Alfieri  )ب(

الف:  مؤسسه تحقیقات علوم  دامي ایتالیا، رم 
ب: مؤسسه تحقیقات پیشگیري از بیماریهاي دامي در 

مناطق Lazio و Toscano، ایتالیا ، رم 



- ویژگیهاي بیوشیمیایي در دام، نخست به منظور تعیین دامنه تغییرات فیزیولوژیکي دامها مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. 

آنالیز خون  از طریق  دامها  تغذیه اي در  اختالالت  تعیین  اینکه  بر  دادند مبني  نظریه اي  Payne و همکارانش در سال 1970،  

امکان پذیر است. از آن به بعد ، تحقیقات متعددي  توسط پژوهشگران مختلف به منظور  تعیین  و اعالم  مقادیر  مرجع  براي  

پارامترهاي  شیمیایي  خون )Haematochemical( دامها و نیز پي بردن به ارتباط بین پارامترهاي خون و بیماریهاي مرتبط 

با تغذیه، انجام شد. 

- تحقیقات بسیاري تا کنون در زمینه پارامترهاي مذکور در گاومیش به وسیله محققان انجام شده ، که همه آنها در جهت  به 

اثبات رسانیدن وجود اختالف بین گاومیش و دیگر گونه ها )جدول 1( و نیز کمک به افزایش یافته ها و دانش مربوط به موارد زیر 

است:

1( الگوي تغییرات در حالتهاي مختلف فیزیولوژیکي دام از قبیل رشد، دوره خشکي، آبستني و شیردهي؛

2( الگوي تغییرات قبل و بعد از خوردن خوراک؛

3( الگوي تغییرات بر اثر استفاده از جیره هایي با مقادیر مختلف انرژي و پروتئین؛

4( الگوي تغییرات بر اثر حمل و نقل وجابه جایي و استرسهاي ناشي از کشتار دام؛
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5( الگوي تغییرات در اثر فاکتورهاي گوناگون محیطي از قبیل سیستم جایگاه، فصل و مدیریت.

- مقایسه بین گونه هاي مختلف)جدول1(نشان مي  دهدکه گاومیشها از نظرتغییرات یاد شده  باگاو وگوسفند تفاوت دارند،بویژه 

از نظر:

الف( هماتوکریت، گلوکز، کرآتین، کلسیم، فسفر ، منیزیم، AST و بیلیروبین، به طوري که همه این مواد و عناصر در گاومیش 

بیشتر از گاو و گوسفند است؛

ب( کلسترول، روي، مجموع پروتئین و آلبومین که در گاومیش کمتر از گاو ، ولی بیشتر از گوسفند است؛

ج( اوره، GGT و سرولوپالسمین )Ceruloplasmin( که در گوسفند بیشترین مقدار و در گاومیش بیشتر از گاو است 

)کمترین مقدار در گاو است(؛

د( مقادیر T3 در سه گونه به یک اندازه لیکن انسولین و کورتیزول در گاومیش و گوسفند بیشتر از گاو است؛

از نظر هورمونهاي تولیدمثلي ، به طور کلي مي توان گفت که غلظت استروئیدها و گونادوتروفین هاي خون در ناحیه تخمدان در 

.)2000 ، Hafez و Jainudeen( زمان فعال شدن،  منجر به فحلي تخمدان در گاومیش قابل مقایسه است با گاو

- Seren و همکارانش در سال 1994 در تحقیقي که از طریق کنترل تغییرات دینامیک تخمداني به روش توشه رکتال و 

اولتراسوند انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تغییرات مشاهده شده در ترشحات غدد درون ریز گاومیش در زمان نزدیک شدن به 

فحلي، هیچگونه اختالف مشخصي را در سراسر سال از خود نشان نداده و به طور کلي تغییرات مذکور تقریبًا مشابه تغییرات گزارش 

شده در گاو بودند. به عبارت دیگر، در دهه گذشته، سطوح کمتري از چندین هورمون جنسي و وجود چند مورد تفاوت در رفتار فحلي 

و دیگر جنبه هاي تولیدمثلي در گاومیش هاي ماده و نر در مقایسه با گاو گزارش شده است.
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جدول 1- میانگین مقادیر تعدادي از مواد متابولیکي درون ریز در گاومیش و مقایسه 
)Modified ،1994 ،و همکاران Bertoni( آنها با مقادیر مشابه در گاو و گوسفند

مواد متابولیكي درون ریزگاومیشمقادیر تفاوت در

گاوگوسفند
هماتوکریت )میلي مول در لیتر(0/41
گلوکز )میلي مول در لیتر(4/43
کلسترول )میلي مول در لیتر(2/43
اوره )میلي مول در لیتر(5/52
کلسیم )میلي مول در لیتر(2/69
فسفر )میلي مول در لیتر(2/42
منیزیم )میلي مول در لیتر(1/16
مجموع پروتئین )گرم در لیتر(76/3
گلوبولین42/1
آلبومین )گرم در لیتر(34/2
AST )واحد در لیتر(101/2

GGT )واحد در لیتر(21/2

بیلیروبین )میکرومول در لیتر(5/35
روي )میکرومول در لیتر(10/9
سرولوپالسمین )میکرومول در لیتر(3/74
انسولین )میکرو واحد در لیتر(11/94
T3 )نانوگرم در میلي لیتر(1/33
کورتیزول )نانوگرم در میلي لیتر(10/47

* فلشهاي نازک  بیانگر مقدار تفاوت کم و فلشهاي ضخیم  نشان دهنده  مقدار تفاوت زیاد  هستند.
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مواد مؤثر در متابولیسم انرژي

گلوکز: 

 Adenozine Tri( یعني  آزاد  انرژي  تولید  براي  بدن  مختلف  اندامهاي  و  بافتها  در  گلوکز  دامي،  گونه هاي   همه  در   -

گلیسرولز  اسیل  تري  یا  و  گلیکوژن  به  تبدیل  بدن  در  مي تواند  گلوکز  این،  بر  عالوه  مي شود.  مصرف   Phosphate( ATP

)Triacylglycerols( بشود که مواد مذکور در نهایت در بافتهاي مختلف از قبیل کبد، بافتهاي چربي )Adipose( و ماهیچه ها 

ذخیره و یا تبدیل به الکتوز و شیر در دامهاي شیرده )به عنوان قند شیر( مي شود.

- جایگاه نهایي گلوکز به وسیله هورمونهاي مختلف از قبیل انسولین، کورتیزول، گلوکاگون، سوماتوتروپین و آدرنالین تنظیم و 

مشخص مي شود، در نتیجه مقادیر گلوکز خون بستگي دارد به ارزش غذایي جیره هاي مورد استفاده، استرسهاي  محیطي و  مراحل 

فیزیولوژیکي دام.

- در مطالعات پیشین، Campanile و همکارانش در سال 1991 و Borghese در سال 1994 ، ثابت کردند که میزان 

معیار گلوکز خون در گاومیش هاي مولد از 4/00 تا 4/16 میلي مول در لیتر و براي تلیسه ها 4/20 میلي مول در لیتراست. تعدادی  

آنالیز آنها، مطالعاتي را انجام داده اند  اثر فاصله بین دو زایش بر روي مجموعه اي از اطالعات متابولیکي و  از محققان در زمینه 

)Campanile و همکاران، 1997(. بر طبق نظر Bertoni و همکارانش در سال 1994، پاسخ متابولیکي گاومیش به شیردهي 

با دیگر نشخوارکنندگان تفاوت دارد، به طوري که صحت این نظریه به وسیله بروز کمتر اختالالت متابولیکي در گاومیش،  به اثبات 

رسید. در چندین تحقیق مختلف که بر روي گاومیشهاي خشک و شیرده انجام گردید، چنین نتیجه گیري شد که در میان شاخصهاي 

 Bertoni( بودند )متابولیسم انرژي، سطوح مختلف گلوکز سرم خون خیلي دقیق، ثابت و قابل استنادتر )در مقایسه با دیگر شاخصها

 Campanile ،1992 و همکارانش در سال Setia و همکاران، 2001(. محققان دیگري از قبیل Satriani .1994 ،و همکاران

و همکارانش در سال Montemurro ، 1997 و همکارانش در سال 1997، مدارک و دالیل زیادي را ارائه دادند مبني بر اینکه 

وضعیت تغذیه دام نقش اصلي را در تعیین تغییرات سطوح غلظت گلوکز خون ایفاء مي کند. در گاومیشهایي که کمتر از 1020 کیلو 

کالري انرژي خالص به ازای یک لیتر شیر در دوره شیردهي )از طریق خوراک( مصرف مي کنند، سطوح پایین گلوکز سرم مشاهده 

 Zicarelli( شده است، ضمنًا، این سطوح همبستگي منفي با مقدار شیر تولید شده و همبستگي مثبت با فاصله زماني از زایش دارند

 T4 و T3 و همکاران، 1994(. تحقیقات دیگر نشان داده است که پیرو افزایش هورمونهاي Elthohamy .1982 ،و همکاران

در آب و هواي سرد گلوکز خون نیز افزایش یافته است )Campanile و همکاران، 1994(. به وضوح مشخص شده است که 

مراحل اولیه دوره شیردهي به وسیله باالنس منفي انرژي مشخص مي شود که البته این باالنس منفي در گاومیش با شدت کمتري 

در مقایسه با گاو مشاهده مي شود، بدین صورت که غلظت گلوکز پالسما در گاومیش در طي مرحله کاتابولیک دوره شیردهي کمتر 
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از گاو و در طي مرحله آنابولیک دوره شیردهي )که کسب انرژي از طریق خوراک برابر و یا بیشتر از انرژي مصرفي است( افزونتر از 

گاو است )DeRosa و همکاران، 2001(.

Terzano و همکارانش در سال 1997، تحقیقي در زمینه اثر سیستم هاي خوراک دهي و شروع بلوغ بر روي متابولیت هاي 

خون در تلیسه هاي گاومیش انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سطوح گلوکز خون تقریبًا در حدود همان مقادیر اعالم شده 

توسط  اعالم شده  میانگین  مشابه  میانگین،  این  بود.   لیتر  در  میلي مول  میانگین 4/08  با  دام  فیزیولوژیکي  حالتهاي مختلف  در 

توسط  یا  و  شیرده  گاومیشهاي  در   ،  1994 سال  در  همکارانش  و   Bertoni و   1991 سال  در  همکارانش  و   Campanile

Borghese در سال 1994 در تلیسه هاي گاومیش بود. حال اینکه Montemurro و همکارانش در سال 1995، مقادیر کمتر 

گلوکز خون در تلیسه هاي پرورش یافته در دو مزرعه مختلف را گزارش کردند )2/80 تا 3/44 میلي مول در لیتر(. در همان تحقیق 

سیستم خوراک دهي به طور معني دار تاثیر داشت بر روي سطح گلوکز خون و این نتیجه اي بود که به وسیله محققان دیگر نیز 

گزارش شده بود )Mentemurro و همکاران، Zicarelli .1995 و همکاران، 1982(، بر اساس سطح انرژي جیره غذایي مورد 

استفاده، تلیسه هاي مورد آزمایش،  در یک واحد پرواربندي نگهداري و با سیلوي ذرت به طور آزاد )ad libitum( تغذیه مي شدند.

ارزش غذایي این سیلو عبارت بود از:

ماده خشك ، 33 درصد؛

پروتئین ، خام 8 درصد؛

فیبرخام،  21 درصد؛

واحد علوفه اي شیر،  0/85 كیلوگرم در ماده خشك. 

عالوه بر سیلو، تلیسه ها از علوفه خشک )حدود 20 درصد سیلوي ذرت خورده شده( ، مکمل پروتئینی، مواد معدني و ویتامین 

نیز به عنوان خوراک استفاده مي کردند. نتیجه این آزمایش این شد که تلیسه های  مذکور )که با جیره غذایي فوق الذکر تغذیه شده 

بودند( افزایش وزن روزانه بیشتر و غلظت افزونتر گلوکز خون در مقایسه با تلیسه هایي که فقط با چراي در مراتع طبیعي تغذیه شده 

بودند، از خود نشان دادند.

ترکیب مراتع طبیعي شامل 50 درصد گرامینه، 40 درصد لگومینوز و 10 درصد از دیگر گونه هاي گیاهي بود. ارزش غذایي 

این مراتع نیز عبارت بود از 20 تا 70 درصد ماده خشک، 21-10 درصد پروتئین خام، 35-18 درصد فیبرخام، 0/85-0/50 واحد 

علوفه اي شیر در یک کیلوگرم ماده خشک. همان محققان گزارش کردند که سطوح گلوکز بطور معني دار تحت تأثیر آغاز بلوغ قرار 

گرفته بود. زیرا به احتمال زیاد،  آغاز بلوغ باعث متابولیسم شدیدتر انرژي در دامها شده بود. Zia-Ur-Rahman و همکارانش 

در سال 1997 مطالعه اي را در زمینه تغییرات هورموني و پارامترهاي هماتوشیمیایي در گاومیشهایي که پیمودن فاصله اي از 150 
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تا 320 کیلومتر و نیز استرس ناشي از جابه جایي و کشتار را تحمل کرده بودند، انجام دادند. در پایان،  به این نتیجه رسیدند که 

همبستگي بسیار مثبت بین غلظت گلوکز خون و طول مدت استرس وجود دارد. بویژه اینکه سطوح گلوکز خون بعد از حمل و نقل 

در مسیر جاده از مقدار پایه یعني 3/20 میلي مول در لیتر، به 3/80 میلي مول در لیتر رسید.  بعد از جا به جایي )پس از پایان  مسیر 

150 تا 320 کیلومتري(،  غلظت گلوکز خون به 3/40 میلي مول در لیتر رسید و باالخره اینکه بعد از کشتار،  غلظت گلوکز به 3/80 

میلي مول در لیتر رسید که علت همه این افزایشها، باال رفتن سطوح کورتیزول )ناشي از استرس( در خون است. 

تري گلیسریدها:

- مقادیر تري گلیسریدهاي سرم خون،  معمواًل نشان دهنده  تغذیه خوب در دام است. در صورت استفاده از جیره هاي غذایي 

با چربي باال )Bertoni ،1989(، هرگونه تغییر در مکانیزم تنظیم کننده سوخت و ساز لیپیدها و یا اختالل در عملکرد کبد، این 

مقادیر نیز افزایش مي یابند. سرم ماده گاومیشها در دوره ي آبستني،  حاوي مقادیر بیشتري تري گلیسرید است  )0/275 میلي مول در 

لیتر( )Zicarelli و همکاران، 1986( و در دوره خشکي این مقدار به 0/295 میلي مول در لیتر مي رسد )Bertoni و همکاران، 

1994(. مقادیر ذکر شده بیشتر از دوره شیردهي یعني 0/170 میلي مول در لیتر مي باشد. Piccioli Cappelli و همکارانش در 

سال 2001 مقادیر تري  گلیسریدهاي پالسما را از 0/19 تا 0/25 میلي مول در لیتر در دوره خشکي و از 0/10 تا 0/15 میلي مول 

در لیتر در دوره شیردهي اعالم کردند. غلظت تري گلیسریدهاي سرم در دوره شیردهي افزایش یافته و همبستگي مثبتي با سطوح 

.)Zicarelli ،1988( چربي شیر دارد

- در تحقیقي که بر روي 306 رأس گاومیش با تعداد روزهاي شیردهي متفاوت و مصرف 17 نوع جیره غذایي مختلف انجام 

گردید، چنین نتیجه گیري شد که تري گلیسریدها در اوایل دوره شیردهي )از روز 1 تا 31 شیردهي(، مجموع کلسترول و HDL در 

اواسط دوره شیردهي )از روز 31 تا 110 شیردهي( و گلیسمیا )Glycaemia( از روز 110 شیردهي به بعد، معیارهاي مناسبي براي 

تعیین احتیاجات دام به انرژي هستند، ضمن اینکه مقادیر معیارهاي مذکور همبستگي مثبت با انرژي تأمین شده از طریق جیره غذایي 

دارند )Di palo و همکاران، 1990(.

- نکته اي که آشکارا  مشخص شده این است که اسیدهاي چرب استري نشده )NEFA( که در اوایل دوره شیردهي همراه با 

افزایش شدید چربي، بصورت آزاد در خون هستند، به وسیله کبد به مصرف سنتز تري گلیسریدها مي رسد.  این پدیده )یعني سنترتري 

گلیسریدها با استفاده از NEFA( فقط زماني اتفاق مي افتد که تعادل بین انرژي جذب شده از طریق جیره و انرژي مصرف شده 

براي تولید شیر برقرار باشد.

- Bertoni و همکارانش در سال 1997، الگوي تغییرات متابولیت ها و هورمونهاي موجود در خون در ارتباط با مقدار انرژي 
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و تجزیه پذیري پروتئین جیره ) از 0/17- 0/2 میلي مول در لیتر( در گاومیشهاي شیرده را مشخص کردند.  از این طریق نشان 

دادند که سطوح تري گلیسریدهاي پالسما، بستگي داشتند به سطح انرژي )سطوح تري گلسیرید از 0/10 میلي مول در لیتر تا 0/12 

میلي مول در لیتر متغیر بود(. ضمن اینکه همین سطوح قبل و بعد از خوراک دادن به دام نیز با یکدیگر متفاوت بودند )از 0/07 تا 

0/17 میلي مول در لیتر(.

- در هر صورت، تري گلیسریدهاي سرم خون در گاومیش در شرایط محیطي مختلف )درجه حرارتهاي پایین و فصول مختلف( 

افزایش مي یابد )Setriani و همکاران، 2001(.

:)Not esterified fatty acids-NEFA( اسیدهاي چرب استري نشده

- غلظت NEFAي موجود در خون، بیانگر زیاد بودن بافت چربي )Adipose Tissue( در بدن دام است. بنابراین، هر 

قدر باالنس انرژي منفي تر باشد مقدار بیشتري NEFA از چربي بدن در خون آزاد و به تبع آن،  باعث غلظت زیادتر این ماده در 

خون مي شود.

- دامها با تأمین سریع انرژي مورد نیاز از بافت چربي )از طریق آزاد کردن NEFA(، مشکل خودشان را در مواقع باالنس 

منفي انرژي برطرف مي کنند. عوامل متابولیکي و ترشحات درون ریز میزان NEFAي مورد نیاز آزاد شده از بافت چربي را تنظیم 

مي کنند ولي عوامل مذکور از حساسیت کم برخوردار هستند. باالنس انرژي، تعیین کننده اصلي غلظت NEFA در پالسما است 

ولیکن عوامل دیگري هم نیز در رابطه با غلظت NEFA ي پالسما نقش مهمي دارند که از جمله این عوامل مي توان از زایمانهاي 

سخت، استرس، وضعیت تغذیه دام در زمان گذشته و غیره نام برد.

- گاومیشهاي ماده در اوایل دوره شیردهي،  نیاز بیشتري به انرژي دارند که این نیاز نمي تواند از طریق خوراک مصرفي تأمین 

شود. در نتیجه، این دامها باید از چربي بدنشان به عنوان یک منبع نرژي استفاده کنند. شروع ذخیره سازي چربي در گاومیش پس 

از اتمام دوره آبستني آغاز مي شود )Campanile و همکاران، Grasso .1997 و همکاران، 2004( و در اوایل دوره شیردهي 

غلظت NEFAي پالسما زیاد است. لیکن این غلظت هرگز به میزان مشابه در گاو نمي رسد.

- در دوره پس از زایمان در گاومیش، گزارش شده که بیشترین غلظت NEFAي پالسما در روز بیستم پس از زایمان به مقدار 

0/48 میلي مول در لیتر است که این مقدار به تدریج کاهش پیدا مي کند به طوري که حدود روز صد و دهم پس از زایمان، به همان 

سطوح پالسماتیک دوره خشکي یعني 0/17 میلي مول در لیتر،  مي رسد.

و  انرژي  مقدار  با  ارتباط  در  خون  متابولیت هاي  و  هورمونها  تغییرات  الگوي   ،1997 سال  در  همکارانش  و   Bertoni  -

تجزیه پذیري پروتئین در جیره هاي غذایي )از 0/17 تا 0/20 میلي مول در لیتر( براي گاومیشهاي شیرده را تعیین کردند.  از این 
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طریق،  نشان دادند که سطوح NEFAي پالسما، بستگي داشتند به سطح انرژي، ضمن اینکه همین سطوح قبل و بعد از خوراک 

دادن به دام نیز با یکدیگر متفاوت بودند )از 0/07 تا 0/17 میلي مول در لیتر(.

 :)Cholestrol( کلسترول

- مقادیر کلسترول سرم،  معمواًل دال بر تولید مناسب و قابل قبول لیپوپروتئین هاي کبدي هستند، لیپوپروتئین هایي که به عنوان 

حامالن  تري  گلیسریدها محسوب   و از NEFA سنتز  مي شوند. 

- مجموع کلسترول و بخشي از HDL )لیپوپروتئین هایی با دانسیته زیاد (  بطور غیرمستقیم منعکس کننده میزان دسترسي به 

انرژي برون ریز و عملکرد کبد است. سطوح کلسترول در مواردي از قبیل باالنس منفي انرژي )نه خیلي منفي(، شیردهي، درجه دمای  

پایین محیط و درجه دمای باال، افزایش مي یابند )Campanile و همکاران، 1994(. در تحقیقي که Crasso و همکارانش در 

سال 2004، انجام دادند اثر فاصله زماني پس از زایش بر روي مقدار کلسترول تعیین شد )از 2/05 تا 3/01 میلي مول در لیتر(، در 

همان تحقیق، پژوهندگان به این نتیجه رسیدند که سیستم هاي جایگاه [ سامانه بسته )صنعتي( در مقابل سیستم سنتي] اثر آنچنان 

معني داري بر روي سطح کورتیزول پالسما در گاومیشهاي ماده نداشتند. Terzano و همکارانش در سال 1997، مطالعه اي را در 

زمینه اثر سیستم هاي خوراک دادن به دام و  شروع بلوغ بر روي متابولیت هاي خون در تلیسه هاي گاومیش انجام دادند، و به این 

نتیجه دست یافتند که سامانه خوراک دهي به دام هیچ اثري بر روي سطح کلسترول سرم خون نداشت )1/93 میلي مول در لیتر(. 

لیکن،  بلوغ اثر معني دار بر روي آن داشت، به طوري که یک روند افزایشي با اختالف معني دار بعد از بلوغ در سطح کلستروم سرم 

مشاهده شد )1/83 در مقابل 2/03 میلي مول در لیتر(.

- غلظت بیشتر کلسترول همراه با افزایش سن، به احتمال زیاد ناشي از واکنش فیزیولوژیکي به منظور تأمین نیازهاي رشد در 

دام است.

: )Beta-hydroxybutyrate( بتا- هیدروکسي بوتیرات

طریق  از  استون  مي شوند.  نامیده  کتوني  اجسام  مجموعًا   استون  و   )BOHB( بوتیرات  هیدروکسي  بتا-  استواستات،   -

دکربوکسیالسیون طبیعي استواستات  تشکیل مي شود و حال اینکه استو استات و بتا- هیدروکسي بوتیرات به وسیله استیل کوآ 

)Acetyl CoA( در میتوکندري سلولهاي کبد، سنتز مي شوند. استیل کوآ ،خود مي تواند اکسیده و تبدیل به دي اکسیدکربن در 

یافته  افزایش  متابولیسم چربي  اما در مواقعي که  دام است،  براي  انرژي  تولید  از   ناشی  تبدیل،  این  اسید سیتریک شود.  سیکل 

دیابت(،  بیماري  یا  و  شیردهي  دوره  اوایل  دام،  غذایي  پرهیز  قبیل  از  مواردي  )در  است  یافته  کاهش  کربوهیدرات  متابولیسم  و 

هیچگونه اکسالواستات براي استفاده در سیکل تري کربوکسیلیک اسید )TCA( موجود نیست زیرا همه اکسالواستات در مرحله 
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گلوکونئوژنسیز، مصرف مي شود.

- میتوکندري هاي کبد، مي توانند استیل کوآ را به اجسام کتوني تبدیل کنند که این اجسام برخالف اسیدهاي چرب وتري گلیسریدها 

در آب محلول هستند و بعد از خروج از کبد جذب دیگر بافتهاي بدن عمدتًا بافتهاي مغز، اسکلت و عضالت قلب مي شوند. این 

اجسام، منبع برتر تولید انرژي براي ماهیچه قلب و ناحیه کورتکس کلیه محسوب مي شوند به طوري که در آنجا این اجسام شکسته 

و از طریق سیکل   تري کربوکسیلیک اسید )TCA(، تبدیل به استیل- کوآي اکسیده شده و در نهایت تولید انرژي مي کنند.

- در شرایط فیزیولوژیکي نرمال، اجسام کتوني به مقدار نسبتًا کم تولید مي شود. اگر تولید این اجسام بیشتر از توان بافت هاي 

محیطي براي اکسیده کردن آنها باشد، باعث کاهش PH خون و ایجاد  اسیدوز متابولیکی به علت افزایش غلظت آنیونهای کتونی  

در خون خواهند شد.

- اسیدي شدن خون براي سالمت دام خطرناک است زیرا سبب  اختالل در فعالیت هموگلوبین خون براي ترکیب با اکسیژن 

مي شود )اکسي هموگلوبین که ماده اي حیاتي براي بقای دام است،  تشکیل نمي شود(. 

- بتا- هیدروکسي بوتیرات، ماده اي با ثبات و معمواًل باغلظتي بیشتر از دیگر کتونها در خون وجود دارد و در زمان تستهاي 

کنترل پدیده کتواسیدوز در دام، این ماده خیلي حساس تر از دیگر کتونها و ماندگاري آن در کل خون بدن حداکثر تا 48 ساعت در 

درجه حرارت اتاق است. 

 Multiparous( و همکارانش در سال 1992،  به این نتیجه رسیدند که در ماده گاوهاي بیشتر از یک شکم زایش Lean -

cows(، تولید شیر همبستگي مثبت و مصرف ماده خشک همبستگي منفي با مقدار BOHB  داشت. اسیدهاي چرب آزاد نیز 

)FFA= Free Fatty Acids( همبستگي مثبت و  غلظت هاي گلوکز  همبستگی  منفي و باالنس انرژي خالص برآورد شده 

همبستگی  منفي با بتا- هیدروکسي بوتیرات )BOHB( دارند.

- در گاومیشها، Campanile و همکارانش در سال 1997، افزایش در سطوح BOHB خون را در زماني که مقدار پروتئین 

 BOHB جیره مصرف شده توسط دام زیادتر بود، مشاهده کردند. علت این موضوع،  کمبود نسبي انرژي در جیره بود. سطوح

مشاهده شده در خون گاومیشها در مراحل اولیه شیردهي، 2/69 میلي گرم در لیتر  در تابستان و 4/40 میلي گرم د رلیتر  در زمستان 

بودند )Fagiolo و همکاران،2004(.  در گوساله گاومیش ها این سطوح تا پایان شیرخوارگي کمتر بودند )از 1/3 تا 2/4 میلي گرم 

در لیتر( )Cavallina و همکاران، 2003(.

 :) Free radicals and antioxidant( رادیکالهاي آزاد و آنتي اکسیدانت ها

الف - رادیكالهاي آزاد

پرورش گاومیش و تحقیقات
384



- رادیکالهاي آزاد،  اتمها و یا گروهي از اتمها هستند که تعداد الکترونشان فرد )غیر جفت( بوده و زماني که اکسیژن با بعضي 

از مولکولها بر روي یکدیگر اثر متقابل مي گذارند، این رادیکالها مي توانند تشکیل شوند. رادیکالهاي آزاد،  بسیار ناپایدار هستند و 

نسبت به ترکیبات دیگر به منظور جذب الکترون مورد نیاز براي پایداري خودشان، خیلي سریع واکنش نشان مي دهند. بطور کلي،  

رادیکالهاي آزاد به نزدیک ترین مولکول پایدار هجوم برده و آن را وادار به از دست دادن الکترون به منظور تبدیل شدن به رادیکال 

این واکنش  با شروع  به طوري که  به نوعي واکنش هاي زنجیره اي تشبیه کرد  را مي توان  آزاد  رادیکالهاي  آزاد مي کند. تشکیل 

زنجیره اي که عملکردش، شبیه به عملکرد یک آبشار است که به تدریج ریزش آب باعث انهدام دیواره ها و سنگها مي شود، این 

واکنشهاي زنجیره اي نیز در نهایت مي توانند منجر به تجزیه و انهدام یک سلول زنده شوند.

- خطر عمده این رادیکالها،  امکان ایجاد واکنشهاي زنجیره اي مخرب در اجزای مهم سلول از قبیل DNA و یا غشاءهاي 

سلول است، زیرا سلولهایي که مورد هجوم این واکنشها )از سوي رادیکالهاي آزاد( قرار گرفته اند، ممکن است عملکردشان ضعیف 

و یا بمیرند.

- رادیکالهاي آزاد در شرایط نرمال در طي متابولیسم و بعضي اوقات به صورت  هدفمند به وسیله سلولهاي عامل در سیستم 

در  آزاد(  رادیکالهاي  )تولید  پدیده  این  وجود  مي شوند.  تولید  پارازیتها،   و  باکتري ها  ویروسها،  خنثي سازي  بمنظور  بدن  مصونیت 

گاومیش نیز به اثبات رسیده است.

دیواره  محلول  غیر  ساکارید  پلی  از  بخشی  شناسایی  طریق  از  شدن  فعال  از  بعد  گاومیش،   مورفونوکلئار  پولي  سلولهاي   -

)Singh و  افزایش مي دهند  را   H2O2/O2 لیپوپلي ساکارید، تولید یا  )Opsonized zymozan( و  های سلولی مخمرها 

همکاران،1997(. سطوح بعضي از رادیکالهاي آزاد در خون گاومیش در دوره خشکي Ucar )Carratelli unity 94/92 (و در 

مراحل کاتابولیسم و آنابولیسم دوره شیردهي Ucar    )Fagiolo 80/69 و همکاران، 2004، اطالعات چاپ نشده(.

- در هر صورت، عوامل محیطي از قبیل آلودگي، پرتوافکني یا تشعشع )Radiation( و سموم علف کش نیز به نوبه خود 

مي توانند باعث تشکیل رادیکالهاي آزاد در خون بشوند.

- به منظور پیشگیري از ضایعات و صدمات ناشي از رادیکالهاي آزاد، بدن دام داراي سیستم دفاعي از طریق آنتي اکسیدانت ها 

است.

ب - آنتي اكسیدانت ها

مولکولهایي هستند که به راحتي مي توانند با رادیکالهاي آزاد مقابله کرده و واکنش زنجیره  اي آنها را قبل از هرگونه تخریب 

مولکولهاي حیاتي، پایان دهند.

- سیستم آنتي اکسیداتیو شامل دو ساختار به شرح زیر است: 
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الف-ساختار غیرآنزیمي ؛

ب- ساختار آنزیمي. 

عوامل مؤثر در مکانیزم هاي غیرآنزیمي عبارتند از: آنتي اکسیدانت ها، نابود کننده هاي رادیکالهاي آزاد، یونهاي فلزي انتقال )از 

مرحله اي به مرحله دیگر( )Transition metal ions(، جدا کردن یونهاي فلزي انتقال، آلبومین ها، سرولوپالسمین و متالوتیو 

نئین ها. 

آنتي اکسیدانت هاي ریز مغذي اصلي عبارتند از: ویتامین E، بتا- کاروتن و ویتامین C. عالوه بر عوامل یاد شده  ، مکانیزم هاي 

غیرآنزیمي بستگي دارند به وجود و میزان مواد معدني آنتي اکسیدانت به ویژه  مس، روي، آهن، سلنیوم، سیلیکون و منگنز در جیره 

غذایي دام. کیفیت تغذیه گاوها در مناطق مختلف جهان،  معمواًل بر مبناي کفایت و یا کمبود این مواد معدني مشخص مي شود. 

بنابراین،  مي توان چنین نتیجه گیري کرد که ظرفیت زیادي در جهت تغییر نوع فعالیت ساختارهای  دفاعي  علیه رادیکالهاي آزاد، 

در بدن وجود دارد )Kleczkowski و همکاران، 2003(.

- ریزمغذي هاي ذکرشده حتمًا باید به مقدار الزم در جیره غذایي گاومیشها وجود داشته باشند، زیرا در شرایط آزمایشگاهي ثابت 

شده است که ویتامین A، بتا-کاروتن و سلنیوم ، باعث افزایش سلولهاي میکروب خوار و به تبع آن سبب  انهدام لکوسیت هاي 

پلي مورفونوکلئار جدا شده از خون دام در زمان نزدیک به زایش مي شوند )Ramadan و همکاران، 2001(. افزون  بر این، تقویت 

سیستم ایمني دام در اواخر دوره آبستني با استفاده از ویتامین E و سلنیوم،  باعث کاهش فاصله بین زایش تا اولین فحلي و در نتیجه 

کاهش طول دوره جفتگیري پس از زایمان و نیز  کاهش فاصله زماني  از زایش  تا جمع شدن رحم )به منظور آمادگي براي آبستني 

بعدي( مي شود  )Qureshi و همکاران، 1997(.   گاومیشها معمواًل دچار کمبود بتا-کاروتن هستند و علتش هم به احتمال زیاد،  

تبدیل سریع این ماده به ویتامین A  است. میانگین مقادیر ویتامین A و E به ترتیب 597 گرم و 175 گرم در یک لیتر خون است. 

روند نوسانات ویتامین هاي مذکور دقیقًا شبیه به روند کلسترول است، بدین صورت که با دور شدن از زمان زایش، افزایش و بعد از 

یکصد و بیستمین روز شیردهي،  کاهش پیدا مي کنند )Campanile و همکاران، 1997(.

مهمترین عوامل موثر در مکانیزمهاي آنزیمي که یک ارگانیزم را در مقابل استرس اکسیداتیو محافظت مي کنند،  عبارتند از: 

 )Px- GSH( از قبیل گلوتاتیون پراکسیداز )Px( پراکسیداز ،)Superoxide dismutose = SOD( سوپر اکسید دیس موتاز

و آکسوربات پراکسیداز، کاتاالز و گلوتاتیون رداکتاز.

- فعالیت مکانیزمهاي آنزیمي،  بستگي به وجود بسیاري از عناصر ضروري کم نیاز دارد. در حالت نرمال، این ساختارها  به بدن 

اجازه مي دهند که رادیکالهاي آزاد را جابه جا کنند، ولیکن اگر آنتي اکسیدانت ها در دسترس نباشند و یا اینکه تولید رادیکالهاي آزاد 

بیش از حد مجاز بشود، در چنین حالتي دام در معرض خطر قرار مي گیرد. در گاو، مادامي که تعادل )یا تناسب( بین میزان اکسیژن 
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متابولیکي   و  بیماریهای  عفوني  انواع  باشد،  نداشته  بازدارنده وجود  به عنوان عامل  آنتي اکسیداتیو  آنزیمي  و عامل  برگشت کننده 

شناخته و یا ناشناخته پدیدار مي شوند )Kleczkowski و همکاران، 2004(. 

اکسیژن هستند  به  وابسته و غیروابسته  داراي سیستم هاي ضد میکروبي   )PMN( پولي مورفونوکلئار گاومیش  - سلولهاي 

)Singh و همکاران، 1997(.

- Reddy و همکارانش در سال 1988، مطالعه اي را در زمینه لکوسیت سوپراکسید دیس موتاز )SOD(، GSH پراکسیداز 

)GSH-Px(، GSH رداکتاز )GR(، GSH-S ترانسفراز )GSH-S-t( و آرژیناز موجود در نمونه خون گاومیشهاي آلوده به 

آناپالسما مارژینال انجام  و مشاهده کردند که سطوح آنزیم هاي –S-t GSH و گلوتاتیون رداکتاز )GR( در لکوسیت دامهاي 

آلوده کاهش پیدا کرده است.  لذا،  اظهارنظر کردند که توان )بازدهي( سیستم دفاعي GSH-oxidant کاهش پیدا کرده است. 

در مطالعه فوق،  سطوح SOD افزایش پیدا کرد اما هیچگونه تغییري در فعالیت لوکوسیت آرژینار به علت عفونت،  مشاهده نشد.

- عفونت هیچ گونه تغییرات معني داري را در مقدار SOD گلبولهاي قرمز، Px – GSH، GR و-S-t GSH ایجاد نکرد  

.)P <0/05(  به طور معني دار کاهش یافت GSH-S-t اما ، مقدار

- گاومیشهایي که دچار عارضه هموگلوبینوري پس از زایمان شده بودند، مقدار گلوتاتیون گلبولهاي قرمز در آنها در مقایسه با 

گاومیشهاي سالم ، به شدتً  کاهش پیدا کرده بود. ضمن اینکه هیپوفسفاتمیاي شدید  )کاهش میزان فسفاتهای خون ( نیز در آنها 

دیده  شد )Chugh و همکاران، 1998(.

- سطوح رتینول و آلفا- توکوفرول در شیر،  همبستگي دارند با سطح تري یدو تیرونین پالسما  که این ماده باعث افزایش انتقال 

هر دو آنتي اکسیدانت از طریق  عوامل پستانی موجود در خون مي شود )Spagnulo و همکاران، 2003(.

متابولیسم پروتئیني: 

مجموع پروتئین، آلبومین، گلوبولین

برخالف متابولیسم لیپیدها، متابولیسم پروتئین ها به طور معني دار تحت تأثیر مقدار انرژي- پروتئین جیره غذایي و یا شرایط 

تجزیه  از  آمینه هاي حاصل  اسید  از  استفاده  با  دامها  است،  زیاد  جیره  پروتئین  مقدار  که  زماني  نمي گیرد.  قرار  گوناگون محیطي 

پروتئین، فعالیت گلوکونئوژنسیز )Gluconeogenesis( را افزایش مي دهند و بر عکس، هنگامی که  مقدار پروتئین جیره اندک  

است،  دامها تولید شیر و گوشت را کاهش و سنتز پروتئین کبدي و تولید پروتئین میکروبي را افزایش مي دهند، به طوري که همین 

پروتئین هاي میکروبي بخش معني داري از مجموع اسیدهاي آمینه وارده به روده کوچک دامهاي میزبان را تشکیل مي دهند. بنابراین، 

پروتئین میکروبي نقش موثري در تأمین نیاز پروتئین الزم براي نگهداري بافتها، رشد و تولید شیر و پشم در دام ایفا مي کند.

 )Serum emoprotein( و همکارانش در سال 1994 ، در رابطه با سطوح امو پروتئین سرم Bertoni در تحقیقي که توسط -
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در گاومیش هاي شیرده انجام شد، هیچگونه تغییرات معني داري در طي دوره شیردهي در سطوح گزارش نشد.

- Companile و همکارانش در سال 1991، با بررسي وضعیت متابولیکي در دو گروه؛  الف(-  گاومیشهاي سالم و  ب(-  

گاومیشهایي که در فارمهاي به شدت  آلوده به اندومتریت  endometritis((نگهداري مي شدند، به این نکته پي بردند که دامهاي 

آلوده به اندومتریت،   به طور معني دار افزایش  y- globulins از خود نشان دادند که از این افزایش معني دار می توان به عنوان 

یک شاخص براي ابتال دام به این عارضه استفاده کرد.

- Montemurro و همکارانش در سال 1997،  سطوح پایین مجموع پروتئین و گلوبولین سرم در گاومیش ها قبل از زایش 

و بعد از 45 روز شیردهي را گزارش کردند. همان محققان سطوح باالي آلبومین سرم در پایان آبستني را گزارش کردند. در حالي 

که سطوح مجموع پروتئین سرم تغییرات خیلي جزیي در دوره شیردهي داشته اند به طوري که Campanile و همکارانش نیز در 

سال،1997 همین نتیجه را گزارش کرده اند.

- Montemurro و همکارانش در سال 1995، به این نتیجه رسیدند که در تلیسه ها، فصول و برنامه هاي غذایي مختلف 

اثر چشمگیري بر روي سطوح مجموع پروتئین،  آلبومین و گلوبولین سرم نداشتند. بر عکس، Setia و همکارانش در سال 1992 و 

Campanile و همکارانش در سال 1994، اثر معني دار سیستم هاي تغذیه بر روي سطوح مجموع پروتئین سرم را گزارش دادند.

- در تحقیق Terzano و همکارانش در سال 1997، تأثیر سیستم هاي تغذیه بر سطوح مجموع پروتئین سرم گزارش شد، 

به طوري که تلیسه هاي تغذیه شده در مراتع طبیعي بهره برداری بیشتر از پروتئین  در مقایسه با تلیسه هایي که در جایگاه بسته با 

سیلوي ذرت بطور آزاد )ad libitum( تغذیه مي شدند، از خود نشان دادند )به ترتیب 73/2 در مقابل 69/4 گرم در لیتر(. همان 

محققان اثر معني دار بلوغ بر روي سطوح مجموع پروتئین سرم را گزارش کردند، به طوري که سطوح مذکور بعد از بلوغ به گونه ای 

معني دار،  روند افزایشي داشتند )73/6 در مقابل 69/0 گرم در لیتر(.

وضعیت  به  مربوط  ارقام  و  اعداد  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسي  با   ،1997 سال  در  همکارانش  و    Rahman- ur- Zia

هماتولوژیکي و هورموني در گاومیشها بعد از حمل و نقل ، جابه جایي و استرسهاي ناشي از کشتار،  به این نتیجه رسیدند که سطوح 

مربوط به مجموع پروتئین و آلبومین سرم بعد از حمل و نقل دامها )Transport( بیشتر،  مجموع پروتئین سرم بعد از جابجایي 

)Handling(  افزونتر و باالخره بعد از کشتار،  سطوح آلبومین سرم بیشتر و سطوح گلوبولین سرم کمتر است.

اوره: 

 NH3 و  Co2 از استفاده  با  کبد  در  )اوره(  ماده  این  است.  پروتئین  کاتابولیسم  میزان  دهنده  نشان  در خون،   اوره  غلظت 

)آمونیاک( سنتز مي شود. مقدار اوره در سرم خون،  نه تنها تحت تأثیر فعالیت کلیه  بلکه یک سري از عوامل خارجي نیز قرار دارد. در 
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حقیقت زماني که مقدار پروتئین جیره زیاد و یا نسبت انرژي به پروتئین جیره خیلي پایین است، مقدار پروتئین سنتز شده در شکمبه 

کافي نیست. در این حالت، مقدار زیادي از آمونیاک که در شکمبه تشکیل شده )براي سنتز پروتئین مورد استفاده قرار نگرفته( از 

طریق دیواره شکمبه جذب و وارد خون گردیده و سرانجام در کبد تبدیل به اوره مي شود. چنانچه این روند به مدت طوالني ادامه 

یابد،  ممکن است باعث فرسودگي و از کار افتادي کبد و در نهایت منجر به عدم باروري، ورم پستان، لنگش، افتادگی بعد از زایمان  

Puerperal collapse( )و دژنرسانس چربی ( Steatosis ) در دام بشود.

- زماني که دام دچار کمبود شدید و طوالني مدت پروتئین بشود، سنتز پروتئین کاهش یافته و باعث تغییرات در پارامترهاي 

هماتوشیمیایي، تولیدي و یا تولیدمثلي مي گردد.

ترشح  باعث  استرس  زیرا  مي شود  محسوب  نیز  دام  در  استرس  میزان  شاخص  یک  عنوان  به  خون  سرم  در  اوره  مقدار   -

هورمون هاي آدرنالین و کورتیزول و به تبع آن تجزیه شدید پروتئین و در نهایت افزایش اوره در سرم را به دنبال خواهد داشت 

)Maianti و همکاران، 1990(.

- در گاومیشها، مقدار اوره سرم در دوره شیردهي افزایش مي یابد که این افزایش یا از طریق مصرف زیاد پروتئین )از طریق 

خوراک( و یا تجزیه پروتئین بافتهاي بدن است. 

- در حقیقت، Motemurro و همکارانش در سال 1997،  به این نتیجه رسیدند که مقدار اوره سرم در گاومیشها از مقدار 

پایه ي 5/48 میلي مول در لیتر قبل از زایش و 5/15 میلي مول در لیتر در روز 45 شیردهي،  به اوج مقدار خود یعني 10/29 میلي 

مول در لیتر در روز 160 شیردهي افزایش یافت.

- Bertoni و همکارانش در سال b1994،  مقدار اوره در دوره خشکي را 5/48 میلي مول در لیتر و در طي دوره شیردهي 

6/14 میلي مول در لیتر گزارش کردند. در ماده گاومیشها و گاوهاي شیري، مقدار پروتئین و نیز نسبت پروتئین به انرژي در جیره 

غذایي بر روي مقادیر اوره سرم خون و مقدار شیر اثر مي گذارد )Campanile و همکاران، 1996(. از آنجائي که گاومیشهاي 

Campanile و  Bertoni و همکارانش در سال 1993 و  را تحمل مي کنند،  از گاوهاي شیري کمبود پروتئین  بهتر  شیري 

همکارانش در سال 1996 ، چنین گزارش کردند که اگر مقدار پروتئین جیره از 12 درصد به 9 درصد کاهش پیدا کند،  مقادیر اوره 

در سرم و شیر گاومیش کمتر از میزان  مشابه در گاو است. همان محققان نیز به این نتیجه رسیدند که جیره هایي حاوي حتي کمتر 

از 9 درصد پروتئین که به مدت طوالني به مصرف دام برسد، به هیچ وجه باعث کاهش بیشتر مقدار اوره در سرم خون گاومیش 

نمي شود . لیکن،  باعث افزایش نقطه انجماد شیر مي شود بویژه  اگر جیره مصرفي داراي مقدار زیاد انرژي قابل تخمیر باشد. لذا ، 

به همین علت توصیه مي شود در زمان تنظیم جیره غذایي مناسب به نسبت پروتئین به انرژي دقت الزم اعمال شود. در گاومیش،  
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مي توان این نسبت را در جیره افزایش داد، زیرا در حقیقت وجود پروتئین زیاد در جیره غذایي گاومیش اثرات زیانبار کمتري در 

مقایسه با گاوهاي شیري به دنبال خواهد داشت.

- گاومیشهاي شیري،  بهتر از گاوهاي شیري از ازت جیره غذایي بهره برداري مي کنند حتي اگر با کمبود مواد کربوهیدرات مواجه 

باشند.  علتش این است که درون شکمبه گاومیش براي رشد میکرو ارگانیزمها مناسب تر و در نتیجه از مواد ازته غیر پروتئیني بهتر 

استفاده مي کند )Langer و همکاران، 1969(.

- مقادیر اوره شیر و سرم گاومیش تحت تأثیرCP/NSC= نسبت پروتئین خام به  کربوهیدراتهاي غیر ساختماني نیز قرار دارند.

- Smith در سال 1996،  این چنین گزارش داد  که کمبود ازت در نشخوار کنندگان مناطق استوایي، باعث کاهش دفع اوره 

از طریق کلیه، افزایش اوره برگشتي به شکمبه و کاهش آن در خون مي شود. مکانیزم فوق الذکر به نوبه خود باعث بهره برداري بهتر 

.)1970 ، Houpt( از اوره و سنتز بیشتر پروتئین به وسیله باکتریهاي موجود در شکمبه مي شود

- اوره سرم خون،  تحت تأثیر روزهاي شیردهي )Campanile و همکاران، Grasso .1997 و همکاران، 2004(، نوع جیره 

مصرفي )Campanile و همکاران، 1997( و فصل  )Satriani  و همکاران ، 2001( قرار مي گیرد.

- از مقادیر اوره در سرم خون،  به عنوان یک شاخص براي مجموع پروتئین خورده شده از طریق خوراک استفاده مي شود . 

لیکن،  نکته مهم و ظریفي که در این رابطه باید تذکر داده شود این است که به منظور اجتناب از سوء تفاهم وجود اختالل در عملکرد 

کلیه که معمواًل در گاومیش شایع است، مقدار اوره باید کاماًل جدا از کرآتین اندازه گیري و تعیین شود . در تحقیق Terzano و 

همکارانش در سال 1997، تأثیر سیستم تغذیه بر مقدار اوره سرم خون گزارش شد، به طوري که تلیسه هاي تغذیه شده در مراتع 

طبیعي، بهره برداري بیشتر از پروتئین در مقایسه با تلیسه هایي که در جایگاه بسته با سیلوي ذرت بطور آزاد )Ad libitum( تغذیه 

مي شدند، از خود نشان دادند )به ترتیب 9/82 در مقابل 3/60 میلي مول در لیتر(. همان محققان گزارش کردند که بلوغ،  اثر معني دار 

بر روي مقادیر اوره سرم خون ندارد )مقدار میانگین 6/71 میلي مول در لیتر(.

فعالیت آنزیم هاي سرم خون:

 ،)Reference values( با نگرش بر تغییرپذیري زیاد در فعالیت آنزیم هاي سرم خون، الزم است براي تعیین مقادیر مرجع

.)1993 ، Salvatori و pizzuti( فاکتورهاي سن، شرایط فیزیولوژیکي و طول دوره شیردهي دام ، مد نظر قرار گیرد

:)AST یا GOT( آسپاراژین آمینوترانسفرآز

اکسالواستات  باعث تشکیل گلوتامات و  و  اسید کتوگلوتاریک  به  آسپارتات منتقل مي کند  از  را  آمین ها  ، گروه  آنزیم  این    -

مي شود. در نشخوارکنندگان AST در ماهیچه ها و قلب با غلظت بیشتر و در کبد با غلظت کمتر وجود دارد. مقدار این آنزیم در 
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موارد گرسنگي هاي طوالني و بیماریهاي تغذیه اي و عفوني کبد،  افزایش مي یابد. در حقیقت،  این آنزیم در قسمت میتوکندري 

سلول قرار دارد، به طوري که مقدارش فقط در صورت نکروزه  شدن شدید کبد،  زیاد مي شود. مقدار این آنزیم ارتباط دارد با فاسد 

شدن سلولهاي ماهیچه اي و تغییرات بافتها در مرحله نوزادي در گوساله هاي گاومیش ) Campanile و همکاران، 1997(. در 

تلیسه گاومیشهاي نزدیک به بلوغ ، مقدار این آنزیم 216 واحد در لیتر گزارش شده است )Borghese، 1994(. میزان  AST در 

گاومیشهاي بالغ از 120 تا 145 واحد در لیتر به ترتیب در گاومیشهاي خشک و شیري گزارش شده است. مقادیر بیشتر در روزهاي 

سي ام و یکصد و نود شیردهي به وسیله Bertoni و همکارانش در سال 1994 نیز گزارش شده است. در ماههاي اولیه شیردهي، 

De Rosa و همکارانش در سال 2001،  مقادیر 143 تا 160 واحد در لیتر را مشاهده کردند.

کاهش متابولیسم ارتباط دارد با غلظت کمتر AST در خون و این در حالي است که هورمونهاي تیروئید بویژه T4، باعث ترشح 

بیشتر آنزیم و به تبع آن افزایش نفوذپذیري غشای  میتوکندري مي شود )Campanile و همکاران، 1997(.

 :)GPT یا ALT( آالنین آمینوترانسفراز

- این آنزیم،  گروه آمین ها را از اسید آالنین منتقل مي کند به اسید کتوگلوتاریک و باعث تشکیل گلوتامات  و پیرووات مي شود. 

در نشخوارکنندگان ALT به مقدار کم در کبد و بافتهاي مختلف بویژه در ماهیچه ها وجود دارد.

 Borghese .در حقیقت به عنوان یک شاخص براي سالمت ماهیچه ها محسوب مي شود  ،AST همراه با آنزیم ALT آنزیم

در سال 1994، مقدار آنزیم ALT در ماده گاومیشهاي بالغ در زمان هاي قبل و بعد از زایمان را 60 واحد در لیتر گزارش کرد. 

Pizzuti و Salvatori در سال 1993،  مقدار ALT را از 176 تا 219 واحد در لیتر گزارش کردند.

- در ماههاي اولیه شیردهي، DeRosa و همکارانش در سال 2001،  به این نتیجه رسیدند که مقدار ALT از 83 تا 116 واحد 

در لیتر است. مقدار ALT و AST همراه با هموگلوبین در گاومیشهایي که تا اوایل پاییز از مرتع استفاده کرده بودند، زیاد شد )در 

 ،T4 در خون،  باعث کاهش متابولیسم مي شود. در صورتي که هورمونهاي تیروئید بویژه هورمون ALT فصل پاییز(. کاهش غلظت

باعث ترشح بیشتر آنزیم ALT و به دنبال آن افزایش نفوذپذیري غشای میتوکندري مي شوند )Campanile و همکاران، 1997(.

 : )G-glutamyltransferase-GGT( گلوتامیل ترانسفراز

- آنزیم GGT متصل به غشای سلول است و باعث انتقال اسیدهاي آمینه به داخل سلول مي شود. این آنزیم در بافتهاي 

مختلف کلیه، پانکرآس، غده پستان، کبد و غیره یافت مي شود. در ماده گاومیشهاي رودخانه اي بالغ، مقدار آنزیم GGT به طور 

در   Borghese نتیجه،  این  تایید  با  رابطه  در  و همکاران، 1984(.   Canfield( بود  نابالغ  گاومیشهاي  ماده  از  بیشتر  معني دار 
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سال 1994 مقدار  24/7 واحد در لیتر را در تلیسه هاي گاومیش، و Bertoni و همکارانش در سال 1994 مقدار GGT در ماده 

گاومیشهاي خشک را از 29 تا 35 واحد در لیتر و در روزهاي 30 و 230 شیردهي 41 واحد در لیتر گزارش کردند. در ماههاي اولیه 

شیردهي، De Rosa و همکارانش در سال 2001 میزان  GGT را از 37 تا 52 واحد در لیتر گزارش کردند. مقدار GGT شاخص 

مهمي براي بیماریهاي کبد است زیرا اولین آنزیم سرمي است که حتي در بیماریهاي خفیف کبد نیز افزایش مي یابد. کاهش آنزیم 

GGT در دوران رشد از 35 واحد در لیتر )در سن سي روزگي( به 18 واحد در لیتر )در سن پنجاه روزگي( گزارش شده است. روند 

نزولي مقادیر GGT و g- globulines  بعد از یک روند افزایشي، بعلت جذب این آنزیمها در مرحله کلستروم، شاخصي براي 

عملکرد مناسب کلیه و کبد است )Campanile و همکارانش، 1997(.

 : )LDH( الکتات دهیدروژناز

- تعیین مقدار این آنزیم در خون، از طریق تست خون انجام مي شود. LDH یک آنزیم سیتوپالسمي است که اسید پیروویک 

را تبدیل به اسیدالکتیک مي کند. این آنزیم،توسط الیه میوکاردیوم قلب، ماهیچه هاي اسکلتي، کبد، کلیه ها، پانکرآس، گلبولهاي 

قرمز خون و ریه ها ترشح مي شود. در ماده گاومیشهاي بالغ و سالم، مقدار LDH از 1272 تا 1741 واحد در لیتر و از 713 تا 1047 

واحد در لیتر در  جایگاه و فصول مختلف، گزارش شده است )Terzano و همکاران، Gagiolo .2000 و همکاران، 2004(. 

براي گوساله مقدار کمتر یعني 1325 واحد بین المللي  در لیتر گزارش شده است. )Calvallina و همکاران، 2003. اطالعات 

منتشر نشده(.

مقدار بیش از حد نرمال  این آنزیم در خون نیز ممکن است در موارد زیر مشاهده شود:

- Ischemia ي روده اي )كم خوني( و Infarction )بافت مردگي(؛

- بیماري كبد )به عنوان مثال هپاتیت(؛

- ایجاد ضایعه در ماهیچه ؛

- دیستروفي عضالني ؛

- مراحل Neo plastic )تشكیل بافت جدید غیر طبیعي( ؛

- تورم عفوني پانكراس؛ 

- Pulmonary Infarction )بافت مردگي( ؛

- حمله قلبي ؛ 

- Hemolytic anaemia )كم خونی همولیتیك( ؛ 
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- افزایش فشار خون. 

 و باالخره،  مراحل اولیه پس از تولد، رشد و تغییراتي که منجر به سنتز  α turbulent  می شوند ، از دالیل اصلي افزایش 

مقدار LDH در سرم خون گوساله ها هستند. در گاومیشهاي بالغ، مقادیر بیشتر از حد نرمال LDH بیانگر نوعي اختالل در نظم 

عملکرد کبد به عنوان مثال از طریق پدیده اسیدوز است، زیرا در یک چنین حالتي کبد باید با فعالیت بیشتر،  اسیدالکتیک را به اسید 

پروپیونیک تبدیل کند )Campanile و همکاران، 1997(.

 : )ALP( آلکالین فسفاتاز

ALP،  آنزیمي است که در کبد، استخوان و جفت تولید مي شود و در حالت طبیعي با غلظت زیاد در استخوانهاي در حال رشد و  

صفرا وجود دارد. علت نامگذاري این آنزیم به آلکالین این است که در شرایط آلکالینی )غیر اسیدي( فعال است یعني دقیقًا بر عکس 

آنزیم اسید فسفاتاز که در شرایط اسیدي فعال است. آنزیم ALP بر اثر آسیب دیدگی  و نیز به هنگام بعضي از فعالیتهاي نرمال بدن 

از قبیل رشد استخوانها و آبستني، در خون مي ریزد. مقادیر خیلي زیاد و غیر نرمال این آنزیم به احتمال زیاد بیانگر وجود بیماري در 

استخوان یا کبد، انسداد مجاری  صفراوی و یا مواردی  از بدخیمی ) سرطان ( مي باشد. لیکن، به طور کلي در طي چهل روز اول پس 

از تولد گوساله گاومیش ، مقادیر بیشتري از این آنزیم در خون وجود دارد و علت این موضوع  رشد بیشتر و سریعتر استخوان هاست. 

افزایش آنزیم ALP در مراحل اولیه شیردهي گاومیشها،  بیانگر فعالیت سریع غده پاراتیروئید است )Campanile و همکاران، 

Pizzuti  .)1997 و Salvatori  در سال 1993 تفاوتهاي بین میانگین مقادیر ALP در گاومیشها در زمانهاي زایش، ماههاي 

آخر آبستنی بعدي و قبل از زایش را به دست آوردند، دامنه این تفاوتها از 159 تا 228 واحد در لیتر بود.

نگهداري  در شرایط جایگاهي مختلف  بالغ که  گاومیشهاي  در   ALP مقادیر  در سال 2000  نیز  و همکارانش   Terzano

مي شدند را از 200 تا 650 واحد در لیتر گزارش کردند.

:  ) Micro and Macro Elements(عناصر معدني کم نیاز و پرنیاز

- بدن دام،  براي اینکه بتواند بیشترین ظرفیت  تولیدي و تولیدمثلي خود را بروز دهد،  به بیش از هشتاد ماده معدني نیاز دارد. 

هر سلول زنده براي بقاء و انجام وظایفش به نحو مطلوب، نیاز به مواد معدني دارد.

از جنبه تغذیه اي، مواد معدنی به دو گروه به شرح زیر تقسیم مي شوند:

الف- مواد معدنی  پرنیاز یا ماكرومینرال ها؛

ب- مواد معدنی كم نیاز یا میكرومینرال ها. 
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عناصر معدني پرنیاز از قبیل کلسیم و منیزیوم،  عناصري هستند که بدن دام زنده به مقدار زیادتري از آنها )در مقایسه با عناصر 

کم نیاز( احتیاج دارد. عناصر کم نیاز همان طور که از نامشان پیداست ، عناصري هستند که بدن دام زنده به مقدار خیلي کم به آنها 

احتیاج دارد. لیکن ، از نظر حفظ سالمت دام حائز اهمیت هستند. عناصر کم نیاز عبارتند از: بر، کروم، آهن، روي و بسیاري از عناصر 

دیگر.در گروه میکرومینرال ها فلزات و غیرفلزات وجود دارند.

- در دوره خشکي دام، جزیي ترین کمبود ولي طوالني مدت مواد معدني،  مي تواند باعث صدمه جدي به سالمت دام در دوره 

شیردهي آینده بشود )Campanile و همکاران، 1997(.

 : )Calcium( کلسیم

حدود 90 درصد از کلسیم بدن در استخوان ها وجود دارد و از آنجا مي تواند مجدداً به وسیله خون و بافت جذب بشود. حدود 1 

درصد از کلسیم بدن در واکنشهاي عصبي و انقباضات ماهیچه ها مصرف مي شود )شامل قلب، کبد و دیگر اندامها(.

کلسیم در ساختمان پروتئین RNA و DNA، در پیوند اجزای درون سلولي،  ساختمان غشای سلولي، ساختار  طبیعي انعقاد 

خون و متابولیسم آهن موجود در بدن،  نقش مهم و مؤثر دارد. عالوه بر اینها، کلسیم زماني که با ویتامین هاي A ، C و D ترکیب 

بشود،  تأثیرش بیشتر مي گردد. مقادیر کلسیم خون گاومیش در دوره شیردهي و دوره خشکي، تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند 

)Bertoni و همکاران، 1994(، بدین صورت که مقدار کلسیم در ماه آخر آبستنی بیشتر و در  اواخر دوره شیردهي کمتر است 

)Montemurro و همکاران، 1997(. نوعي تغییرات فصلي نیز در مقدار کلسیم خون مشاهده شده است به طوري که بیشترین 

 .)a1995 ،و همکاران Montemurro( مقدار در فصل زمستان است. نسبت کلسیم به  فسفر خون بین 1/4 تا 1/6 متغیر است

Campanile و همکارانش در سال 1997، مقدار ثابت کلسیم خون گاومیش را حدود 10 میلي گرم در دسي لیتر گزارش کردند که 

این مقدار به وسیله Terzano و همکارانش که در سال 2000،  مقدار کلسیم خون گاومیشهاي بالغ را 8/87 تا 10/63 میلي گرم 

در دسي لیتر گزارش کرده بودند، مورد تأیید قرار گرفت. در گونه هاي گاومیش، کلسیم مازاد در طي دوره خشکي نسبت کلسیم به  

فسفر را تغییر مي دهد و باعث کم کاري غده پاراتیروئید و در نتیجه سبب  افزایش منیزیم و کاهش کلسیم در ابتداي دوره شیردهي 

به علت عدم تأمین سریع کلسیم به وسیله استخوانها مي شود.

تغییر نسبت کلسیم به فسفر باعث انبساط ماهیچه هاي ناحیه رحم و پیرو آن سستي رحم و در نهایت منجر به پروالپس رحمي 

در دام مي شود )Campanile و همکاران، 1997(.
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:  )Phosphorus ( فسفر

 ،DNA ، RNA فسفر،  از نظر مقدار دومین ماکرومینرال موجود در بدن است و به عنوان یک عنصر کلیدي در ساختمان 

استخوانها، دندانها و بسیاري از دیگر قسمتهاي بدن محسوب مي شود. فسفر نقش مهمي در متابولیسم انرژي در سلولها از طریق 

تأثیر بر روي کربوهیدراتها، لیپیدها و پروتئین ها ایفا مي کند. این عنصر،  همچنین باعث تحریک انقباض ماهیچه، رشد و ترمیم 

بافت، انتقال واکنش عصبي، سالمت سامانه  اعصاب مرکزي و باالخره عملکرد مطلوب و منظم قلب و کلیه مي شود. کمبود فسفر 

در دوره خشکي گاومیشها،  عامل بیشترین موارد پروالپس رحمي و واژني در این گونه است. اگر جیره غذایي مورد استفاده گاومیش 

 )Phosphatemia( آبستن کمبود فسفر داشته باشد، باعث کاهش مقدار کلسیم به هنگام زایش و در نتیجه عارضه فسفاتمیا

اتفاق مي افتد )Campanile و همکاران، 1997(. از طرف دیگر،  جیره سرشار از سیلوي ذرت و یا کنسانتره )بیشتر از 59 درصد 

جیره( نیز همبستگي مثبت دارد با افزایش فسفر و مس موجود در خون و وقوع اسیدوز متابولیکي شبه کلینیکي در دام که این عارضه 

اغلب اوقات مرتبط است با پروالپس رحمي و آندومتریت )Campanile و همکاران، 1997(. مشخص شده است که مقدار فسفر 

در گاومیشها کاماًل ثابت و به مقدار شش میلي گرم در یک دسي لیتر خون است )Campanile و همکاران، 1997(. از زمان قبل 

از زایش تا روز 160 شیردهي، مقدار فسفر خون نوعي روند افزایشی را نشان مي دهد )از 6/3 میلي گرم در دسي  لیتر مي رسد به 7/9 

میلي گرم در دسي لیتر( )Montemurro و همکاران، 1997(.

- در ماده گاومیشهاي رودخانه اي بالغ، مقدار فسفات غیرآلي )Inorganic( به طور معني دار بیشتر از ماده هاي غیر بالغ بود 

)Canfield و همکاران، 1984(. در فصل زمستان،  مقدار فسفر خون در تلیسه هاي گاومیش بیشتر بود )Montemurro و 

همکاران، 1995(. گاومیشهایي که دچار عارضه هموگلوبینوري بعد از زایمان مي شوند،  نوعي کاهش گلوتاتیون در گلبولهاي قرمز 

و نیز هیپوفسفاتمیاي شدید از خود نشان مي دهند )Chugh و همکاران، 1998(.

 :)Potassium(  پتاسیم

 پتاسیم،  از نظر مقدار بعد از کلسیم و فسفر، بیشترین ماده معدني در بدن است. پتاسیم،  همراه با سدیم و کلراید باعث حفظ 

پراکندگي متعادل مایعات در بدن ،  تنظیم PH، افزایش انتقال پیامهاي عصبي، انقباض ماهیچه، تنظیم ضربان قلب و فشار خون 

مي شود. عالوه بر اینها، پتاسیم براي سنتز پروتئین، متابولیسم کربوهیدراتها و ترشح انسولین به وسیله لوزالمعده نیز مورد نیاز است. 

پتاسیم،  همراه با سدیم باعث تنظیم آب بدن مي شود. کمبود پتاسیم در نشخوارکنندگان به ندرت دیده  مي شود در صورتي که 

افزایش آن در جیره مي تواند هضم منیزیوم، کلسیم و فسفر را کاهش دهد. در گاوهایي که با کنسانتره زیاد تغذیه شده و نیز در 

معرض استرس قرار گرفته بودند، کمبود پتاسیم مشاهده شده است. در گاومیشها مقدار فیزیولوژیک پتاسیم از 4 تا 5 میلي مول در 
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یک لیتر خون متغیر است )Bertoni و همکاران، 1999(.

 :)Sodium( سدیم

 سدیم،  یکي از 3 الکترولیت اصلي در بدن است. همه مایعات بدن شامل خون، اشک و عرق ،  سدیم دارند . سدیم،  همراه 

با پتاسیم و کلراید،  باعث حفظ پراکندگي متعادل مایعات در بدن و تنظیم PH مي شود.  این عنصر،  همراه با فقط پتاسیم،  نقش 

مؤثري در کنترل انقباض ماهیچه و عملکرد سیستم عصبي دارد. مقادیر سدیم به شدت توسط هورمون آلدوسترون                ( 

بر   فقط  معمواًل  مقادیر  این  در  تغییر  هرگونه  بنابراین،   مي شود.   کنترل   (  Surrenalic Hormone Aldosterone

رخ مي دهد،[   ) ارگانیسم  فیزیولوژیک طبیعی  در وضعیت  پایداری  به  تمایل   :  Homeostasis  ( اختالالت هومئوستازی   اثر 

همواستاتیک عبارت است از نوعي حالت تعادل پایدار بین عناصر یا گروهي از عناصر مختلف ، لیکن وابسته )مرتبط( به یکدیگر در 

یک اندام و یا جمعیت سلولي].میزان  سدیم در خون گاومیشها از 144 تا 146 میلي مول لیتر در دوره خشکي و از 143 تا 147 میلي  

مول در لیتر در اوایل دوره شیردهي متغیر است )Bertoni و همکاران، 1999(.

 :)Magnesium( منیزیوم

 منیزیوم، در بیش از 300 واکنش آنزیمي نقش دارد. این عنصر، براي تبدیل ویتامین D به حالت فعال بیولوژیکي اش ضروري 

است )منظور از فعالیت بیولوژیکي ویتامین D،  حالتي است که به جذب و استفاده از کلسیم در بدن کمک مي کند(. بیشترین غلظت 

منیزیوم ، در بافتهایي است که از نظر متابولیکي بیشترین فعالیت را دارند، از قبیل مغز، قلب، کبد و کلیه. منیزیوم،  یک عنصر 

کلیدي براي فعالیت مطلوب سیستم عصبي و ماهیچه هاست. عالوه بر این، براي حفظ سالمت استخوانها نیز مورد نیاز است. کمبود 

منیزیوم با بروز بیماري کزاز علفي )Grass tetany( به راحتي قابل تشخیص است. در حالي که افزایش این عنصر به هنگام بروز 

عوارض پس از زایمان در گاومیش،  به نظر مي رسد به علت اختالل در عملکرد کلیه باشد. مقادیر فیزیولوژیک منیزیوم در گاومیشها 

از 1/1 تا 1/3 میلي مول در لیتر در دوره خشکي و از 1/2 تا 1/4 میلي مول در لیتر در دوره شیردهي،  متغیر است )Bertoni و 

همکاران، 1999(. 

 :)Iron( آهن

 استفاده از آهن ، عمدتًا در هموگلوبین گلبول هاي قرمز خون است.  هموگلوبین،  اکسیژن را از ریه ها به بافتهاي بدن شامل 

ماهیچه ها و مغز منتقل مي کند. عالوه بر این،  آهن یکي از اجزای میوگلوبین نیز هست، میوگلوبین ، نوعي پروتئین مشابه در ماهیچه 
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است که اکسیژن را ذخیره و به هنگام فعالیت در اختیار عضالت قرار مي دهد. آهن ، در بخشي از سلول که نقش انرژي زایي دارد 

و نیز به عنوان یک عنصر کمکي،  در چندین آنزیم یافت مي شود. جیره غذایي نشخوارکنندگان، معمواًل حاوي مقدار کافي آهن 

است که این میزان  به خوبي در فرآیند هضم به مصرف دام مي رسد )Bertoni و همکاران، 1999(. به طور کلي، کمبود آهن در 

دوران رشد و یا زماني که مواد غذایي مصرفي دام قادر به تأمین آهن از دست رفته از طریق خون ریزي نیست،  مشاهده مي شود.

مقادیر مازاد فسفاتها، کلسیم، روي و منگنز نیز مي توانند به عنوان عامل جلوگیري کننده از جذب آهن عمل کنند. هنگامی 

که ذخایر آهن در بدن دام تمام شده به تبع آن،  تولید هم )heme بخشي از هموگلوبین است که با آهن در رابطه است( ناکافي 

است. در این صورت،  گلبولهاي قرمز خون کوچک مي شوند )که به این پدیده میکروسایتیک مي گویند( و لذا توان آنها در انتقال 

اکسیژن کاهش مي یابد. عالوه بر وقوع پدیده میکروسایتیک کاهش تولید آنزیم هاي آهن دار که در متابولیسم سلولي  حائز اهمیت 

هستند نیز در دام پدیدار خواهد شد که مجموع اختالالت یاد شده  )ناشي از پایان  ذخایر آهن و عدم تولید هم به حد کافي(  منجر 

به کاهش قدرت بدني، خستگي و کوفتگي، رنگ پریدگي، گیجي، حساسیت به سرما، تحریک پذیري، تپش قلب و باالخره تغییرات 

رفتاري در دام مي شود.

- از آنجایي که آهن سیستم ایمني بدن را تقویت مي کند، در نتیجه کمبود آن باعث افزایش ضربه پذیري دام در مقابل عفونت 

مي شود. آهن یک ماده مغذي مهم براي باکتري ها نیز هست.  به همین دلیل است که یکي از مکانیزمهاي طبیعي دفاع بدن به 

هنگام ایجاد عفونت، کاهش آهن موجود در پالسماست زیرا از این طریق از رشد باکتري هاي عفونت زا جلوگیري مي شود.

Cavallina و همکارانش در سال 2003،  میانگین مقادیر آهن خون گوساله هاي گاومیش را در سنین 1 و 3 ماهگي به ترتیب 

96 و 143 میلي مول در لیتر اعالم کردند )اطالعات منتشر نشده(. Fagiolo و همکارانش در سال 2004،  نوعي تفاوت فصلي در 

مقدار آهن خون مشاهده کردند، به طوری که  که در فصل زمستان،  بیشتر از فصل تابستان بود . لیکن ،  این تفاوت معني دار نبود 

)از 61/81 تا 150/07 میلي مول در لیتر (. آنالیز مقدار آهن خون بر اثر عوامل مختلف تغییر مي کند و لذا به همین علت گاهي اوقات 

ترجیح داده مي شود که تعیین مقدار این عنصر به طور غیرمستقیم از طریق هموگلوبین و حجم گلبولهای قرمز متراکم ،  تعیین شود.

 :)Selenium(  سلنیم

 سلنیم،  یکي از عناصر غیرفلزي مورد نیاز بدن است که در عملکرد چندین پروتئین نقش مهم دارد. یکي از این پروتئین ها،  

به سلول  پراکسیدها  انواع گوناگون  از طریق  از آسیب رساندن اکسیداسیون سلولي  آنزیمي که  پراکسیداز است،  آنزیم گلوتاتیون 

جلوگیري مي کند. گفته مي شود که این عنصر باعث تحریک متابولیسم نیز مي شود. سلنیم همراه با ویتامین E، در پیشگیري از 

آسیب رساندن رادیکالهاي آزاد به غشای سلولي فوق العاده حائز اهمیت است.
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- سلنیم همچنین،  باعث تقویت سیستم ایمني بدن و نیز خنثي کردن بعضي از عناصر سمي از قبیل کادمیوم، جیوه و آرسنیک 

مي شود.

- ثابت شده است که سلنیم،  فعالیت فاگوسایتیک )phagocytic( لکوسیتهاي پلي مورفونوکلئار  گاومیش را افزایش مي دهد 

)فعالیت فاگوسایتیک دقیقًا از زمان زایش شروع و تا سه هفته پس از آن ادامه مي یابد( )Ramadan و همکاران، 2001(.

دامهایي که به منظور تولید گوشت نگهداري و از مراتعي با خاک دچار کمبود سلنیم تغذیه شده بودند،  بیماري عضله سفید 

)White muscle disease( در بین آنها زیاد مشاهده شد. سلینم ، در بدن بسیاري از گاو میشهاي آبستن مشاهده نشد و 

لذا پیشنهاد مي شود که براي جلوگیري از دیسترو في عضالني در گوساله ها ، باید قبل از تولد آنها براي تأمین سلنیم اقدام کرد 

.)1993 ،Salvatori و Pizzuti(

- عالئم كمبود سلنیم عبارتند از:

- ضعف عضالني همراه با درد؛

- التهاب ماهیچه ها ؛

- شكنندگي گلبولهاي قرمز و دژنره شدن لوزالعمده ؛

دچار  مي كنند،  تغذیه  دام(  نیاز  حد  از  )بیش  سلنیم  از  سرشار  علوفه   با  مراتعي  در  كه  گاومیشهایي   -

مسمومیت شدید و یا مزمن ناشي از سلنیم مي شوند. عالئم مسمومیت سلنیمي مزمن به نام بیماري آلكالین 

عبارتند از:

- دژنره شدن ماهیچه ها ؛

- زبر شدن موهاي بدن ؛

- به سختي نفس كشیدن ؛

- اختالل در ضربان قلب . 

- بیماري سلنوزیس )Selenosis( كه در گوساله هاي نر گاومیش رخ مي دهد و  ارتباط دارد با: 

 الف- افزایش فعالیت اریتروسیت گلوتاتیون پراكسید از )GSH-Px( ؛

 ب- عالئم مسمومیت سلنیمي مادامي كه میزان سلنیم حدود 2 میكروگرم در یك سي سي خون است 

)Deore و همكاران، 2002(.
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 :)Zinc( روي

روي،  در همه سلولهاي بدن موجود است.  ضمن اینکه در ساختمان شیمیایي بیش از 200 آنزیمي که نقش آنها در عملکرد 

مناسب هورمونها و رشد سلول مؤثر است، نیز وجود دارد.

روي،  یکي از عناصر فوق العاده مهم در بسیاري از اعمال حیاتي بویژه در ساختمان هسته سلول هاي بدن محسوب مي شود. 

این عنصر ارتباط مستقیم دارد با: 

 الف- سنتز RNA و DNA ؛

ب- مواد ژنتیكي كه رشد را كنترل مي كنند ؛

 ج- تقسیم سلولي و عملكرد سلول.

نام پروستاگالندین ها، مشارکت در  آنزیمها، هورمونها و مواد شبه هورمون به  وجود روی در ساختمان پروتئین هاي مختلف، 

بسیاري از فعالیتهاي بدن از قبیل رشد و تکامل استخوانها، رشد و تکامل بیضه ها، سالمت پوست، اشتها، آنزیمهاي کمک کننده 

به هضم و متابولیسم انرژي، تنفس سلولي، التیام زخمهاي بدن، قدرت بخشیدن به کبد براي دفع مواد سمي از بدن، بهبود سیستم 

ایمني و تنظیم ضربان قلب و فشار خون . 

- فاکتور کمکي براي بسیاري از آنزیمها بدین معني که وجود روي براي عملکرد مطلوب این آنزیمها ضروري است.

- بر  اثر کمبود روي،  فعالیت آلکالین فسفاتاز ) ALP( به سرعت  در بدن متوقف مي شود )بي اثر مي شود(.

- روي،  ماده مغذي بسیار مهم و تعیین کننده در سیستم ایمني بدن است  زیرا در اکثر مکانیزمهاي مصونیت  شامل مصونیت 

از طریق سلول و مصونیت از طریق آنتي بادي،  نقش موثر دارد. روي،  در عملکرد مطلوب غده تیموس و عملکرد هورمونهاي این 

غده نیز نقش مؤثر دارد.

زماني که مقدار روي بدن کمتر از حد نرمال است، مقدار سلولهاي T کاهش مي یابد و به تبع آن،  عملکرد گلبولهاي سفید )که 

از نظر ایمني بدن بسیار حائز اهمیت هستند( شدیداً مختل مي شود. شبیه به ویتامینC، روي نیز بر ضد چندین ویروس مستقیمًا 

فعالیت مي کند. روي،  در ترکیب گروهي از پروتئین ها به نام متالوتیونئینز )Metallothioneins( )که گفته مي شود با جمع و 

مهار کردن رادیکالهاي آزاد خاصیت آنتي اکسیدانت دارند( وجود دارد. مقدار روي خون بطور طبیعي در گاومیشهاي خشک از 10 تا 

12 میکرومول در لیتر و در گاومیشهاي شیرده از 9 تا 12 میکرومول در لیتر متغیر است )Bertoni و همکاران، 1999(.

- کمبود روي در بدن به احتمال زیاد،  مربوط مي شود به تغذیه ناکافي براي مدت طوالني، احتیاجات غذایي بیشتر در دوره 

آبستني و یا بیماري هاي روده از قبیل پاراتوبرکولوز )Paratuberculosis(. وجود روي بیشتر از حد مورد نیاز در بدن باعث 

اختالل در عملکرد مس و آهن مي شود.
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 :)CBC( هموگرام

هموگرام،  نام نوعي تست است براي تعیین تعداد و وضعیت گلبولهاي قرمز ، سفید و پالکتهای  خون . از این تست براي تشخیص 

 )Polycythemia( افزایش توده سلولی تام خون ،)Leukemia ( سرطان خون ، )Anaemia( مواردي از قبیل کم خونی

و دیگر اختالالتي که به نحوي بر روي سلولهاي خوني اثر مي گذارند، استفاده مي شود. مقادیر ترکیبات حاصل از آزمایش خون 

گاومیش با اعداد مشابه در گاو بالغ متفاوت هستند )Ciaramella و همکاران 2005(.

 :  )HCT( هماتوکریت

از این تست که به نام PCV )packed cell volume: حجم گلبولهای قرمز متراکم ( نیز نامیده مي شود،  براي تعیین 

مقدار فضاي )حجم( اشغال شده توسط گلبولهاي قرمز در خون استفاده مي شود. حجم به دست آمده بر اساس درصد بیان مي شود.

براي مثال،  وقتي مي گوییم هماتوکریت 38 درصد یعني اینکه 38 درصد حجم خون را گلبولهاي قرمز اشغال کرده اند. تست 

هماتوکریت،  سریعترین و دقیقترین روش اندازه گیري مقدار گلبولهاي قرمز خون است.

)Ciaramella و همکاران، 2005(.  بالغ است  از گاومیشهاي  بیشتر  تلیسه ها  ) در   PCV  ) حجم گلبولهاي قرمز متراکم 

درگاومیشهاي شیرده ، مقدار PCV تغییرات فصلي نشان داده است،  به طوري که در تابستان )40/75 درصد( بیشتر از زمستان 

است )32/63 درصد( )Fagiolo و همکاران، 2004(.

 :)Hemoglobin(هموگلوبین

 هموگلوبین،  ماده اصلي گلبولهاي قرمز خون است. این ماده ، حامل اکسیژن و باعث قرمز رنگ شدن سلولهاي خوني است. 

تست هموگلوبین،  مقدار هموگلوبین خون را اندازه گیري کرده و شاخص مناسبي براي تعیین توان خون براي حمل اکسیژن به 

سراسر بدن است.غلظت هموگلوبین )Hb(،  بر اساس گرم هموگلوبین در یک دسي لیتر خون بیان مي شود )g/dI(. در گاومیشهاي 

شیرده ، مقدار Hb در تابستان )13/62 گرم در دسي لیتر( بیشتر از زمستان )11/37 گرم در دسي لیتر( است )Fagiolo و همکاران، 

.)2004

: )Mean Corpuscular Volume = MCV( میانگین حجم جسمک های  خون

- تست MCV،  میانگین اندازه گلبولهاي قرمز خون را تعیین مي کند. با استفاده از میانگین اندازه  گلبول قرمز ، مي توان 
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میانگین کل حجم گلبول ها در یک نمونه را تعیین کرد. MCV بر اساس واحد فمتولیتر  Femtolitres )fl([: 15-10 لیتر ] 

بیان مي شود. در گاومیشهاي شیرده،  میانگین MCV در فصول مختلف حدود 53 تا 56 فمتولیتر، بدون اختالف معني دار است 

)Fagiolo و همکاران، 2004(.

به آن ماکروسایتیک  )Reference range( حالتي است که  از مقدار مرجع  بیشتر   MCV با  - جمعیت گلبولهاي قرمز 

)Macrocytic( مي گویند و اگر مقدار MCV در حد طبیعي بود به آن نورموسایتیک )Normocytic( مي گویند. موارد شایع 

 Mylodysplastic( و عارصه میلودیس پالستیک )Reticulocytosis( پدیده ماکروسایتوزیس عبارتند از رتیکولوسایتوزیس

 .)= MDS

بیماري مزمن کبد  و  آهن  از کمبود  ناشي  از: کم خوني  عبارتند  دام مي شوند  در  میکروسایتوزیس  باعث  معمواًل  عواملي که 

.)Chronic Liver Disease(

هموگلوبین(  کمبود  دلیل  )به  کم رنگ  قرمز  گلبول  زیادي  تعداد  است  ممکن   ، مجدد(  )احیای  بازسازي  فرآیند  یکي  طي   -

ماکروسایتیک تولید شوند و از ادامه تولید گلبولهاي قرمز طبیعي خون جلوگیري کنند. پدیده انعقاد خون نیز یک شبکه ماکروسایتیک 

گلبولهاي قرمز )با رنگ طبیعي( است که از گلبولهاي قرمز طبیعي خون جدا شده است.

)Mean Corpuscular Hemoglobin= MCH(  میانگین هموگلوبین گلبولهای قرمز

- مقدار MCH،  بیانگر مقدار  میانگین هموگلوبین در یک گلبول قرمز با اندازه متوسط است. MCH بیانگر مقدار دقیق 

هموگلوبین در یک گلبول قرمز درون یک نمونه است. واحد MCH بر اساس پیکوگرم  Pg(: 12- 10 گرم ( در یک سلول است . 

 Fagiolo( در فصول مختلف حدود 17/8 و 19/5 پیکوگرم، بدون اختالف معني دار بودند MCH در گاومیشهاي شیرده،  میانگین

و همکاران، 2004(. مقدار MCH بطور نرمال در تلیسه ها کمتر از دامهای  بالغ است )Ciaramella و همکاران، 2005(. در 

دامهاي بالغ،  مقدار کم MCH مي تواند ناشي از وجود  گلبولهاي قرمز کوچکتر از اندازه  طبیعي لیکن با غلظت طبیعی هموگلوبین 

و یا برعکس،  یعنی وجود گلبولهاي قرمز با اندازه طبیعي که غلظت هموگلوبین در آنها کمتر از حد نرمال است، باشد.ترجیح داده 

مي شود که اطالعات دقیق درباره حجم گلبول هاي قرمز و غلظت هموگلوبین در این گلبول ها مستقیمًا تعیین شود.

: )MCHC ( میانگین غلظت هموگلوبین جسمك های  خونی

- تست MCHC،  غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز با اندازه متوسط را اندازه گیري مي کند. MCHC میانگین غلظت 

هموگلوبین گلبول قرمز است که بر اساس گرم در دسي لیتر بیان مي شود. میانگین MCHC در گاومیشهاي شیرده در فصول 
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 MCHC و همکاران ، 2004(. مقدار Fagiolo( مختلف حدود 33/5 و 34/8 گرم در دسي لیتر بدون اختالف معني دار بودند

در گاومیش هاي تلیسه کمتر از گاومیشهاي بالغ است )Ciaramella و همکاران، 2005(. جمعیتي از گلبولهاي قرمز که مقدار 

 )Hypochromic( است را مي توان گلبولهاي هیپوکرومیک )Reference range( در آنها کمتر از اندازه مرجع MCHC

نامید. پدیده  هیپوکرومي ) کاهش غیر طبیعی میزان هموگلوبین اریتروسیتها ( معمواًل در موارد کم خوني هاي شدید رخ مي دهد، 

یعني در حالتي که جمعیت زیادي از رتیکولوسایتها با مقدار کم هموگلوبین باعث کاهش میانگین MCHC مي شوند. مقدار اندک 

MCHC )کمتر از حد طبیعي( در صورت کم خوني ناشي از کمبود آهن نیز ممکن است مشاهده شود، یعني در حالتي که گلبولهاي 

قرمز میکروسایتیک  هیپوکرومیک بر اثر کمبود آهن تولید مي شوند. )کمبود آهن باعث عدم سنتز هموگلوبین مي گردد(. مشاهده 

مقدار زیاد MCHC با تفاوت معني دار نسبت به اندازه مرجع از نظر فیزیولوژیکي )به علت محدودیت در محلول شدن هموگلوبین( 

امکان پذیر نیست. 

- عارضه لیپمیا )افزایش لیپیدهاي خون بویژه تري گلیسیریدها( و یا دیگر موارد منجر به تیرگي خون پس از تجزیه سلولهاي 

خوني ممکن است بطور کاذب باعث افزایش MCHC شود . زیرا ، موارد مذکور مقدار MCHC را بطور ظاهري افزایش مي دهد. 

عالوه بر اینها،  پدیده همولیز )جدا شدن هموگلوبین از گلبول قرمز و ظاهر شدن آن در پالسما( در شرایط آزمایشگاهي و یا در دام 

زنده ، باعث کاهش مقدار HCT و افزایش MCHC مي شود.

:)Red Cell Distribution Width = RDW( وسعت پراكنش گلبولهاي قرمز

- RDW،  شاخصي است براي نشان دادن میزان تغییرات در حجم یک گلبول موجود در داخل جمعیتي از گلبولهاي قرمز.  

RDW،  مشخص مي کند که آیا همه گلبولهاي قرمز از نظر حجم، اندازه و شکل ظاهري تقریبًا یکسان هستند یا خیر؟ از شاخص 

RDW عمدتًا براي دسته بندي انواع مختلف کم خوني استفاده مي شود.

- جمعیتي از گلبولهاي قرمز که RDW آنها بیشتر از حد طبیعي باشد، جمعیت ناجور یا نامتجانس )Heterogenous( نامیده 

مي شود و متقاباًل به جمعیت داراي RDW نرمال،  جمعیت جور یا متجانس مي گویند. براي مثال،  افزایش تعداد رتیکولوسایتها 

باعث افزایش RDW خواهد شد. در بعضي از موارد، RDW اولین شاخصي است که افزایش همراه با تغییرات در اندازه جمعیت 

گلبول هاي قرمز را نشان مي دهد. براي مثال ، در مراحل اولیه کمبود آهن، فقط تعداد کمي از گلبولهاي قرمز میکروسایتیک وجود 

دارد که این حالت باعث افزایش انحراف معیار و RDW خواهد شد لیکن، میانگین حجم گلبول قرمز تغییر نمي کند زیرا تعداد 

سلولهاي میکروسایتیک براي تغییر میانگین حجم گلبول،  به حد کافي نیست.

 Fagiolo( در فصول مختلف حدود 17/5 و 16/2 درصد، بدون اختالف معني دار بود RDW در گاومیشهاي شیرده، میانگین -
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و همکاران، 2004(.

 :)Red Blood Cell Count = RBC( شمارش گلبول هاي قرمز خون

شمارش گلبول هاي قرمز خون )RBC( نشان دهنده غلظت گلبولهاي قرمز است و بر اساس میلیون در میکرولیتر کل خون 

بیان مي شود. در گاومیشهاي شیرده،  مقدار RBC در فصول مختلف از 7/7  میلیون در میکرولیتر  در تابستان تا 5/8 میلیون در 

میکرولیتر  در زمستان ، متغیر است )Fagiolo و همکاران، 2004(.

:)White Blood Cell Count= WBC( شمارش گلبول هاي سفید خون

- گلبولهاي سفید خون بدن را در مقابل عفونت محافظت مي کنند و از نظر اندازه،  بزرگتر از گلبولهاي قرمز و در شرایط نرمال،  

تعدادشان کمتر از آنهاست. زمان ابتالی  دام به عفونت باکتریایي، تعداد گلبولهاي سفید مي توانند شدیداً افزایش پیدا کنند.  بنابراین،  

گاهي  اوقات با شمارش گلبول هاي سفید براي تشخیص عفونت در دام استفاده مي کنند. مجموع تعداد لکوسیتها در یک حجم معین 

خون بر اساس هزار  در میکرولیتر بیان مي شود. در گاومیشهایي که سن آنها بیشتر از هشت سال است،  تعداد لکوسیتها کمتر از 

گاومیشهاي جوان است )Ciaramella و همکاران، 2005(.

 :)Neutrophils( نوتروفیل ها

با یکدیگر موازي  بر اساس شکل هسته هایشان دسته بندي مي شوند. سلولهایي که طرفین هسته شان  نوتروفیلي،   سلولهاي 

و یا تقریبًا موازي و یا اینکه محیط هسته شان یکنواخت است،  در دسته نوتروفیلهاي باندي قرار مي گیرند. نوتروفیلهاي باندي و 

متامیلوسایتها نوتروفیلهاي خوني هستند که در مقایسه با نوتروفیلهاي جدا از هم،  نارس تراند. نوتروفیلهاي مجزا  داراي هسته هایي 

معمواًل  نوتروفیلها  این  در  هسته  محیط  اینکه  باریکتراند، ضمن  بطور مشخص  عرضي  نظر  از  نقاط  این  که  اند  کانوني  نقاط  با 

غیریکنواخت است. Fagiolo و همکارانش در سال 2004،  تغییرات فصلي در مقدار نوتروفیل ها را در ابتداي شیردهي گاومیشها 

از 64 درصد در تابستان تا 7 درصد در زمستان ، گزارش کردند.

 :)Lymphocytes( لمفوسیتها

 لمفوسیتها،  بیشترین جمعیت سلولي در گونه گاومیش را تشکیل مي دهند. از ویژگیهاي مشخص لمفوسیتها،  داشتن هسته گرد 

و متراکم و دیواره ناقص سیتوپالسم است )رنگ سیتوپالسم آبي کمرنگ است(. نشخوارکنندگان سالم مقدار زیادي از لمفوسیتها را 
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در خون قسمت محیطي بدن شان دارند، به طوري که بسیاري از این لمفوسیتها کاماًل بزرگ هستند. عالوه بر این، در همه گونه هاي 

دامي تعداد محدودي از لمفوسیتها وجود دارند که داراي ذرات ریز سیتوپالسمي به رنگ قرمز هستند که به آنها لمفوسیتهاي گرانوالر 

)Granular(مي گویند. لمفوسیتها یا به صورت طبیعي و یا از طریق ترشح نوعي توکسین یا آنتي بادي توسط لمفوسیتهاي Tي 

سیتوتوکسیک، میکروبهاي مهاجم را نابود مي کنند و در هر دو صورت،  مي توان گفت به عنوان سلولهاي واسطه )یا میانجي( نقش 

مهم در مصونیت دام در مقابل عوامل بیماریزا ایفا مي کنند. برخالف دیگر لکوسیتها، لمفوسیتها در بافت لمفوئید و مغز استخوان 

تولید مي شوند. بیشتر لمفوسیتهاي موجود در خون ، سلولهاي بادوامي هستند که بین خون و بافت در چرخش اند. تغییرات در تعداد 

لمفوسیتهاي خوني،  بیشتر به معناي تغییرات در پراکنش آنها در نقاط مختلف بدن است نه تغییرات در تولید یا انهدام لمفوسیتها. 

افزایش  زمستان  در فصل  و  درصد(   41( لمفوسیت   کاهش  تابستان  در فصل  دوره شیردهي هستند،   اوایل  در  که  گاومیشهایي 

لمفوسیت )77 درصد( از خود نشان می دهند )Fagiolo و همکاران، 2004(.

در گاومیشهاي باالتر از سن هشت سال ، کاهش معني دار در میزان لمفوسیتها مشاهده مي شود )Ciaramella و همکاران، 

.)2005

:)Monocytes( مونوسیت ها

مونوسیتها ، در تشکیل یک سلول بنیادي مشترک با نوتروفیلها مشارکت مي کنند. مونوسیتها، در مغز استخوان تولید مي شوند و 

پس از چرخشي مختصر در خون،  وارد بافت مي شوند و در آنجا تبدیل به ماکروفاژ مي گردد.

مونوسیتها در مغز استخوان ذخیره نمي شوند و تعدادشان در مغز استخوان در یک زمان مشخص خیلي اندک است. مونوسیتها 

بین نقاط حاشیه اي دیواره هاي عروق خوني و جریان خون پراکنده هستند. سایتوکینهاي تولید شده در نقاط ملتهب )براي مثال 

M-CSF ، GM-CSF( مي توانند باعث افزایش تولید مونوسیت بشوند. در گاومیش،  میانگین مقدار مونوسیت ها معمواًل حدود 

صفر )0( درصد است )Fagiolo و همکاران، 2004(.

:)Eosinophils( ائوزینوفیل ها

ائوزینوفیل ها،  در مغز استخوان تولید مي شوند و چند ساعتي در جریان خون قرار مي گیرند و سپس وارد بافت شده و در آنجا 

پس از چندین روز زنده بودن،  از بین مي روند.

اینترلوکین -3 که توسط چندین نوع سلول بویژه لمفوسیت T و  اینترلوکین- 5 و  با میانجیگري  ائوزینوفیلها  افزایش تولید 

سلولهاي بافت همبند تولید مي شوند، انجام مي گیرد. کورتیکواستروئیدها باعث کاهش تعداد ائوزینوفیلها در خون و افزایش ذخیره 
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آن در مغز استخوان مي شوند.

- مادامي که بدن دام در مقابل مواد خارجي و یا عوامل دیگر شدیداً حساس مي شود و به تبع آن واکنش ایمني نشان مي دهد، 

ممکن است که تعداد ائوزینوفیلها در جریان خون زیاد گردد.  از جمله این عوامل حساسیت زا مي توان از ابتال دام به انگلها و یا دیگر 

شرایط آلرژي زا نام برد. وجود تومور در سلولهاي بافت همبند در دام ، به احتمال زیاد با تعداد ائوزینوفیلها مرتبط است. افزایش تعداد 

بازوفیلها )Basophils( گاهي اوقات همزمان با افزایش ائوزینوفیلهاست.

Fagiolo و همکارانش در سال 2004 میانگین درصد ائوزینوفیلها در اوایل شیردهي گاومیشها در فصول مختلف را از 0/16 

 Canfield( بود  نابالغ ها  از  بیشتر  بطور معني دار  ائوزینوفیلها  بالغ درصد  آبي  ماده گاومیشهاي  اعالم کردند. در  تا 1/64 درصد 

از خود نشان مي دهند  ائوزینوفیل را  از ده )10( سال است،  مقدار زیادتر  آنها باالتر  و همکاران، 1984( و گاومیشهایي که سن 

)Ciaramella و همکاران، 2005(.

:)Basophils( بازوفیل ها

بطور کلي، بازوفیل ها ذرات ریز به رنگ ارغواني تیره هستند که در سیتوپالسم سلول وجود دارند. بازوفیلها در مغز استخوان 

تولید مي شوند. تعدادشان در خون در همه گونه هاي دامي از جمله گاومیش،  خیلي اندک است )Fagiolo و همکاران، 2004(.

:)Platelet Count( شمارش پالكت ها

- پالکتها یا ترومبوسایتها کوچکترین نوع سلولهاي خوني هستند. نقش اصلي آنها در انعقاد خون است. زماني که خونریزي در 

بدن رخ مي دهد، پالکت هاي موجود در خون ابتدا متورم و سپس در کنار هم قرار گرفته و تشکیل یک توده مي دهند. توده مذکور به 

مانند یک توپي )سوراخ گیر( چسبناک عمل کرده و باعث توقف خونریزي مي شود. اگر که تعداد پالکتها به حد کافي نباشد،  ممکن 

است خونریزي ادامه دار و مشکل ساز شود. اگر که تعداد پالکتها خیلي زیاد باشد،  خطر انعقاد خون در رگها وجود دارد. شمارش 

پالکتها را مي توان به صورت دستي و یا با استفاده از دستگاه شمارش خودکار انجام داد.

تشکیل توده به وسیله پالکتها باعث کاهش تعداد آنها به هنگام شمارش )در هر دو شیوه دستي و یا با دستگاه( مي شود. تشکیل 

توده به وسیله پالکتها معمواًل به هنگام نمونه گیري خون رخ مي دهد، به همن علت و به منظور کاهش ایجاد توده هاي پالکت،  

توصیه مي شود نمونه گیري از یک سیاهرگ بزرگ محیطي مانند سیاهرگ وداج انجام شود. نمونه خون گرفته شده باید سریعًا با یک 

ماده ضد انعقاد با تکان دادن یا چرخش مالیم نمونه مخلوط شود.

با گذشت زمان توده اي شدن پالکتها افزایش مي یابد. بنابراین ، به منظور دقت هر چه بیشتر،  شمارش پالکتها باید بالفاصله بعد 
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از نمونه گیري انجام شود. در گاومیشهاي شیرده ، میانگین تعداد پالکتها در فصول مختلف حدود 251/8 و 201 هزار در میکرولیتر، 

بدون اختالف معني دار بودند )Fagiolo و همکاران(.

 :)Mean Platelet Volume = MPV( میانگین حجم پالکت

- اندازه انفرادي پالکتها در یک نمونه مي توانند با یکدیگر کاماًل متفاوت باشند. منابع و مستندات کمتري در رابطه با اهمیت 

و نقش کلینیکي این پارامتر )MPV( وجود دارد. به عبارت خیلي کلي تر، افزایش MPV احتمال دارد که بر اثر تجدید کاهش 

تعداد پالکتها در گردش خون )Thrombocytopenia( ایجاد شود، بدین صورت که کاهش شدید پالکتهاي سطحي بدن، 

انهدام آنها و یا استفاده از آنها باعث تولید فراوان پالکتهاي حجیم به وسیله مغز استخوان و به تبع آن افزایش MPV مي شود 

Megakaryocytic Hyperplasia[.= افزایش غیر طبیعي تعداد سلولهاي طبیعي )در اینجا منظور پالکتهاست( در یک عضو 

یا بافت، بدون از بین رفتن نظم سلولها که منجر به افزایش حجم آن عضو یا بافت مي شود و از آنجایي که پالکتهاي مذکور از سلول 

غول پیکر )ژانت( مغز استخوان که هسته به شدت  لوله اي دارد،  منشاء مي گیرند،  به این پدیده مگاکاریوسیت هایپرپالزیا مي گویند].

کارآیي  و  قابلیت  )که  بزرگتر  پالکتهاي  تولید  به  منجر   )Accelerated Thrombopoiesis( پالکت  سریع  تولید   -

بیشتري نیز دارند( مي شود. Fagiolo و همکارانش در سال 2004 میانگین مقادیر MPV در ابتداي دوره شیردهي گاومیشها در 

فصول مختلف را از 8/8 تا 9/7 فمتولیتر گزارش کردند.

:)The Immune System( سیستم ایمني

سامانه  ایمني،  ساختار  فوق العاده پیچیده اي است که مانع عفونت و ابتال دام به انواع بیماري مي شود. شیوه عمل سیستم ایمني 

از طریق انهدام سلولهاي خارجي و یا بیماریزا در بدن است. به منظور ارزیابي و بررسي واکنش ایمني زایي گاومیش آبي ، علیه عوامل 

عفونت زا و واکسنهاي زنده، الزم است که مکانیزم سیستم ایمني به ویژه تغییرات حاصله به هنگام واکنش ایمني زایي که باعث 

مصونیت و پیشگیري از ابتال به بیماري در دام مي شود، به طور دقیق مشخص و موشکافي گردد )Davis و همکاران، 2001(.

در سامانه  ایمني دام،  دو نوع واکنش وجود دارد: 

الف- واكنش غیر اختصاصي یا غریزي )Innate( ؛

 . )Adaptive acquired( ب- واكنش اختصاصي یا اكتسابي

واکنش غیر اختصاصي ، عمدتًا بستگي دارد به فعالیت مونوسیتها، نوتروفیلها )گرانولوسیتها، ائوزینوفیلها و بازوفیلها(. سیستم 

ایمني  از واکنشهاي مؤثر  با شرکت حداقل 20 گلیکو پروتئین سرمي که بسیاري  مکمل )یک سامانه  آبشاري حساس به گرما 
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هومورال و التهابي از جمله اتساع عروق، افزایش نفوذپذیري عروق، تسهیل فعالیت فاگوسیتها و از بین بردن سلولهاي بیگانه بر 

عهده آن است( ، اینترفرون و باالخره لیزوزایمها. 

.B و سلولهاي T واكنش اختصاصي یا اكتسابي وابسته است به تولید سلولهاي

دستگاه  ایمني از چندین اندام، سیستم و انواع گوناگون سلولهاي ایمني تشکیل شده است.اندامهاي مرتبط با دستگاه  ایمني 

را اندامهاي لنفاوي مي نامند که شامل طحال و غده تیموس )محل ساخته شدن لنفوسیتهاي T( است. دیگر اجزای سیستم ایمني 

عبارتند از غدد لنفاوي )منبع اصلي لنفوسیتهاي خون محیطي که به عنوان بخشي از سامانه  رتیکولو اندوتلیال در مکانیسم دفاعي 

بدن مشارکت مي کنند و احتمااًل در تشکیل آنتي بادي نیز نقش دارند( و مغز استخوان. درون  مغز استخوان لنفوسیتها )گلبولهاي 

سفید خون( تولید مي شوند که به عنوان سلولهاي ایمني زا عمل مي کنند. نوتروفیلها،  اصلي ترین گلبولهاي سفید هستند که در خون 

جریان دارند و به محض دریافت پیام از دیگر سلولهاي ایمني، وارد عمل شده و پس از  جستجوي میکروب و یا دیگر عوامل مهاجم 

در خون،  به  مبارزه با آنها مي پردازند.

نوتروفیلها از خود سمومي ترشح مي کنند که آنتي ژنها را )پروتئین هاي مهاجم( نابود و سپس مي بلعند. دو نوع اصلي لنفوسیتها 

عبارتند از:

الف- سلولهاي B كه در مغز استخوان تكامل پیدا مي كنند و در  سیستم لنفاوي مستقر مي شوند؛

ب- سلولهاي T كه در غده تیموس تكامل پیدا كرده  و از طریق جریان خون در سراسر بدن چرخش 

مي كنند.

پروتئین هایي هستند كه  آنتي بادي ها،   )ایمونوگلوبولین( هستند.  آنتي بادي  تولید  B مسئول  - سلولهاي 

وظیفه شان    ،T كه سلولهاي  حالي  در  كنند،  نشانه گذاري  و  را شناسایي  آنتي ژن مخصوص  مي توانند یك 

نابودي آنتي ژنهایي است كه به وسیله یك آنتي بادي شناسایي و نشانه گذاري شده اند.

- سلولهاي T خودشان در سه نوع مختلف به شرح زیر هستند:

الف- سلولهاي Tي سیتوتوكسیك )Cytotoxic( ؛

ب- سلولهاي Tي پشتیبان )Helper T-Cells( ؛

 . )Suppressor T-Cells( ي مهاركنندهT ج- سلولهاي

اینترفرون ها تکثیر  با ترشح  آلوده مي چسبانند، سپس  یا  به سلولهاي بدخیم و  را  Tي سیتوتوکسیک،  خودشان  - سلولهاي 

ویروسها را متوقف مي کنند.

- سلولهاي Tي پشتیبان  شامل T.Helper1( )1(TH( و )T.Helper2 (TH)2( هستند و با شناسایي و تشخیص نقاط 
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مورد هجوم میکروبها در بدن ، به سلولهاي Tي سیتوتوکسیک کمک مي کنند.

مبارزه  با عفونت  و  اعزام  تهاجم  به محل  Tي سیتوتوکسیک  نقاط حمله است که بالفاصله سلولهاي  این شناسایي  از  پس 

مي کنند. سلولهاي Tي پشتیبان همچنین به سلولهاي Bي بدن در تولید آنتي بادي کمک مي کنند.

- سلولهاي Tي مهار کننده،  مسئول تنظیم واکنش هاي دفاعي بدن در مقابل میکروبها و یا دیگر عوامل مهاجم هستند.  این 

سلولها،  ترشح سایتوکینها )مواد تنظیم ایمني( به وسیله سلولهاي Tي سیتوتوکسیک را متوقف مي سازند و از این طریق تولید 

ایمونوگلوبولین ها را مهار مي کنند. در حالت طبیعي ، پنج )5( نوع ایمونوگلوبولین   شناسایي شده اند ، لیکن در گاومیش آبي و گاو 

چهار )4( نوع از آنها وجود دارند.

:IgA ,IgG1 ,IgE , IgM. IgG2

 IgA،  مسئول مهار میکروبهاي مهاجم و بیرون راندن آنها از بدن است و از این رو ، در اشک، شیر، عرق و بزاق وجود دارد؛

IgG،  مخصوص کشتن بعضي از باکتري ها و ویروسها است، ضمن اینکه آنزیم هاي هضم کننده عوامل مهاجم را فعال مي کند؛

Tripaldi و همکارانش در سال 2003 تیتر OD 450 0/03 ±0/07 را در ماده گاومیشهاي بالغ گزارش کردند.

IgM از طریق جریان خون باکتري ها را مي کشد؛

IgE،  نقش مهم در آغوز نشخوارکنندگان ایفاء مي کند زیرا این نوع ایمونوگلوبولین در اولین روزهاي شیردهي )پس از زایمان( 

به گوساله نوزاد منتقل و باعث ایجاد مصونیت طبیعي علیه چندین نوع انگل در او مي شود.

 Scavenger ها یا سلولهاي نظافتچي از دیگر سلولهاي مسئول ایمني در بدن هستند که به آنها فاگوسیت مي گویند و شامل 

گرانولوسیت ها و ماکروفاژها هستند. این سلولها، سلولهاي مهاجم را پیدا کرده و آنها را مي بلعند. ماکروفاژها معمواًل ثابت و ناحیه 

خاّصي را محافظت مي کنند. اگر چه ، به نظر مي رسد آنها نیز  به رغم ثابت بودن،  در مواقع ضروري خود را به منطقه عفونت رسانده 

و به دیگر سلولهاي مدافع در نابودي یک آنتي ژن کمک مي کنند. فاگوسیت ها با تولید ماده پیروژن )pyrogen(، بدن را تحریک 

به افزایش درجه حرارت و بروز تب مي  کنند که این مکانیزم معمواًل براي کشتن و نابودي عوامل بیماري زا سودمند است. سلولهاي 

کشنده طبیعي )Natural Killer Cell= NK( از دیگر سلولهاي نظافتچي هستند که میکروبهاي مهاجمي که سلولهاي B آنها 

را شناسایي و عالمت گذاري نکرده اند را شناسایي و نابود مي کنند. سلولهاي کشنده طبیعي، سلولهاي خارجي مهاجم را پیدا مي کنند 

و آنها را با ترشح آنزیم هاي سمي و اینترفرون ها، نابود مي کنند. دقیقًا شبیه به کشنده هاي طبیعي که اینترفرون تراوش مي کنند. 

دیگر سلولهاي ایمني،  ماده اي به نام اینترلوکین که نوع دیگري از سیتوکینها و یا مواد تنظیم ایمني است را ترشح مي کنند.

وسیله  )به  لمفوکین ها  و  مي شوند(  ترشح  مونوسیت ها  وسیله  )به  مونوکین ها  شامل  که  بدن(  ایمني  تنظیم  )مواد  مواد  این 

لمفوسیت ها تراوش مي شوند( هستند، مسئول تنظیم واکنشهاي ایمني از قبیل تنظیم اندازه و یا حجم یک نقطه ملتهب در بدن 
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هستند. حدود 30 نوع مختلف از اینترلوکین ها که به وسیله ماکروفاژها، مونوسیت ها و بعضي از سلولهاي T ترشح مي شوند، در بدن 

وجود دارد. اینترلوکین-2 به وسیله ماکروفاژها ترشح و باعث ایجاد تب در بدن دام مي شود.  این تب،  مي تواند ویروس یا باکتري 

را کشته و یا آن را ضعیف کند. اینترلوکین-4 با کمک سلولهاي Tي پشتیبان، سلولهاي Tي سیتوتوکسیک را در جهت نابودي 

 IgE و IgG در جهت تولید آنتي بادي ها بویژه B میکروبهاي مهاجم حمایت مي کنند. اینترلوکین-4 باعث افزایش توان سلولهاي

به وسیله ماکروفاژها،  اینترلوکین-6  Tي سیتوتوکسیک مي شود.  Tي پشتیبان و سلولهاي  باعث تحریک سلولهاي  و همچنین 

مونوسیت ها و بعضي از سلولهاي T ترشح مي شود و باعث تحریک سلولهاي B در جهت تولید آنتي بادي ها مي شود. عامل نکروزه 

شدن تومورها )Tumour Necrosis Factor= TNF( به وسیله ماکروفاژها تراوش و باعث ایجاد تب مي شود. این عامل،  

مي تواند سلولهاي سرطاني را کشته و تولید لمفوکین ها را افزایش دهد. به رغم اینکه سیستم ایمني بدن با استفاده از همه سلولهاي 

مذکور )که در سیستم ایمني بدن نقش دارند( خودش را براي مبارزه با میکروبها، قارچ ها، باکتریها و ویروس هاي مهاجم، آماده کرده 

است. لیکن ، عوامل خارجي متعددي هستند که مي توانند سیستم دفاعي بدن در مقابل عفونت را خدشه دار کنند که از جمله این 

عوامل مي توان از استرس، اضطراب، افسردگي و سوء تغذیه در دام نام برد.

از آنجائي که سوء تغذیه اثر زیانبار بر روي سیستم ایمني دام مي گذارد، لذا اطمینان از تغذیه مناسب با استفاده از جیره غذایي 

باالنس شده، براي پیشگیري از انواع بیماریها و حفظ سیستم ایمني در دام،  بسیار ضروري است. عالوه بر مصرف مواد مغذي از 

طریق جیره، مواد مغذي و گیاهي دیگري نیز وجود دارند که باعث فعال شدن یک سري فرآیندهایي مي شود که این فر آیندها به نوبه 

خود سیستم ایمني بدن دام را بهبود مي بخشند )Abbas-Lichtman,2000(. آنالیز لوکوسیت ها در خون محیطي گاومیشهاي 

جوان و بالغ نشان داده است که ترکیب جمعیت لوکوسیتها در گاومیش آبي دقیقًا شبیه به گاو است. نکته جالب توجه و استثنایي که 

در نتیجه مطالعه سیستم ایمني گاو به دست آمده،  وجود دو زیر جمعیت متفاوت از سلولهاي T تحت عنوان زیر جمعیت سلولهاي 

gdT  است. یکي از این زیرجمعیتها مشابه سلولهاي gdT در انسان و دیگر گونه ها است.  زیر جمعیت دوم،  فقط در  زیر راسته 

سم شکافتگان ،  نشخوارکنندگان، Suiforme ها و Tylopoda ها شناسایي شده است. مشابه سلولهای WC1 گاو، سلولهاي 

 + WC1 است. فراواني N4-WC1 و N3-WC1 در گاومیش شامل زیر مجموعه هایي است که بیانگر ایزوفرمهاي gdT

سلولهاي gdT در دامهاي جوان زیاد و در دامهاي بالغ اندک است. تفاوتهایي در فراواني سلولهاي abT +CD2 بین دامهاي جوان 

و بالغ مشاهده شد. هیچگونه همبستگي ظاهري در فراواني سلولهاي B با فراواني سلولهاي gdT + WC1 در دامهاي جوان و 

بالغ مشاهده نشد )Davis و همکاران، Tripaldi .)2001 و همکارانش در سال 2003تحقیقي را در زمینه اثر سیستم هاي مختلف 

جایگاه بر روي تغییرات رفتاري و فیزیولوژیکي گاومیش انجام دادند و در پایان تحقیقشان هیچگونه اختالفي را در پاسخ  ایمني بدن 

[هرگونه پاسخ سیستم ایمني به محرک آنتي ژني، که شامل تولید آنتي بادي، ایمني سلولي و تحمل )تولرانس( ایمونولوژیک است] 
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پس از یک تزریق زیرجلدي فیتوهماگلوتینین مشاهده نکردند )0/4±7/73 تا 0/4 ± 6/32 میلي مول(. چهل )40( روز بعد از تزریق، 

تیتر IgG از450OD3 درصد ±0/07 به OD3 450 درصد ± 1/33افزایش پیدا کرد.

لیزوزیم )Lysozyme (:  نوعي آنزیم موجود در بزاق، اشک، سفیده تخم مرغ و بسیاري از مایعات 

جانوري(

- لیزوزیم ، نوعي پروتئین است که در بسیاري از بافتها و  ترشحات بدن موجود و قادر است از رشد و تکثیر جمعیت بعضي از 

باکتري ها جلوگیري کند. این عنصر مخرب و نابود کننده باکتري ها توسط شخصي به نام فلمینگ، لیزوزیم نامگذاري شد.  دانشمند 

مذکور تحقیقاتي در زمینه خواص گوناگون این عنصر انجام داد و در سال 1922 موفق شد لیزوزیم را از داخل سفیده تخم مرغ، 

بافتها و ترشحات بیولوژیکي ارگانیزمهای  زنده جدا کند. سالها بعد،  خاصیت باکتري کشي لیزوزیم کاماًل مشخص شد و بعد از 

سال 1930،  بسیاري از تحقیقات نشان داد که چگونه در طبیعت هر ارگانیزم زنده حیواني و یا گیاهي، لیزوزیم تولید مي کند؟ منشاء 

لیزوزیم یا به عبارت کاملتر لیزوزیم  ها  )به علت داشتن اشکال متفاوت و حضور همزمان در قسمتهاي مختلف( نوعي آنزیم است 

که کاماًل خاصیت هیدرولیز کنندگي دارد و از این طریق باکتري ها را از بین مي برد.

انواع مختلفي از لیزوزیم ها در طبیعت وجود دارند که بر اساس سرمنشاشان داراي  ویژگیهاي مختلف هستند. تشخیص انواع 

مختلف لیزوزیم انساني که در ترشحات مختلف از قبیل اشک و بزاق وجود دارند و نیز لیزوزیم موجود در محصوالت دامي و گیاهي 

مشکل است. لیزوزیم  موجود در  سرم خون حیوانات، باکتري ها بویژه باکتري هاي گرم  مثبت  را  مي کشد. در حقیقت ، این آنزیم  

ترجیحًا  پیوند b1 ،4گلوکوسیدیک  بین ازت استیل مورامیک اسید و ازت استیل گلوکوز آمین را در محل دیواره سلولي موکوپپتیدي 

باکتري هاي گرم مثبت، هیدورلیز مي کند. مقدار زیاد لیزوزیم در سرم خون،  نشاندهنده  نوعي پاسخ ایمني غیر اختصاصي مطلوب 

در بدن است. Cavallina و همکارانش در سال 2003 به این نتیجه رسیدند که مقدار لیزوزیم در گوساله هاي گاومیش از سن 

یک ماهگي تا سه ماهگي و نیز زمان از شیرگیري کاهش پیدا مي کند، به طوري که میانگین مقدار لیزوزیم در این مقطع زماني از 

زندگي گوساله از 3/8 تا 0/33 میکروگرم در یک میلي لیتر متغیر است.

در دوره شیردهي گاومیش هاي آبي، Fagiolo و همکارانش در سال 2004به این نتیجه رسیدند که مقدار لیزوزیم در فصول 

مختلف تغییر مي کند، بدین صورت که در فصل تابستان )2/7 میکروگرم در میلي لیتر( بیشتر از فصل زمستان است )0/84 میکروگرم 

در میلی لیتر (.
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فعالیت ضد باکتري:

برد  نام  باکتري کشي  به عبارت عامیانه تر  یا  باکتري  از فعالیت ضد  ، مي توان  ایمني اختصاصي در بدن  از میان پاسخ هاي   

)Bactericide activity(. این فعالیت اختصاصي سرم بعضي از آنتي ژنها عمدتًا باکتري هاي گرم منفي را نابود مي کند.

- عالوه بر این، این آنتي بادي ها معمواًل از زمان تولد به عنوان واکنشي در مقابل تحریکات موجود از ناحیه فلور میکروبي روده 

و آنتي ژنهاي هتروژنیک )که منشاء غیر باکتریایي دارند( در خون گوساله تولید مي شود.

بطور طبیعي، قدرت دفاعي و به تبع آن مقاومت طبیعي یک ارگانیزم به هنگام اولین عفونت، بستگي دارد به  میزان تمایل به 

جذب ) affinity : قدرت پیوند ترمودینامیک  یک کمپلکس آنتی ژن – آنتی بادی ( که سویه بیماري زا در مقابل این آنتي بادي 

ها  از خود نشان مي دهد. در صورت بروز هرگونه عفونت،  این آنتي بادي ها بهترین آمادگي را براي مبارزه و نابودي باکتري هاي 

گرم منفي از خود نشان مي دهند. تست باکتریسید )Bactericide test( بر اساس واکنش دفاعي سرم خون حیوان و انسان 

است.  هنگامي که در معرض گونه هاي متعدد باکتري هاي گرم منفي قرار مي گیرند و اینکه آنتي بادي های موجود در سرم چند 

درصد از این باکتري ها را از بین مي برند. در این روش ، نمونه هاي سرم با محیط کشت E.coli، در فاز S و در درجه حرارت 37 

درجه سانتي گراد به مدت 4 چهار ساعت مورد آزمایش قرار مي گیرند. میزان فعالیت باکتري کشي سرم از طریق اندازه گیري درصد 

میکرو ارگانیزمهاي از بین رفته   و مقایسه این درصد با درصد میکروارگانیزمها در ابتداي کشت )در شروع آزمایش( تعیین مي شود 

)Poli ،1996(. در گوساله هاي گاومیش،  فعالیت ضد باکتري به طور معني دار از 41 درصد در ماه اول تولد تا 64 الي 68 درصد در 

پایان 3 ماهگي افزایش پیدا مي کند )Cavallina و همکاران، 2003(. در گاومیشهاي شیرده،  Fagiolo و همکارانش در سال 

2004 هیچگونه تغییر معني دار فصلي در فعالیت ضد باکتري مشاهده نکردند بدین صورت که میانگین فعالیت ضد باکتري در فصول 

زمستان و تابستان به ترتیب 52 و 56 درصد بود.

:)Electrophoresis( الکتروفورزیس

الکتروفورزیس،  عبارت است از عمل جداسازي مواد حل شده یوني بر اساس تفاوت سرعت حرکت آنها در یک میدان الکتریکي.  

محیطهاي پشتیبان شامل کاغذ، نشاسته، ژل آگاروز، سلولز استات ، ژل پلي آکریل آمید و روشهاي مورد استفاده شامل منطقه 

)Zone( ، دیسک منقطع )Discontinuous( ، دو بعدي )Two-dimentional( و Pulsed - field هستند.

جداسازي پروتئین ها در یک میدان الکتریکي ، بر اساس اندازه، شکل ظاهري و میزان بار الکتریکي )یونیزه شدن( آنها است 

)نمودار شماره 2(. شارژ مولکولها به وسیله زنجیره هاي جانبي اسیدهاي آمینه تشکیل دهنده پروتئین انجام مي گیرد. شارژ پروتئین 

بستگي دارد به PH پروتئین و PH مواد بافر احاطه کننده پروتئین )محیطي که پروتئین در آن قرار دارد(.  در اکثر شیوه هاي 
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الکتروفورتیک از محیط کشتهاي کمکي از قبیل نشاسته، کاغذ، پلي آکریل آمید و یا آگاروز استفاده مي شود. نکته قابل ذکر اینکه 

محیطي را که پروتئین ها در آن حرکت )مهاجرت( مي کنند،  تشکیل شده از یک محلول بافر 50 درصد. منظور از الکتروفورزیس 

از روشي که حرکت مولکولهاي یونیزه شده در یک محیط پشتیبان  منطقه )The zone electrophoresis( عبارت است 

انجام مي شود، در صورتي که در روش الکتروفوزیس متحرک عمل جداسازي بطور کامل در محیط مایع انجام مي شود. هنگامي که 

پروتئین ها بر روي سطح ژل مشاهده مي شوند، فاصله حرکت آنها مقایسه مي شود با زماني که در یک محط با PH ایزوالکتریک )عدم 

تغییر در پتانسیل الکتریکي محیط( بوده اند،  ضمن اینکه در این زمان اوزان مولکولي )SDS eletrophoresis( پروتئین هاي 

ایزوالکتریک و اوزان مولکولي براي شناسایي و خالص سازي پروتئین ها   PH با اندازه گیري کرد. از محیطي  مختلف را مي توان 

استفاده مي شود.

- پروتئین هاي موجود در سرم ، به دو گروه آلبومین و گلوبولین ها تجزیه مي شوند. به عبارت دیگر،  مجموع پروتئین سرم خون 

شامل آلبومین و گلوبولین  است. 

آلبومین،  غلیظ ترین پروتئین موجود در سرم است. این پروتئین ، ضمن اینکه تعداد زیادي از مولکولهاي کوچک را با خود حمل 

مي کند، در حفظ فشار اسمزي ناشي از وجود کولوئیدها )Oncotic pressure( در خون نیز نقش اول را ایفاء مي کند.

- گلوبولین ها به طور اجمالي به چهار )4( گروه آلفا- یک، آلفا- دو، بتا و گاماگلوبولین ها تقسیم مي شوند. این چهار گروه را 

مي توان با روش الکتروفورزیس و دانسیتومتري )Densitometry: تراکم سنجي، تعیین اختالف چگالي مواد مختلف از طریق 

مقایسه آنها با مواد دیگر یا یک استاندارد مشخص( در آزمایشگاه  جداسازی و اندازه گیری کرد. 

مي کنند.  پیدا  افزایش  معمواًل   ، بدن  از  نقطه اي  در  التهاب  وجود  صورت  در  دو  آلفا-  و  یک  آلفا-  پروتئین هاي  مقادیر   -

آنتي بادي ها هستند  انواع مختلف  پروتئین ها است. گاماگلوبولین ها شامل  لیپو  بتا  و  نوژن  ترانسفرین، پالسمي  بتا شامل  پروتئین 

)ایمونوگلوبولین های M ، G و A(. با استفاده از این روش ، ما مي توانیم هرگونه تغییر در غلظت پروتئین ها ناشی از اختالل در 

سالمت دام را پیدا کنیم.

با استفاده از روش الکتروفورزیس، درصد پروتئین هاي سرم گوساله گاومیش هاي چهار )4( تا شش )6( ماهه به شرح زیر به 

دست آمد:

در ماده ها 
٪- گلوبولین 16 درصدآلبومین 45 درصد

٪- گلوبولین 22 درصد٪- گلوبولین 17 درصد

جمع  - 100 درصد

در نرها 
٪- گلوبولین 16 درصدآلبومین44/8 درصد

٪- گلوبولین 22 درصد٪- گلوبولین 14/9 درصد

جمع  - 100 درصد
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- در گاومیش هاي بالغ نتایج زیر به دست آمد:

در ماده ها 
٪- گلوبولین 25/5درصدآلبومین 35/5 درصد

٪- گلوبولین 28درصد٪- گلوبولین 11درصد

جمع  - 100 درصد

در نرها 
٪- گلوبولین 27/4 درصدآلبومین37/7درصد

٪- گلوبولین 26/4 درصد٪- گلوبولین 8/5درصد

جمع  - 100 درصد

تصویر 2- نمونه اي از الكتروفورزیس پروتئین 

سرم گاومیش در محیط ژل پلي آكریل آمید

)Tuscany و Latium مؤسسه تحقیقات دامپروري مناطق( 

ارزیابي و شمارش سلولهاي معلق در مایع ضمن عبور  )Flow Cytometry: روشي براي تشخیص،  سیتومتري جریاني 

لحظه اي آنها از مقابل کانون نور تحریک کننده(.

- از این روش ، استفاده می شود  براي تعیین بعضي از ویژگیهاي فیزیکي و شیمیایي سلولها و یا دیگر ذرات جامد موجود در 

یک سوسپانسیون )مایعي که ذرات جامد به حالت معلق در آن قرار دارند(، از طریق عبور انفرادي و لحظه اي آنها از مقابل یک 

کانون نور تحریک کننده.

- سوسپانسیون هاي مورد نظر عبارتند از: خون، مغز استخوان، مایعات بدن و یا مایعات سلولي بافتها.

- در سیتومتري جریانی،  از دستگاهي استفاده مي شود که از سلولهاي انفرادي موجود در یک محیط کشت مایع به هنگام 
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عبورشان از مقابل منابع تحریک کننده،  تصویربرداري مي کند. این فن آوری  قادر است آنالیزهاي سریع، کمي و چند فاکتوره 

مربوط به سلولهاي انفرادي زنده و یا مرده را بر اساس میزان نور فلورسنت قابل مشاهده تهیه کند. از روش سیتومتري جریاني براي 

تشخیص و جداسازي سلولهاي انفرادي به طور گسترده استفاده مي شود. مشخصات فیزیکي از قبیل اندازه سلول، شکل ظاهري و 

اوضاع داخل سلول را مي توان به روش سیتومتري جریاني تعیین کرد و عالوه بر اینها، هر جزء یا بخش تشکیل دهنده سلول و یا 

نحوه عملکرد سلول که با استفاده از ترکیب فلورسنت قابل مشاهده باشد را مي توان با این روش مورد بررسي و مطالعه قرار داد. 

بر اساس عالئم کلینیکي مشاهده شده در دام، تعدادي از پانلهاي آنتي بادي هاي مختلف در روش سیتومتري جریاني مورد استفاده 

قرار مي گیرد.

- غلظت فلورسنس نسبي سلولهاي مثبت ، بیانگر میزان آنتي بادي  است که نقاط خاّصي از سلول را احاطه کرده است.

- انتخاب و استفاده پانل آنتي بادي هاي مخصوص در آزمایشگاه و بر اساس سابقه کلینکي دام بیمار، اطالعات پزشک و شکل 

مورفولوژیکي سلولهاي موجود در نمونه انجام مي شود. در روش سیتومتري جریاني، ممکن است بر اساس توصیه پزشک یک سري 

از آنتي بادي هاي مخصوص مورد آزمایش و بررسي قرار گیرند. عالوه بر اینها، چاپ )پرینت( هیستوگرامهاي جریاني بر اساس نیازي 

که از تحقیق در روش سیتومتري داریم،  تهیه خواهد شد.

- لذا مي توان گفت که موارد استفاده و کاربرد روش سیتومتري جریاني ، متعدد است و همین موضوع باعث استفاده گسترده از 

این لوازم و تجهیزات در زمینه هاي دامپزشکي و بیولوژیکي شده است.

آنالیزهاي زیر را مي توان با استفاده از سیتومتري جریاني، انجام داد:

- تعیین فنوتیپ  ایمني)Immunophenotyping( ؛

- مارکرهاي آنتي ژن توموري ؛

- آپوپتوز ):Apoptosis نوعي الگوي مرگ سلولي که سلولهاي منفرد را تحت تأثیر قرار مي دهد(  ؛

- فعالیت آنزیمي ؛ 

- محتویات DNA و RNA و آنالیز سیکل سلولي ؛

- گیرنده هاي سیتوکیني و سنتز آنها ؛

- فاگوسیتوز یا بیگانه خواري )بلعیدن میکروارگانیزمها یا سلولهاي دیگر و ذرات خارجي توسط فاگوسیتها(؛ 

- شناسایي گلبولهاي سفید خون در شیر ؛

- از روش سیتومتري جریاني،  براي جداسازي و تمایز اولیه آن دسته از لوکوسیتهایي در گاومیش که از نظر تک یا چند شجره 

بودن )از یک سلول منفرد یا چند سلول مشتق شده اند( با یکدیگر اختالف دارند، استفاده مي شود. به عنوان مثال،  200 آنتي بادي 
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تک شجره )که از یک سلول منفرد مشتق شده اند( به روش سیتومتري جریاني،  مورد بررسي قرار گرفتند و از میان آنها 138 شجره 

)خط سلولي( با واکنشي مشابه یا عین واکنش آنتي بادي هاي موجود در گاو ، مشاهده شد )Davis و همکاران، 2001(.

کاربردهاي کلینیکي:

ثابت شده است که تعیین  فنوتیپ ایمني،  یک ابزار مهم و کاربردي در تشخیص و گروه بندي انواع Leukemia )سرطان 

خون( و Lymphoma )ایجاد لنفومهاي متعدد در بدن( است. بطور کلي، مورفولوژي و تعیین فنوتیپ ایمني، اطالعات ارزشمند 

و کافي براي تشخیص صحیح و قابل اعتماد بیماري Lymphoproliferative )مربوط به ، و یا مشخص شونده  با تکثیر 

سلولهاي سیستم لنفورتیکولر( در بیماران مشکوک از نظر بالیني به این بیماري را فراهم مي کند. با پیدایش تکنولوژي آنتي بادي تک 

شجره اي و دسترسي به فلوئوروکروم ها  )فلوئوروکروم، نوعي ترکیب فلوئورسانت است که به صورت رنگ براي تشخیص پروتئینهاي 

داراي برچسب فلوئورسانت کاربرد دارد(استفاده از تعیین فنوتیپ ایمني زیرمجموعه لوکوسیتها در دامها،  رواج بیشتري یافته است. 

از سیتومتري جریاني،  همچنین براي تشخیص شیرهاي آلوده به میکروب ورم پستان و تشخیص سرطان خون استفاده مي شود. از 

همه این موارد که نام برده شد، مي توان براي آزمایش خون محیطي و شیر گاومیش ، استفاده کرد.

 :)Hormonal  Parameters( پارامترهاي هورموني

کورتیزول-  کورتیزول،  نوعي هورمون کورتیکواستروئید است که در بخش کورتکس غدد آدرنال سنتز مي شود.

- این هورمون،  با استفاده از کلسترول سنتز مي شود و محرک تولید این هورمون، هورمون دیگري به نام  آدرنوکورتیکوتروپیک 

کننده  رها  فاکتور  نام  به  دیگري  هورمون  وسیله  به  نیز  هورمون  این  خود  ترشح  تنظیم  که  است  هیپوفیز  غده  از    )ACTH(

کورتیکوتروپین )CRF(  است. زماني که مقدار کورتیزول در خون بیش از حد الزم بشود،  ترشحات ACTH و CRF از طریق 

یک چرخه Feedback منفي متوقف مي شوند.

افزایش و یا به عبارت بهتر،  غالبیت کورتیزول در پالسماي خون بعلت وابستگي باالي این هورمون به گلوبولین  متصل شونده 

به کورتیکواستروئید  )CBG یا ترانسکوتین( است. کورتیزول از طریق گیرنده هاي خاص درون سلولي عمل مي کند و بر روي 

سیستم هاي فیزیولوژیکي متعدد شامل سامانه  ایمني، تنظیم مقدار گلوکز، فشار رگهاي خوني و متابولیسم استخوان تأثیر مي گذارد.

تولید هورمون کورتیزول در بدن ، تابعي از ساعات  شبانه روز و وابسته به هورمون ACTH به طوري که اوج تولیدش در 

صبح زود و کمترینش در شب است. عامل کنترل کننده این اختالف در مقدار تولید کورتیزول )در صبح و شب( هنوز بطور کامل 

مشخص نشده است . لیکن،  آنچه مي توان گفت اینکه مجموعه اي از شرایط فیزیکي و فیزیولوژیکي مي توانند در این اختالف 
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مؤثر باشند. هورمونهاي ACTH و کورتیزول بدون هیچگونه وابستگي به ساعات شبانه روز در پاسخ به استرسهاي فیزیکي و 

رواني ترشح مي شوند و به همین علت هورمون کورتیزول را هورمون استرس نامیده اند. مقدار کورتیزول سرم خون ، بدون ارتباط 

با مقدار ACTH در پاسخ به تعدادی از متغیرهاي مختلف تغییر مي کند.این متغیرها عبارتند از استرسهاي روحي- رواني و بعضي 

از نارسائیهاي فیزیولوژیکي از قبیل هیپوگلیسمیا، بیماري،تب،آسیبهاي رواني یا عاطفي، درد، ترس، فشار و تقالي فیزیکي و یا 

 Borghese افزایش درجه حرات بدن. کورتیزول معمواًل در پاسخ به استرس طوالني مدت،  در خون ترشح مي شود. در تحقیقي که

و همکارانش در سال 1991 انجام دادند، به این نتیجه رسیدندکه مقدار کورتیزول در گاومیش ها به طورمعني دار همبستگي دارد با 

مقدار b 17- استرادیول )r = 0/45( و مقدار شیر تولیدي )r =0/38(،به طوري که مقدار کورتیزول در اوائل دوره شیردهي 13-14 

نانوگرم در میلي لیتر و در نیمه دوم دوره شیردهي 6-4 نانوگرم در میلي لیتر بود.

Bertoni و همکارانش در سال b1994الگوي تغییرات مقدار کورتیزول را مشخص کردند و نشان دادند که  مقدار کورتیزول 

این تحقیق،  مجدداً  از  دارند. پس  تفاوت  با یکدیگر  نانوگرم در میلي لیتر(  از غذا )9/3  بعد  و  لیتر(  نانوگرم در میلي  قبل )10/4 

Bertoni و همکارانش در سال 1997 و Terzano و همکارانش )در یک تحقیق منتشر نشده(، کاهش معني دار مقدار کورتیزول 

را بعد از یک وعده غذا اعالم کردند )به ترتیب 4/7 نانوگرم در مقابل 3/3 نانوگرم در میلي لیتر و 3/67 نانوگرم در مقابل 2/97 

نانوگرم در میلي لیتر(.

Zia-Ur-Rahman و همکارانش در سال 1997 ، در تحقیقي که در زمینه آنالیز هورموني و خوني در گاومیشهاي مواجه 

با استرسهاي گوناگون،  انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که مقدار کورتیزول سرم قبل و بعد از حمل و نقل به ترتیب 23/1 در 

مقابل 80/6 میلي مول در لیتر، قبل و بعد از جابه جایي به ترتیب 23/1 در مقابل 86/0 میلي مول در لیتر و قبل و بعد از کشتار،  

به ترتیب 23/1 در مقابل 92/0 میلي مول در لیتر بود. این نتایج، حاکي از تغییرات هورموني متفاوت به هنگام مواجه با استرسهاي 

متفاوت در گاومیشها است.

 :)T4( و تیروکسین )T3( تري یدوتیرونین

هورمونهاي غده تیروئید به نامهاي تیروکسین )T4( و تري یدوتیرونین )T3(، هورمونهایي با منشاء تیروزین )نوعي اسید آمینه 

فنلي به فرمول C9H11NO3( هستند که در غده تیروئید تولید مي شوند.

این هورمونها،  میزان  متابولیسم پایه، تولید حرارت  و باالخره مصرف اکسیژن در بدن را افزایش مي دهند.  عالوه بر اینها،  

به  افزایش حساسیت بدن  لیپیدها، سنتز پروتئین و  بر روي: جذب کربوهیدراتها، فرآیند گلیکوژنولیز، گلوکونئوژنزیس، متابولیسم 

 )T4( کاتکوالمین ها از قبیل آدرنالین نیز تأثیر مي گذارند. هورمون مهم و اصلي غده تیروئید در خون ، همان هورمون تیروکسین
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است. این هورمون، در سلولها بر اثر  دیودیناز )deiodinases( به هورمون T3 فعال تبدیل مي شود. عملکرد غده تیروئید مستقیمًا 

 TRH به وسیله هیپوفیز پیشین و به طور غیرمستقیم به وسیله هیپوتاالموس،  کنترل و تنظیم مي شود. هیپوتاالموس هورمون

را ترشح مي کند. این هورمون،  باعث تحریک هیپوفیز  پیشین براي سنتز و ترشح هورمون TSH مي شود. TSH وارد جریان 

خون مي شود و در نهایت باعث تحریک غده تیروئید و ایجاد هایپرپالزي) افزایش غیر طبیعی تعداد  سلولهاي طبیعي در یک عضو 

یا بافت بدون از بین رفتن نظم سلولها که منجر به افزایش حجم آن عضو یا بافت مي شود( افزایش جذب ید و ساخت و  ترشح 

هورمونهاي تیروئید )T4 و T3(  جریان خون مي  گردد.  این هورمونها،  پس از  ورود  به جریان خون،  بر روي بافتها اثر مي گذارند. 

مقدار هورمونهاي تیروئید در پالسما،  شدیداً تحت تأثیر عوامل مختلف از قبیل گونه ،  نژاد دام، جنس و ویژگیهاي انفرادی  قرار 

دارند )Borghese و همکاران، 1991(. محققان نامبرده چنین گزارش کردند که مقدار هورمون T3 در پالسماي ماده گاومیشهاي 

کمتر از پنج سال )1/39 نانوگرم در میلي لیتر( بطور معني دار بیشتر از ماده گاومیشهاي مسن تر  است )1/08نانوگرم در میلي لیتر(. 

عالوه بر این، همان پژوهندگان  به این نتیجه رسیدند که مراحل پس از زایش ، اثر معني دار بر روي مقدار هورمون T4 در 

پالسما دارد، به طوري که مقدار این هورمون نیز در طي دوره شیردهي افزایش یافته ضمن اینکه همبستگي منفي نیز با تولید شیر 

 Campanile( لیکن،  مقدار این افزایش بستگي دارد به: الف: مرحله فیزیولوژیکي که دام در آن قرار دارد .)r = -0/30( دارد

و همکاران، 1997(؛ ب- ارزش غذایي جیره مورد استفاده دام )Bertoni و همکاران، 1997( ؛ ج- سیستم جایگاه؛ د- شرایط 

محیطي. 

- Montemurro و همکارانش در سال 1995، مقادیر هورمون T3 در پالسماي خون تلیسه هاي پرورش یافته در دو مزرعه 

مختلف را 0/91و 1/88 نانوگرم در میلي لیتر گزارش کردند.  این مقادیر به وسیله محققان دیگري از قبیل Ghaly در سال 1987، 

Dixit و همکارانش در سال Sharawi ،1984 و همکارانش در سال 1987 نیز گزارش شده بود. همان پژوهشگران  میانگین 

مقدار هورمون T4 در پالسما را بین 3/35 تا 5/27 گرم در دسي لیتر گزارش کردند. Terzano و همکارانش در یک تحقیق منتشر 

نشده،  مقادیر مختلف T3 در پالسما را در قبل و بعد از خوراک به ترتیب 1/70 در مقابل 1/0 نانوگرم در میلي لیتر گزارش کردند. 

تغییر در غلظت هورمونهاي T3 و T4 در سرم در ساعات مختلف شبانه روز توسط Vulcano و همکارانش در سال 1997 در 2 

گروه از ماده گاومیشهاي نژاد موراي آبستن و غیر آبستن مورد تحقیق قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که هیچگونه اختالف 

معني دار در غلظت T3 و T4 در سرم خون بین دو گروه وجود ندارد. 

غلظت سرم T3 در ساعت 2 بامداد در گاومیشهاي غیر آبستن بیشتر بود )188 نانوگرم در میلي لیتر( و غلظت سرم T4 در 

ساعت 10 شب )5/68 گرم در دسي لیتر(  و 6 بعدازظهر )6/0 گرم در دسي لیتر( در گاومیشهاي آبستن بیشتر بود. این نتایج مؤید 

Zia-Ur-Rahman و  اثر مي گذارند.  تیروئید  فعالیت غده  بر روي  آبستني و ساعات مختلف شبانه روز  این مطلب است که 
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همکارانش در سال 1997 در تحقیقي که انجام دادند. به این نتیجه رسیدند که مقدار هورمون T3 در سرم خون بعد از حمل و نقل 

pmol/L 3/5،  )پیکومول در لیتر (، بعد از  جابه جایي pmol/L 3/8  و بعد از  کشتار pmol/L 3/8  که در مقایسه با  قبل از 

حمل و نقل )pmol/L 2/2( بیشتر است.

هورمونهاي تولیدمثلي:

هورمونهاي استروئیدي گونادها- هورمونهاي استروئیدي توسط تخمدان، بیضه ها، جفت و الیه خارجي غده فوق کلیه ترشح 

مي شوند. دو نوع هورمون به وسیله تخمدان ها تولید مي شوند که عبارتند از: پروژستین ها و استروژن ها که ماده اصلي و اولیه این 

دو هورمون کلسترول است.

پروژستین ها گروهي از هورمونها با فعالیت فیزیولوژیکي مشابه هستند که مهمترین آنها هورمون پروژسترون )P4( است. این 

هورمون )P4( نقش غالب و تعیین کننده اي در تنظیم سیکل فحلي در دام دارد. در گاومیشهایي که داراي سیکل فحلي نرمال 

هستند، مقدار پروژسترون پالسما دو یا سه روز قبل از اینکه مقدار هورمون LH )Luteinizing hormone( به اوج برسد، به 

شدت  کاهش پیدا مي کند و دوباره از دو تا چهار روز بعد از اوج ترشح LH، شروع به افزایش مي کند و این مرحله که مقدار P4 به 

بیشترین حد خود مي رسد را  فاز جسم زرد مي نامند )دام در حالت دي استروس است(

مقدار P4 در مرحله دي استروس بین 12-5  نانوگرم در میلي لیتر در ماده گاومیش مدیترانه اي و یا بین 6-4 نانوگرم در میلي لیتر 

در ماده گاومیش مورا متغیر است. غلظت پروژسترون خون در فصول مختلف،  مي تواند تغییر کند. Srivastava و همکارانش 

در سال 1999،  بیشترین مقدار پروژسترون فاز جسم زرد را در فصل معتدل و خنک در مقایسه با فصول گرم و خشک و یا گرم 

و مرطوب گزارش کردند. Hattab و همکارانش در سال 2000 اعالم کرده اند که مقدار متابولیت هاي پروژسترون که از طریق 

محتویات مدفوع اندازه گیری  مي شوند،  معیار مناسبي براي کنترل عملکرد جسم زرد است  زیرا مقدار این متابولیت ها   بیانگر 

مقدار P4 در خون با یک ضریب همبستگي بسیار معني دار است )r = +0/77(، و در  نتیجه  مي گفت که ابزار ساده و مناسبي براي 

تعیین وضعیت جسم زرد در گاومیش است. 

عالوه بر اینها هورمون P4 باعث تسریع در حرکت اووسیت به سمت اویداکت شده و  نقش بسیار مؤثر و کلیدي در بقاء آبستني 

بویژه در مراحل اولیه و اثر سینرژیک )Synergism: هم نیرو بخشی ، بویژه در داروها که عمل همزمان چند عامل یا دارو اثرش 

از مجموع  اثرات مجزای آنها بیشتر است( با استروژن در جهت رشد و تکامل مجاري آلوئوالر در پستان دارد. مقدار P4 در خون،  

شاخص خوبي براي شروع بلوغ است و تلیسه ها معمواًل به هنگام بلوغ میزان P4 خونشان 1/5 نانوگرم در میلي لیتر است. تعدادي از 

عوامل محیطي نیز اثر معني دار  بر روي سن بلوغ دارند. به طور کلي،  هر عاملي که باعث وقفه در میزان رشد بدني و به تبع آن مانع 
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شکوفا شدن حداکثر پتانسیل ژنتیکي )براي تولید محصول و تولید مثل( بشود، قطعًا باعث تأخیر در بلوغ جسمي و جنسي دام خواهد 

شد. یک تلیسه که در شرایط مطلوب تغذیه اي نگهداري شده، در سن حدود 19 ماهگي به بلوغ کامل خواهد رسید )Terzano و 

همکاران، 1993 و Borghese .1997 و همکاران، 1994(.

استروژن ها:

مي شوند.  منتقل  بدن  مختلف  نقاط  به  ها  پروتئین  به  اتصال  با  و  تولید  تخمدان   وسیله  به  که  هورمونها هستند  از  گروهي   

استروژن ها بر روي سیستم اعصاب مرکزي اثر مي گذارند و باعث بروز عالئم فحلي در ماده گاومیشها مي شوند. مهمترین هورمون 

گروه استروژن ها، استرادیول است. در گاومیش الگوي کلي ترشح استرادیول 17- بتا )17β-Estradiol( به این صورت است که 

این هورمون در روز قبل از اوج ترشح هورمون LH )Singh و همکاران، Malfatti ،2003 .2001( و یا اینکه در اکثر موارد در 

زمان نزدیک به اوج ترشح هورمون LH در خون ترشح مي شود و مقدار آن از 9 تا 13 پیکوگرم در میلي لیتر )Pg/ml( به ترتیب 

در گاومیشهاي مورا و مدیترانه اي متغیر است )Seren و همکاران، 1994(. به دنبال ترشح هورمون LH، ترشح استرادیول سریعًا 

کاهش پیدا مي کند و این وضعیت منجر به متوقف شدن فحلي بعد از یک فاصله زماني نسبتًا ثابت )حدود 12 ساعت( در دام مي شود. 

مقدار پایه استرادیول در فاز جسم زرد )Luteal phase( از سیکل فحلي بین 3 تا 8 نانوگرم در میلي لیتر متغیر است.  لیکن ، یک 

افزایش جزیي )از مقادیر ذکر شده( در روزهاي اول فاز جسم زرد حداکثر تا 13 پیکوگرم )pg( در میلي لیتر گاهی مشاهده مي شود 

)Singh و همکاران، Malfatti ،2003 .2001(. عالئم فحلي در گاومیش خیلي کمتر از گاو قابل مشاهده است، و نکته مهم و 

قابل ذکر در  همین رابطه این که در تحقیقات انجام شده به وسیله دانشمندان  ایتالیایي در بیشتر از   گاومیشهاي ایتالیایي فحلي 

پنهان گزارش شده است. ضمن اینکه همه آنها تغییرات ترشحات غدد درون ریز )قابل مقایسه با گاوهایي که فحلي آشکار داشتند(،  

از خود نشان دادند.

گنادوتروفین هاي غده هیپوفیز:

 : The Luteinizing hormone( LH( الف- هورمون

براي مطالعه و بررسي فعالیت تخمدان حائز اهمیت است و علت این اهمیت این است که ترشح این هورمون قبل از تخمک ریزي 

باعث پارگي دیواره فولیکول و آزاد شدن تخمک مي شود. اوج ترشح این هورمون در خون همیشه به سهولت نسبت به مقدار پایه اش 

در خون مشخص مي شود. مدت زمان ترشح هورمون LH به وسیله محققان مختلف برآورده شده به طوري که مقدار این برآوردها از 

6 تا 12 ساعت )seren و همکاران، 1994(، 6 تا 9 ساعت )Maurel و همکاران، 1995( و 8 تا 12 ساعت )Barile و همکاران، 
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1998( در ماده گاومیشهاي مدیترانه اي گزارش شده است. از ویژگیهاي ماده گاومیشها، وقوع 2 اوج ترشح این هورمون در طي مدت 

فحلي است، این پدیده به وسیله Seren  و همکارانش در سال 1994 در 25 درصد از 24 فحلي مشاهده شده گزارش شد. این دو 

اوج ترشح LH معمواًل همراه بود با 2 تخمک ریزي )بعد از هر اوج LH یک تخمک ریزي( ، لیکن در 8 درصد از دامها تخمک ریزي 

نهایي بعد از فقط یک اوج LH اتفاق افتاد. زمان به اوج رسیدن ترشح LH )نسبت به زمان بروز عالئم فحلي و زمان تخمک ریزي( 

از خود به اوج رسیدن LH مهمتر است. Seren و همکارانش در سال 1994، با کنترل زمان تخمک ریزي با دستگاه اولتراسوند، 

به این نتیجه رسیدند که میانگین زمان به اوج رسیدن هورمون LH منجر به تخمک ریزي 35/5 ساعت )در ماده گاومیشهایي با 

یک تخمک ریزي( و 60 ساعت )در ماده گاومیشهایي با 2 تخمک ریزي( است. Moioli و همکارانش در سال 1998 با دقت در 

فحلي هاي طبیعي در گاومیشها به این نتیجه رسیدند که میانگین زمان به اوج رسیدن هورمون LH و تخمک ریزي[  البته اطمینان 

 Flaccid ( به شل و نرم ) Turgid ( از تخمک ریزي از طریق توشه رکتال با توجه به تغییرات فولیکول از حالت متورم و محتقن

( حاصل شد]13/1± 25/2 ساعت و 18/8 ± 46/1 ساعت به ترتیب در فحلي هایي که منجر به آبستني و آنهایي که منجر به آبستني 

نشدند ، بود. همان محققان نیز به این نتیجه رسیدند که میانگین زماني که هورمون LH در اوج قرار دارد )و پس از آن سیر نزولي 

شروع مي شود( در فحلي هاي طوالني در هر دو گروه گاومیشهاي یاد شده به ترتیب 10/4 ± 2/4 ساعت و 15/2± 14/7 ساعت 

بود. دانشمندان  دیگری از قبیل Barile  و همکارانش در سال 1998 و Malfatti و همکارانش در سال 2003،  مطالعاتي را 

در زمینه عملکرد گاومیشهاي ماده با استفاده از PRID + PMSG انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که میانگین فاصله زماني 

از هنگام خارج کردن PRID تا به اوج رسیدن هورمون LH از 12/3± 54/7 ساعت تا 12/05 ± 61/0 ساعت متغیر بود. نتیجه 

دیگر این بود که از زمان خارج کردن PRID تا زمان تخمک ریزي، حدود 85 ساعت به طول انجامید.

Malfatti و همکارانش در سال 2003 به اوج رسیدن هورمون LH در ماده گاومیشهایي که با دو پروتکل هورموني متفاوت 

این بود که هیچگونه  نتیجه  براي تلقیح مصنوعي در زمان ثابت، همزمان سازي فحلي شده بودند را مورد مطالعه قرار دادند و 

اختالف معني دار بین گروه همزمان شده با PRID + PMSG و گروه همزمان شده با PRID+GnRH مشاهده نکردند، بدین 

صورت که فاصله زماني از هنگام  خارج کردن PRID تا اوج LH به ترتیب در دو گروه دامهاي همزمان شده 13/4 ±57/3 و 

9/6± 54/4 ساعت بود، و فاصله زماني از خارج کردن PRID تا زمان تخمک ریزي به ترتیب در دو گروه دامهاي همزمان شده 

13/1±86/4 و 11/1 ±90/0 ساعت بود.  بعد از این تحقیق، Malfatti و همکارانش در سال 2004 زمان دقیق به اوج رسیدن 

 PRID  و زمان تخمک ریزي در ماده گاومیشهاي همزمان شده با دو پروتکل هورموني متفاوت یعني پروتکل های LH هورمون

و OVSynch براي تلقیح مصنوعي در زمان ثابت در فصلي که جفتگیري طبیعي کمتر انجام مي شود را مورد مطالعه قرار دادند، 

و به این نتیجه رسیدند که هیچگونه اختالف معني دار بین عملکرد دو گروه وجود نداشت. از دیگر نتایج این تحقیق این بود که  اوج 

پرورش گاومیش و تحقیقات
420



ترشح LH به طور میانگین بعد از 13/9±51/30 ساعت و تخمک ریزي بعد از 13/63±85/14 ساعت اتفاق افتاد، میانگین فاصله 

زماني بین اوج LH و تخمک ریزي 4/30 ± 33/71 ساعت بود. عالوه بر این نتایج در گروه درمان شده با PRID زمانهاي : الف( 

 CV به ترتیب در دو گروه با( بود OVSynch تخمک ریزي خیلي پراکنده تر و بطور خیلي معني دار بیشتر از گروه )و ب LH اوج

37/50 درصد در مقابل 3/55 درصد و 21/41 درصد در مقابل 6/73 درصد(.

محققان نامبرده به این نتیجه رسیدند که در هر دو گروه از گاومیشهاي مورد آزمایش می توان همزماني فحلي و تخمک ریزي 

را انجام داد و دیگر اینکه به نظر مي رسد پروتکل OVSynch براي انجام برنامه هاي تلقیح  مصنوعي در زمان ثابت مناسب تر 

است و علتش این است که اوج ترشح LH و همزمان شدن تخمک ریزي در OVSynch بهتر از دیگر روشهاست. مقادیر پایه 

هورمون LH در طي دوره آبستني،  اختالف معني دار با یکدیگر نداشتند.

)Follicle  Stimulating Hormone=FSH( ب- هورمون تحریك كننده فولیكول

این هورمون،  همان طور که از نامش پیداست باعث رشد فولیکول و تولید استروژن از طریق سلولهاي گرانولوزاي موجود در 

فولیکولهاي تخمداني مي شود. اثر و نقش این هورمون )در گاومیش ماده( به وسیله چندین محقق در چند سال گذشته مورد مطالعه  

و تحقیق قرار گرفته است. Seren و همکارانش در سال 1994 به این نتیجه رسیدند که ترشح FSH )از 1/6 تا 6/0 نانوگرم در 

میلي لیتر( منتهی می شود به اوج ترشح هورمون LH و مدت زمان ترشحش نیز از شش تا نه ساعت است ) یعنی ترشح FSH از 

 LH آغاز می شود (  که پس از این مدت )6 تا 9  ساعته ( دیگر هیچگونه موج اضافي هورمون LH 9-6 ساعت قبل از اوج ترشح

در فاز جسم زرد سیکل فحلي مشاهده نمي شود و مقدار LH نیز بین 0/2 تا 1/5 نانوگرم در میلي لیتر خون متغیر است.

Singh و همکارانش نیز در سال 2001 به همین نتیجه رسیدند که ترشح FSH  در نهایت تالقی پیدا می کند با اوج هورمون 

LH و مقدارش بطور میانگین حدود 25 نانوگرم در میلي لیتر خون است . لیکن،  محققان نامبرده گزارش کردند که عمده ترشح 

هورمون FSH در روز  دهم با یک افزایش جزیي در روزهاي چهارم و پانزدهم بعد از فحلي است. Palta و Madan در سالهاي 

1995 و  1997 اعالم کردند که میانگین حداکثر مقدار هورمون FSH 70 تا 80 نانوگرم در میلي لیتر خون و مدت زمان ترشح 

آن 0/07±5/8 ساعت )در دوره آبستني( و 0/02± 5/5 ساعت )بعد از زایمان( پس از تحریک به وسیله GnRH است. تحقیقات 

مختلف در گاومیش همچنان نشان داده است که یک افزایش گذرا در غلظت FSH سرم خون باعث شروع یک موج فولیکولي 

مي شود )Baruselli و همکاران، Singh .1997 و همکاران، presicce .2001 و همکاران، 2003( و کاهش ضمنی  ترشح 

LH باعث عدم تشکیل فولیکول غالب و پایان موج فولیکولي بدون هیچگونه تخمک ریزي مي شود.

Palta و Madan در سالهاي 1995 و 1997، تغییرات روند ترشح گونادوتروفین ها به وسیله هیپوفیز در ماده گاومیشهاي 
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آبستن و زایمان کرده را گزارش کردند.

مقادیر پایه هورمون FSH در مراحل مختلف دوره آبستني، اختالف معني دار با یکدیگر داشتند، بدین صورت که در روز شصتم 

)60( بطور معني دار بیشتر از روز دویست و چهل )240( آبستنی بود. در دوره پس از زایمان، مقادیر پایه LH و FSH از روز دوم 

تا بیستم )پس از زایمان( به طور معني دار افزایش پیدا کردند اما ، فقط مقدار LH در روز سي و پنجم در مقایسه با روز بیستم ، 

بیشتر بود.

هیپوفیز  غده  واکنش   یا  حساسیت   )Reduction   progressive(سریع یا  فزآینده  کاهش  نوعي  به  پژوهشگران  

)Hypophysial responsiveness( به هورمون GnRH در طي دوره آبستني اشاره کردند و معتقد بودند که این مسئله 

وقوع فیدبک منفي ) Negative Feedback( مزمن ناشي از استروئید گونادها همراه با ضعف احتمالي عملکرد گیرنده های  

 Nett. Schoenemann ،1987( در غده هیپوفیز است، هر دو علت مذکور در دیگر نشخوارکنندگان نیز صدق مي کند GnRH

و همکاران، 1985(. بعد از زایمان مجدداً فیدبک مثبت به وسیله استروژن در خون پدیدار گردید،  ضمن اینکه افزایش مقدار پایه 

گونادوتروپین ها نیز گزارش شد. 

ج-پروالكتین:

 :)Synergism در جسم زرد، پروالکتین  نیز  با  این  هورمون  اثر  سینرژیسم LH Receptor( LH( با افزایش گیرنده هاي

هم نیروبخشی،  بویژه در داروها که عمل همزمان چند عامل یا دارو اثرش از مجموع اثرات مجزای آنها بیشتر است ( پیدا مي کند. 

ضمن اینکه پروالکتین محرکي است براي رشد و تکامل غده پستان و سنتز شیر. در ماده گاومیشها میزان غلظت پروالکتین خون 

در طي سیکل فحلي هنوز بطور دقیق و گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

Seren و همکارانش در سال 1994، شروع ترشح هورمون پروالکتین را قبل از مرحله لوتئوالیز )Luteolysis( گزارش و 

اعالم کردند که این ترشح در دوره فحلي دام ادامه دارد و در زمان نزدیک به تخمک ریزي پایان مي یابد. مقادیر پروالکتین پالسما 

خیلي متغیر بودند به طوري که از 20-10 تا 200-150 نانوگرم در میلي لیتر مشاهده شد.

:)Inhibin( این هیبین

این هیبین ها،  هورمونهاي پروتئیني هترودایمریک )Heterodimeric : ماده حاصل از  ترکیب دو مولکول غیر یکسان ( 

هستند که به وسیله سلولهاي گرانولوزاي تخمدان در دامهاي ماده و سلولهاي سرتولي )Sertoli Cells( بیضه در دام نر ترشح 

مي شوند. مشخص شده  که  این هیبین ها نقش مهمي در تنظیم ترشح هورمون FSH ایفاء مي کنند )Baird و همکاران، 1993. 

Singh و همکاران، 2001( عالوه بر این، فعالیت پاراکرین  موضعی نیز در گونادها دارند )Burger H.G ،1992(. تا کنون از نظر 

پرورش گاومیش و تحقیقات
422



فعالیت و عملکرد بیولوژیکي ، دو نوع این هیبین شناسایي شده است )این هیبین A و B( و قسمت اعظم اطالعات مربوط به تغییرات 

غلظت این هیبین موجود در گردش خون ، حاصل مطالعاتي است که بر روي خون انسان ها انجام شده است. )Fried و همکاران، 

Eldar-Geva ،2000 .2003(. تحقیقات در زمینه این هورمونها در گاومیش هاي ماده فقط توسط معدودي از محققان در طي چند 

 Specific( و همکارانش در سال  1996،   با استفاده از یک شیوه اختصاصی رادیوایمونواسی Palta .سال گذشته انجام شده است

RIA(  این هیبین واکنش ایمنی )  Immuno reactive(  موجود در پالسماي ماده گاومیشها را از طریق اندازه گیري مقدار 

هورمون خون در سیکل فحلي، مورد مطالعه و ارزیابي قرار دادند.

این پژوهندگان  در پایان تحقیقشان افزایش غلظت این هیبین در فاز فولیکولي )که اوج این غلظت در روز صفر یعني روز فحلي 

با حداقل میزان هورمون p4 است( را مشاهده کردند، ولي اختالف ناشي از این افزایش این هیبین در طي سیکل فحلي معني دار نبود 

و مقادیر ثبت شده از 0/07 ± 0/40 تا 0/13±0/67 نانوگرم در میلي لیتر متغیر بودند. با نگرشي دقیق به محل بافت ترشح کننده 

این هیبین )Muttukrishna و همکاران، 1994(  عقیده بر این است که این هیبین A از فولیکولهاي بزرگ و این هیبینB به 

 Aوسیله فولیکولهای آنترال تازه نفس و همگروه ترشح مي شود. با توجه به این اطالعات مي توان چنین نظر داد که وجود این هیبین

بیانگر رشد  و تکامل فولیکول )Lockwoodو همکاران ، 1996 ( و حال اینکه وجود این هیبین B شاخص مناسبي براي ذخائر 

فولیکولي در تخمدان است )Seifer و همکاران، 1997(. غلظت این هیبین در دامهایي که سوپر اووله شده اند، به طور معني دار 

افزایش پیدا مي کند و این افزایش به علت وجود تعداد بیشتر فولیکولهاي بزرگ است. Palta و همکارانش در سال 1997، حداکثر 

غلظت این هیبین در دامهاي سوپر اووله شده با PMSG را تا 0/31±1/01 نانوگرم در میلي لیتر گزارش کردند )تقریبًا دو برابر 

مقدار فیزیولوژیکي در زمان فحلي(. Terzano و همکارانش در سال a2004 ارتباط بین این هیبین A موجود در پالسماو رشد 

فولیکولهاي تخمداني در گاومیشهاي مدیترانه اي ایتالیا را قبل از بلوغ با استفاده از دو شیوه مختلف تحریک تخمداني مورد مطالعه 

قرار دادند. نتایج به دست آمده منجر به این نتیجه گیري شد که فولیکولهاي با اندازه متوسط و بزرگ مهم ترین منبع تولید هورمون 

هستند و اینکه مقدار این هیبین موجود در سرم در دامهاي درمان شده با هورمون FSH به احتمال زیاد شاخص مناسب و مفیدي 

هستند براي کنترل تحریک بیش از حد تخمدان.

 :)PAGs( گلیکوپروتئین هاي مرتبط با آبستني

از گلیکوپروتئین هاي سنتز شده به وسیله سلولهای دو هسته  )PAGs( گروه بزرگي  آبستني  با   گلیکو پروتئین هاي مرتبط 

ای تروفوبالست را تشکیل مي دهند و از ابتداي تشکیل و استقرار جنین در رحم تا زمان تولد گوساله، در چرخش خون مادر ترشح 

مي شوند) Trophoblast: سلولهای محیطی بالستوسیست  که بالستوسیست را به دیواره  رحم متصل می کنند و به جفت و 
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PAGs پرده های جفتی برای تغذیه ، حفاظت و رشد و نمو  ارگانیسم تبدیل می شوند 0  در طي دهه گذشته محققان توانسته اند

در سالهاي  )Terzano و همکارانش، 2004(.  استخراج کنند  نشخوارکنندگان  )Placenta( گونه هاي مختلف  از جفت  را  ها 

آنها شناسایي شده اند  از  بسیاري  دارد که  PAGs وجود  تولیدکننده   زیاد یکصد )100( ژن  احتمال  به  اخیر، مشخص شده که 

 B پروتئین  مولد  ژنها شناسایي شده،  ژن  بقیه  از  بهتر  آنها که  از  ژنها، یکي  این  میان  از  )Gonzalez  و همکاران، 2000(. 

 PSPB و همکاران، 1982( و امروزه از Bulter( این ژن ، در ابتدا در جفت گاو شناسایي شد  .)PSPB( مخصوص آبستني است

براي تشخص آبستني در اکثر دامها به طور گسترده استفاده مي شود. PSPB مانند دیگر PAGs ها شاخص قابل اعتمادي براي 

تعیین سالمت جنین و جفت است و مي تواند تکنیک بسیار سودمند و کاربردي براي تشخیص زودهنگام دامهایي باشد که شدیداً 

در معرض اختالل یا نقص در آبستنی هستند )Willard و همکاران، Zoli .1995 و همکاران، Garbayo .1995 و همکاران، 

1998(. اولین تحقیق در زمینه وجود PAGs در گاومیشهاي آبستن به وسیله Debenedetti و همکارانش در سال 1997انجام 

شد و این تحقیق نشان داد که غلظت PAGs در خون بطور مشخص ارتباط دارد با آبستنی.  Malfatti و همکارانش در سال 

2001،  به روش رادیو ایمو نواسي دوبل ( double antibody RIA  )  و  Humblot و همکارانش، در سال  1998با 

استفاده از آنتي بادي PSPB گاو و PSPB استاندارد به این نتیجه رسیدند که در گاو وجود هورمون PSPB در سي و سه )33( 

درصد از دامها بین روزهاي بیستم و بیست و پنجم بعد از آبستنی  قابل تشخیص است و در روز سي ام )30( این هورمون در همه 

دامها به راحتي قابل اندازه گیري است )1/1 ±1/6 نانوگرم در میلي لیتر( و در روز سي و پنجم آبستني نود و یک )91( درصد از 

دامها مقدار PAGs خونشان بیشتر از 1/0 نانوگرم در میلي لیتر بود. غلظت PAGs در روز پنجاهم )50( آبستني به 3/2 ± 6/6 

نانوگرم در میلي لیتر و در پایان آبستني نیز نزدیک به همین مقدار یعني 1/87±6/28 نانوگرم در میلي لیتر بود. مقدار PAGs بعد از 

تولد گوساله به طور قابل مالحظه کاهش پیدا کرد، بدین صورت که پنج روز پس از زایش مقدار PAGs چهل و پنج درصد )45 

درصد( نسبت به قبل زایش کمتر بود و پس از روز پنجم  به بعد شدت کاهش خیلي کمتر بود. میانگین زمان پس از زایش که مقدار 

PAGs را  مي توان محاسبه نمود تا ده  )10( روز پس زایش است. در روز پنجاهم پس از تولد گوساله،  غلظت PAGs پالسما 

به حدي کم است که نمي توان آن را مشاهده کرد )کمتر از 0/3 نانوگرم در میلي لیتر(.

Barbato و همکارانش در سال 2003 براي اولین بار مشخصات PAGs حاصل از جفت گاومیش را بویژه غلظت و روند 

کاهش و یا افزایش آن را در طي دوره آبستني مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتایج حاصل از این تحقیق منجر به ابداع 

تست قابل اطمینان آبستني در گونه گاومیش شد.
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:)Melatonin( مالتونین

   مالتونین، یک هورمون مغزي است که در غده صنوبری) pineal ( در اوقات روشنایي روز تولید و ذخیره و با شروع تاریکي 

یعنی مدت کوتاهي پس از غروب آفتاب، در خون ترشح و باالخره با طلوع دوباره خورشید،  ترشح این هورمون متوقف مي شود. 

ترشح این هورمون در حقیقت نوعي سیگنال درون ریز مشخص کننده ریتم روشنایي و تاریکي در محیط است. شناخته شده ترین  

نقش مالتونین،  تنظیم ریتم شبانه روزی  و ریتم ساالنه  در بسیاري از ابتدایی ترین  اشکال  تا انسان می باشد. از نظر نقش ترشح 

مالتونین در خون،  قطعًا ثابت شده است که ترشح این هورمون باعث فعالیت فصلی  تخمدان در میش ها و بزهاي ماده بویژه در 

عرض هاي جغرافیایي باال )high Latitude( است. به طور کلي ، گاومیش یک گونه دامي با تولیدمثل فصلي است و به نظر 

نمي رسد این فصلي بودن به علت ترکیب جیره غذایي،  مقدار خوراک و یا وضعیت متابولیکي دام باشد. حال اینکه شرایط آب و 

هوایي و بویژه طول مدت روشنایي در روز )Photoperiod( به ظاهر نقش اصلي را در این رابطه دارند. 

با نگرشي عمیق به این نتیجه تحقیقاتي مبني بر اینکه مدت بیشتر بازدهي تولیدمثلي در گاومیشهاي موجود در دو نیمکره 

)شمالي و جنوبي( بر عکس یکدیگر هستند، با اطمینان بیشتر مي توانیم ادعا کنیم که طول مدت روشنایي شدیداً بر روي بازدهي 

تولیدمثلي اثرگذار است )Borghese و همکاران، Zicarelli. Baruselli ،1997 .1994 و همکاران، 2001(.

از ماده گاومیشهاي موجود در  Parmeggiani و همکارانش در سالهاي 1993 و 1994، مقادیر مالتونین خون دو گروه 

فارمهاي ایتالیا را مورد مطالعه و بررسي قرار دادند. در گروه اول،  فعالیت تولیدمثلي دامهاي مورد مطالعه کاماًل فصلي و در گروه دوم 

، فراواني زایشها به طور یکنواخت در سراسر سال توزیع شده بود. مقدار مالتونین خون گاومیشهاي گروه اول،  تابعي بود از تغییرات 

طول روشنایي به طوري که غلظت این هورمون در طول روز )که تابش نور وجود داشت( کمتر از بیست )20( پیکوگرم در میلي لیتر 

و بعد از غروب آفتاب )با تاریک شدن هوا( این مقدار به طور میانگین به حدود شصت )60( پیکوگرم در میلي لیتر خون مي رسید. 

متقاباًل ، در گاومیشهاي گروه دوم )که فعالیت تولیدمثلي در آنها کمتر وابسته به فصل بود( غلظت مالتونین در اکثر دامها در طول 

روز 40-30 پیکوگرم در میلي لیتر خون بدون هیچگونه افزایش در طول شب بود. نویسنده این کتاب معتقد است که مشاهده دو 

روند متفاوت مقدار مالتونین در دو گروه از گاومیشهاي مورد تحقیق،  به علت انتخاب گسترده در دامهاي گروه دوم با هدف حذف 

گاومیشهاي دارای تولیدمثل فصلي )توسط صاحبانشان(  است  )Seren و همکاران، Borghese .)1995 و همکارانش در سال 

1995 مقادیر مختلف مالتونین خون شانزده )16( رأس ماده گاومیش بالغ و شانزده رأس تلیسه گاومیش را در نور طبیعي روز هر دو 

ساعت یکبار بمدت 24 ساعت در  دو روز از سال  که طول مدت تاریکی و روشنایی  مساویست )equinoxes( و دو روز از سال 

که دارای کمترین  و بیشترین  طول روشنایی است ) Solstics (،  اندازه گیري کردند. هدف آنها از این تحقیق،  درک بهتر نقش 

مالتونین در عملکرد هیپوتاالموس، هیپوفیز و تخمدان بود. نتایج به دست آمده بدین صورت بود که مقدار مالتونین خون در طي 
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روز کمتر از ده )10( پیکوگرم در میلي لیتر بود، و حال اینکه در طي شب 100-30 پیکوگرم در میلي لیتر خون بود. و باالخره،  اینکه 

مقادیر مالتونین در فصول مختلف و نیز بین گاومیشهاي بالغ و تلیسه ها با یکدیگر اختالف معني دار داشتند. بویژه در ماه مارس ، 

ماده گاومیشها در طي شب مالتونین بیشتري نسبت به تلیسه ها داشتند.
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فصل سيزدهم
بیماري هاي گاومیش

نویسندگان:
Antonio Fagiolo  )الف(

Cristina Roncoroni  )الف(   
                Olga Lai  )الف(                      

Antonio Borghese )ب(

الف: موسسه تحقیقات پیشگیري از بیماریهاي 
Toscana و Lazio دامي در مناطق

  ب: موسسه تحقیقات علوم  دامي ایتالیا، رم



- گاومیش آبي ، به اکثر بیماریها و انگلهایي که گاو را مبتال مي کند، حساس است . هر چند ،  اثرات بیماري بر روي گاومیش و 

تولیداتش در بعضي موارد در مقایسه با گاو کمتر است. به طور کلي ، گاومیش )Bubalus bubalis( دامی سالم و سرزنده  است 

در حالي که زیستگاه طبیعي آن  مناطق گرم و مرطوب  و  مناسب رشد و تکثیر میکروارگانیزمها و انگلهاست. 

- بیماري هاي گاومیش به شرح زیر تقسیم بندي شده اند:

1- بیماري هاي ویروسي كه عبارتند از:

- بیماري تب برفکي )Foot and mouth disease( ؛

- طاعون گاوي )Rinderpest(؛

- تب نزله اي بدخیم )Malignant catarrhal fever( ؛

- عفونت بیني و ناي گاوان/ عفونت کورکي شکل واژن و فرج ؛

)Infectious bovine rhinotracheitis/ infectious pustuler Vulvovaginitis(

- زبان آبي  )Blue tongue( ؛

- اسهال ویروسي گاوان ؛
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- هاري )Rabies( ؛ 

- تب یک روزه )Ephemeral Fever( ؛

 .)Buffalo pox( آبله گاومیش -

2- بیماري هاي اسهال گوساله هاي نوزاد شامل:

- روتا ویروس  )Rotavirus( ؛ 

- سالمونلوز )Salmonellosis( ؛ 

- کلي باسیلوز )Colibacillosis( ؛ 

 . )Cryptosporidiosis( کریپتوسپوریدیوز -

3- بیماري هاي باكتریایي مانند :

- بروسلوز گاوان )Bovine brucellosis( ؛

- سل )Tuberculosis( ؛

- شبه سل )Paratuberculosis( ؛

- هموراژه سپتي سمي )Haemorrhagic septicaemia( ؛

- کالمیدیوز )Chlamydiosis( ؛

- لپتوسپیروز )Leptospirosis( ؛

- پنوموني مسري گاوان )Contagious bovine pleuropneumonia( ؛

 . )Anthrax( شاربن -

4- بیماري هاي انگلي از جمله :

- تریپانوزوم )Trypanosomiasis( ؛

- آسکارید )Ascaridiosis( ؛

- فاسیوال )Fasciolosis( ؛ 

- بابزیوز )Babesiosis( ؛

- تایلریوز )Theileriosis( ؛

- استرونژیلوز )Strongilosis( ؛ 

- کوکسیدیوز )Coccidiosis( ؛ 
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اکینوکوکوس/ هیداتید )Echinococcosis/ hydatidosis( ؛ 

 . )Mange( جرب -

5- بیماري هاي قارچي

)Deg Nala disease( بیماري دگ ناال -

1- بیماري هاي ویروسي

Foot and mouth disease تب برفكي

- عامل بیماري:

 RNA نوعي ویروس ،)Aphtovirus( نوعي بیماري عفوني است که عامل آن آفتو ویروس  ،)FMD( بیماري تب برفکي

از خانواده Picornaviriade است  که دامهاي سم شکافته را مبتال مي کند. این ویروس،  داراي هفت سروتیپ اصلي است 

که عبارتند از سروتیپهاي: Asia1 ، Sat3 ، Sat2 ، O، A، C، Sat1، هر سروتیپي،  زیرگروههاي ایمونولوژیکي گوناگون در 

مسمومیت هاي مختلف دارد . Hajela و Sharma در سال 1978 گزارش کردند که ابتال گاومیش به سرو تیپ Asia)1( شدیدتر 

از گاو است .

:)Epidemiology( اپیدمیولوژي -

به استثناي آمریکاي شمالي و مرکزي )شمال پاناما(، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، انگلستان و منطقه اسکاندیناوي، این بیماري در 

دیگر  نقاط جهان گسترش یافته است. کشورهاي عضو اتحادیه اروپا )Eu( نیز  به طور کلي عاري از بیماري FMD هستند.  حالت 

شدید بیماري در گاومیش هاي باتالقي بومي هندوستان، مصر و روماني گزارش شده است. این بیماري،  بسیار شدید ،  واگیردار  و 

ممکن است بر  اثر تحرک ، حمل و نقل دامهاي بیمار و یا آلوده، محصوالت، کاالها و افراد آلوده، منطقه بسیار وسیعي را آلوده و 

در نهایت بیماري گسترش پیدا کند.

- میزان حساسیت گاومیش ها به FMD، بسته به کشور و گونه هاي مختلف ویروس ، متفاوت است. گاو و گاومیش اکثراً از 

طریق تنفس مبتال به این بیماري مي شوند زیرا ویروس از طریق هوا قابل انتقال است. در اغلب موارد، خوکهاي آلوده، مقدار زیادي 

ویروس را از طریق تنفس در هوا منتشر مي کنند و به همین علت ، خوکها نقش بسیار مهم و معني دار در انتشار این بیماري در 

منطقه ایفاء مي کنند. بیماري FMD همچنین از طریق خوردن غذاي آلوده و یا تماس مستقیم با دام بیمار منتقل مي شود. مقادیر 

زیادی  از ویروس از طریق گاومیشها و گاوهاي آلوده،  قبل از ظهور عالئم کلینیکي بیماري در محل منتشر مي شود و لذا ممکن 

است ویروسهاي  منتشر شده از طریق باد به فواصل طوالني و مناطق دیگر گسترش یابد. در موارد شدید )حاد( عفونت، بیماري 
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از گاو به گاومیش و برعکس منتقل شده است )Gomes و همکاران، 1997(.  البته،  گاهًی مواردي مشاهده شده که گاومیش ها 

بدون هیچگونه ابتال در تماس با گاوهاي آلوده بوده اند. در کشور نپال ، موارد کلینیکي بیماري در گاومیش در مقایسه با گاو مالیم تر 

بوده و گاومیشهاي مبتال فقط دچار کاهش شدید تولید شیر شدند.  حتي آن دسته از گاومیشهایي که در تماس با گاوهاي خیلي آلوده 

با ظهور شدید عالئم مشخصه بیماري FMD بودند نیز فقط کاهش تولید شیر داشتند.

- انسانها مي توانند از طریق زخمهاي پوستي و یا غشای مخاطی دهان،   به وسیله جابه جا کردن دامهاي بیمار، ویروس هاي 

موجود در محیط آزمایشگاهها و یا نوشیدن شیر آلوده، به این بیماري مبتال شوند، ولي خوردن گوشت دام آلوده باعث بیماري در 

انسان نمي شود. 

انسانها را تهدید نمي کند،  ، بیماري FMD سالمت عمومي  بنابراین  این بیماري،  موقتي و مالیم است،  انسان به  عفونت 

لیکن،  از آنجائي که دامنه و شدت بیماري در گاومیش متغیر است، در نتیجه وقوع شدید عفونت در دامها و نیز توجه به این نکته 

که ویروس این بیماري قبل از بروز ، عالئم کلینیکي کاماًل نامشخص و غیرقابل پیش بیني است، باعث شده که بیماري تب برفکي 

یکي از هولناک ترین بیماري هاي قابل گزارش در گاومیش محسوب بشود. 

- شیوع بیماري تب برفکي،  در گاومیش باعث خسارات زیاد اقتصادي از طریق کاهش تولید شیر و نیروي کار، افت بازار 

صادرات و باالخره کاهش تعداد جمعیت دامي در طي برنامه هاي ریشه کني بیماري، مي شود. اهمیت بسیاري از بیماري هاي مهم 

دیگر به علت شباهتشان به بیماري تب برفکي است و لذا به همین خاطر تمیز دادن بیماري هاي مشابه از بیماري تب برفکی  نیز 

در اولین مراحل شیوع ناگهاني یک بیماري غیر معمول )به خاطر شباهتشان به یکدیگر( حائز اهمیت است.

دوره کمون  این بیماري از 2تا 21 روز متغیر است )بطور میانگین 3 تا 8 روز(. 

میزان عفونت  مي تواند به حدي برسد که صد درصد دامها را مبتال کند.  هر چند،  تلفات بر اثر این بیماري از پنج درصد )در 

دامهاي بالغ( تا 75 درصد )خوکهاي شیرخوار و گوسفند( متغیر است. میزان تلفات بیماري در گاومیش،  ممکن است به 20 تا 25 

درصد برسد. ماندگاري عفونت در گاومیش در طي اولین 35 روز بعد از ابتال به ویروس،  شبیه به گاو است )Gomes و همکاران 

، 1997(. گاوها و گاومیشهاي بهبود یافته، ممکن است از 18 تا 24 روز پس از بهبود، حامل ویروس باشند و همین مدت براي 

گوسفند از یک تا دو ماه متغیر است، در حالي که خوکها ناقل بیماري نیستند. گاومیشهاي واکسینه شده )علیه تب برفکي( نیز هر 

گاه  در معرض عفونت قرار گیرند،  ممکن است ناقالن بیماري باشند.

عالئم  بالینی:

نشانه های  کلینیکي  بیماری در گاو عبارتند از: ترشح  بزاق، بیحالي و افسردگي، بي اشتهایي و لنگش که به علت وجود تاول 
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هاي دردناک در پوست  لبها، زبان، لثه ها، سوراخهاي بیني، رباطها،  فضاي بین سم ها و سرپستانها است. تب و کاهش تولید شیر، 

معمواًل  زودتر از پیدایش تاولها مشاهده می شود.  بر اثر  پارگی تاولها سطوح بدون پوست  بزرگي به وجود مي آید که مستعد 

عفونت هستند. بیماري پا و دهان )تب برفکي( در گاومیشهاي هندي )Bubalus Bubalis( با همان عالئم و عوارض بیماري 

در گاو از نظر درجه حرارت، وجود ویروس در خون ، تکثیر ویروس در ناحیه حلق ، ترشحات، تیتر  آنتي بادیها و باالخره ماندگاري 

بیماري، گزارش شده است. اختالف بین بیماري تب برفکي در گاو و گاومیش، زخمهاي کمتر و خفیف تر در زبان و  عالئم اولیه در 

پاها و سرانجام تبدیل این زخمها به تاول  در گاومیش است )Gomes و همکاران، 1997(. تولید شیر گاومیش بر اثر این بیماري 

مي تواند تا 30 درصد کاهش یابد. تمام گروههاي سني گاومیش به طور مساوي به این بیماري مبتال مي شوند. لیکن در گوساله 

 Kumar ,( گاومیش هاي شیرخوار،  شدت بیماري بیشتر و به تبع آن تلفات بیشتري را نیز گاهي اوقات به همراه خواهدداشت

Sharma,2003(.  از عالئم مشخصه پس از تلف شدن بر  اثر بیماري FMD ، پارگی تاولها  و زخمهای سطحی  هستند. در 

گوساله ها دژنره شدن شفاف  الیه میوکاردیوم قلب  را مي توان مشاهده کرد.

تشخیص بیماري: 

براي اطمینان از وجود بیماري در دامهاي مشکوک که عالئم کلینیکي بیماري را نشان مي دهند، مي توان از روش جداسازي 

ویروس در کشت سلولي و حیوانات آزمایشگاهي،  استفاده کرد.

حداکثر پنج روز زمان الزم است تا نتیجه کشت ویروس مشخص شود. روشهاي سرولوژیکي عبارتند از:

Complement fixation test )CFT( .1؛

Plaque reduction assay .2 ؛

Virus neutralization .3 ؛

Radial immunodiffusion .4  ؛

Virus Infection associated antigen test .5 ؛

 . ELISA .6

در شیوه ELISA ،  نتیجه تست ممکن است در طي چهار ساعت مشخص شود، بدین صورت که در این روش،  بیماري 

FMD از آنتي ژن بیماري تاول خوکها )SVD )تمیز داده خواهد شد و در صورتي که نتیجه تست براي FMD مثبت باشد،  داللت 

 ELISA مبتال شده است. در مجموع،  مشخص شده  که روش FMD بر این موضوع خواهد کرد که دام به سروتیپ آنتي ژن

براي تشخیص بیماري تب برفکي حساس تر )بهتر( از شیوه test  Microserum neutralization است.
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چنانچه،  نتایج تست منفي باشد باز هم نمي توان قطعًا دلیل بر عدم ابتال دام به بیماري تب برفکي دانست بلکه ممکن است 

بعلت نقص در نمونه هاي گرفته شده براي تست باشد، بنابراین ، شیوه صحیح تست و یکسان بودن مواد مورد استفاده براي تست 

نمونه ها اهمیت بسیار زیادي در صحت تشخیص )مثبت یا منفي( بیماري دارد. ژنوم ویروس FMD را مي توان با استفاده از تکنیک 

PCR یا واکنش زنجیره پلي مراز )Polymerase Chain Reation= PCR( تشخیص داد. اساس کار این تکنیک متکي بر 

توسعه ناحیه ي منتخب توسط ژنوم ویروس FMD است. براي تشخیص ژنوم ویروس FMD با استفاده از تکنیک PCR ، یک 

جفت از پرایمرهاي نوکلئوتیدي که به ترتیب نوکلئوتیدهاي ابتدا و انتهاي ناحیه منتخب ژنوم هستند،  شناسایي و انتخاب مي شوند 

و پس از  نسخه برداری معکوس  RNAي ویروس از روی الگوی  DNA، ناحیه شناسایي و انتخاب شده  که در حد فاصل دو 

پرایمر ابتدایي و انتهایي نوکلئوتید هستند، بر اثر ایجاد حالتهاي مکرر  افزایش  و کاهش دما با وجود پلیمراز DNAی مقاوم به 

گرما، توسعه مي یابد. در این حالت،  ترکیب بدست آمده در این مرحله )مرحله اي که زنجیره پلیمراز توسعه پیدا کرده( بر روي ژل 

آگاروز گسترش  می یابد  و چنانچه یک باند از زنجیر پلیمراز به یک اندازه مشخص مشاهده شود،  بیانگر مثبت بودن تست یا به 

  ،FMD است. به هر حال،  براي تایید نهایي )کسب اطمینان بیشتر( وجود ویروس FMD عبارتي وجود ویروس ژنوم بیماري

 )PCR استفاده کرد. از مزایاي این تکنیک )یعني تکنیک FMD مي توان از توالي یا طرز قرار گرفتن نوکلئوتیدهاي باند مخصوص

این است که هیچ گونه نیازي به وجود ویروس زنده نیست. بنابراین، RNAي ویروس FMD را مي توان در زماني که غیرفعال 

و یا ضعیف است، شناسایي کرد. تکنیک PCR تکنیکي فوق العاده حساس است به طوري که حتي در ابتدای شروع بیماري که 

جمعیت ویروس هنوز به تعداد زیاد تکثیر نیافته ، ژنوم ویروس FMD به راحتي با تکنیک PCR قابل تشخیص و شناسایي است.

در صورت استفاده از تکنیکهاي گوناگون رایج براي تشخیص بیماري FMD، وجود ذرات باز دارنده یا به عبارت دیگر،  ذرات 

اضافي در بعضي از نمونه هاي مورد آزمایش باعث مي شود که تکنیک PCR نتواند یک چنین نمونه هایي را که در واقع حاوي 

ویروس FMD و یا ژنوم این ویروس هستند را مثبت تشخیص دهد.  یعني،  وجود ذرات بازدارنده و یا اضافي در نمونه کشت مورد 

آزمایش باعث اشتباه در تشخیص تکنیک PCR مي شود و لذا ممکن است بعضي از نمونه ها را به رغم مثبت بودن به ویروس 

FMD، منفي تشخیص بدهد که این موضوع نشان دهنده حساسیت  بسیار زیاد این تکنیک است.

درمان:

نرم کننده مداوا کرد.  مواد  با  با مواد ضدعفوني کننده شستشو و سپس  ابتدا  را  باید   برفکي  بیماري تب  از  جراحات حاصل 

استفاده از آنتي بیوتیکها باعث پیشگیري از عفونتهاي باکتریایي ثانویه می شود. در بعضي از موارد استفاده از داروهاي مصونیت آور 

غیراختصاصي )Non-Specific Immunomodulators( در پیشگیري و درمان بیماري موثر بوده است )Sharma و 
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.)2003 ،Kumar

پیشگیري:

راهبرد  و شیوه هاي کنترل بیماري تب برفکي،  مي تواند بر اساس عواملي از قبیل اهداف کنترل و یا وضعیت بهداشتي منطقه 

متغیر باشد. ریشه کن  کردن بیماري  یعني انجام عملیاتي که پس از آن عملیات نه تنها دیگر هیچگونه ویروس وجود نخواهد 

داشت،  بلکه تهاجم مجدد احتمالي ویروس نیز ممکن نیست. لیکن،  کنترل بیماري یعني اینکه احتمال وجود ویروس وجود دارد 

اما اثرات و صدمات ناشي از بیماري با استفاده از واکسیناسیون و  انجام یک رشته  اقدامات بهداشتي دام به حداقل مي رسد. کنترل 

بیماري با استفاده از شیوه  عالمت گذاری  دامهای آلوده و انهدام آنها زماني اعمال مي شود که بیماري در یک کشور و یا کشورهایي 

شیوع پیدا مي کند که عاري از این بیماري هستند. از شیوه  عالمت گذاری و انهدام،  به عنوان اقدام نهایي در یک برنامه ریشه کني 

بیماري براي  نابود سازی کامل ویروس FMD پس از اینکه بیماري کنترل شده است نیز استفاده مي شود. کنترل حمل و نقل 

دامها، کنترل واردات دام، انهدام منبع عفونت )از قبیل کشتار همه دامهاي آلوده و گله هایي که در تماس با دامهاي آلوده بوده اند( و 

باالخره تحقیقات و بررسیهاي اپیدمیولوژیکي بیماري از موارد اساسي و ضروري در ریشه کني بیماري تب برفکي هستند.

و  بین سروتیپ هاي مختلف مورد مطالعه  در  آنتي ژن ها  تنوع  نظر گرفتن  با در  بیماري  دام علیه  ایمن سازي در  - شیوه هاي 

تحقیق قرار گرفته است. براي کنترل بیماري تب برفکي،  باید سالي دوبار واکسیناسیون دامها با استفاده از یک واکسنی که شامل 

سرو تیپ هاي رایج و مخصوص در یک منطقه خاص باشد،  انجام شود. تحقیقات مولکولي در زمینه پوشش پروتئینی محافظ اسید 

نوکلئیک ویروس  به عنوان ناحیه اصلي ایمني زا انجام شده ، به طوري که استفاده از این تحقیقات در جهت کاربرد و عملکرد 

واکسنهاي مختلف با نتایج رضایت بخشي همراه بوده است )Sharma و همکاران، 2001(.

طاعون

عامل بیماري: 

عامل بیماری، طاعون یک ویروس RNA از خانواده Paramyxoviridae و از جنس Morbillivirus است. از عالئم 

مشخصه این بیماري،  تعداد زیاد دامهاي مبتال است  ضمن اینکه میزان تلفات ناشي از این بیماري که معمواًل بر  اثر سویه هاي 

سمي ویروس طاعون است نیز زیاد مي گردد. البته،  ویروس طاعون داراي سویه های گوناگوني است که در بین آنها سویه هاي 

مالیم تر )که از نظر سمي بودن مالیم تر هستند( نیز وجود دارد . لیکن همه آنها خواص ایمونولوژیکي مشابه دارند.
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اپیدمیولوژي:

میزبانهای  ویروس طاعون عبارتند از گاو، گاوهاي کوهاندار خانواده زبو، گاومیشهاي آبي، گوسفند، بز و بسیاري از گونه هاي 

 cland، Kudu، Wildebeest، antelopes، bushpigs، warthog، آفریقایي،  گاومیش  قبیل  از  وحشي  حیوانات 

girrafs و یک سري گونه هاي دیگر. حساسیت گاومیش به بیماري طاعون در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است، بدین 

دور  خاور  منطقه  گاومیشهاي  که  حالي  در  باشند.   مقاوم  بیماري  این  به  مي رسد  نظر  به  ترکیه  و  گاومیشهاي مصر  که  صورت 

ظاهراً  از حساسیت  باالیي نسبت به این بیماري برخوردار هستند. در هندوستان حساسیت گاومیشها سه برابر بیشتر از گاوهاست 

و علت این موضوع احتمااًل به خاطر ویژگیهاي حساسیت دام میزبان )یعني گاومیش( به گونه هاي مختلف ویروس عامل بیماري 

است )Sharma و Kumar، 2003(. این بیماري، در اکثر مناطق جهان ریشه کن شده ، لیکن علیرغم این ریشه کني، در میان 

کشورهاي پرورش دهنده گاومیش، ازجمله هندوستان، پاکستان، فیلیپین و ترکیه،  این بیماري هنوز به طور صد درصد ریشه کن 

نشده است. ویروس بیماري طاعون ، هرگز در کشورهاي قاره آمریکا، استرالیا و نیوزلند،  مشاهده نشده است.

- انتقال این بیماري به وسیله تماس مستقیم و غیرمستقیم ولي نزدیک به دام بیمار  از طریق اشک، ترشحات بیني، بزاق، ادرار 

و مدفوع، ترشحات واژن و شیر آلوده انجام مي شود. خون و همه بافتهاي بدن قبل از ظهور عالئم کلینکي،  مبتال به عفونت ناشي 

از ویروس مي شوند. ترشحات دام آلوده، معمواًل بعد از دو یا سه هفته عفونت،  به تدریج کاهش پیدا مي کنند.

اولین ناحیه مورد هجوم ویروس غشای مخاطي ناحیه باال یا پایین دستگاه تنفس است. دوره کمون این بیماري ، 3  تا 15 روز 

است. در گاومیش دوره کمون از سه تا هفت روز گزارش شده اما،  این دوره ممکن است به علت اختالف در میزان مقاومت طبیعي 

.)1992 ،Sharma S.N و Adlakha S.C(  به بیماري در دامهاي مختلف،  متغیر باشد

عالئم کلینیکي:

بروز تب )از 40 تا 42 درجه سانتي گراد( همراه با افسردگي و کسالت، بي اشتهایي، کاهش فعالیت نشخوار، زبر و خشن شدن 

موهاي سطح بدن، افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب، ازجمله  نشانه های کلینیکی این بیماریست. 

دو یا سه روز بعد از شروع بیماري، پرخوني غشا ء هاي مخاطي در نواحي دهان، بیني، چشم و ناحیه تناسلي، ریزش اشکهاي 

شدیداً چرک آلود، ترشح زیاد بزاق، بي اشتهایي، بافت مردگي و زخمهاي سطحي در غشای مخاطي ناحیه دهان و زبان مشاهده 

مي شود. پس از کاهش تب ، یک سري عالئم داخلي مربوط به ناحیه روده و معده مشاهده مي شود که عبارتند از: اسهال به شدت  

خوني همراه با موکوس و ضایعات بافتهاي مرده، دل پیچه دردناک به ویژه به هنگام دفع مدفوع و ادرار، کاهش آب بدن، درد در 

ناحیه شکم، تنفس  از راه دهان ، ضعف، خوابیدن به حالت درازکش و باالخره  کاهش شدید درجه حرارت بدن و در نهایت مرگ 
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دام.  همه حاالت فوق الذکر در طي هفت تا دوازده روز پس از شروع بیماري ، اتفاق مي افتد. میزان تلفات  این بیماري زیاد است. در 

کشور هندوستان ، میزان تلفات  این بیماري تقریبًا 77/5 درصد است )از هر 100 رأس دام مبتال، 77/5 رأس تلف مي شوند( )2003، 

Kumar و Sharma(. در بعضي از موارد نادر، حدود روز دهم پس از شروع ، عالئم بیماري کاهش پیدا مي کنند به طوریکه در 

طي روزهاي بیستم  )20(  تا بیست و پنجم  )25(  دام مبتال بهبود می یابد. در موارد بسیار شدید بیماري، عالئم شروع بیماري و یا 

تب شدید )Co 42-40< ( مشاهده نمي شود )یعني شدت بیماري به حدي است که دام سریعًا حالت وخیم و بحراني پیدا مي کند( 

. لیکن،  در بعضي موارد قبل از تلف شدن دام، غشاء هاي مخاطي پرخون را مي توان مشاهده کرد.

این حالت بسیار شدید بیماري،  معمواًل در دامهاي جوان خیلي حساس به بیماري و نیز در گوساله هاي تازه تولد یافته،  رخ 

مي دهد. حالت غیر حاد )بین حاد و مزمن( بیماري فقط از روي یک یا چند نشانه   کالسیک تشخیص داده مي شود و میزان تلفات 

در این حالت نسبتًا کم است. حالت غیرمعمول بیماري )عدم مطابقت با عالئم معمولي( به وسیله پدیدار شدن تب غیرعادي در دام، 

عدم اسهال و یا اسهال مالیم، ضایعات پوستي در ناحیه پرینیوم )Perineum: واقع در بین کشاله هاي ران که در جنس مذکر به 

اسکروتوم و مقعد و در جنس مؤنث به مقعد و مهبل محدود مي شود(، اطراف پستان، اسکروتوم و بین ساقها، سقط جنین و عالئم 

عصبي تشخیص داده مي شود. طبیعت لنفوتروپیک )تمایل داشتن به بافت لنفاوي( ویروس طاعون گاوي منجر به بازگشت عالئم 

بیماري پس از گذشت یک دوره بهبود از طریق عفونتهای نهفته و یا افزایش حساسیت به دیگر عوامل عفونت در دام مي شود. 

ضایعات و عوارض ناشي از این بیماري ، یا از طریق بافتهاي نکروزه شده و زخمهاي سطحي و یا از طریق احتقان و خونریزي 

در دهان، روده ها و ناحیه فوقاني دستگاه تنفس، بزرگ و متورم شدن غدد لنفاوي، وجود کانونهاي نکروزه شده در پالکهاي پیر 

)peyer’s  patches : لکه هاي بیضي شکل و برآمده متشکل از فولیکولهاي لنفاوي بسیار متراکم که در مخاط روده باریک وجود 

دارند(، رگه هاي سیاه  و سفید در روده بزرگ، تحلیل رفتن یا الغر شدن مفرط بدن )الشه( و کاهش آب بدن، تجلي پیدا مي کنند.

تشخیص بیماري:

در آزمایشگاه عامل بیماري را از طریق پیدا کردن آنتي ژن شناسایي مي کنند.  در این رابطه ، روش هاي مورد استفاده عبارتند از:

الف- تست آگارژل ایمونودیفیوژن )Agar gel Immunodiffusion( ؛

ب- ایمونو الکترفورزیس شمارشگر )Counter Immunoelectrophoresis = CIEP( ؛

ج- ایمونوهیستو پاتولوژي )Immunohistopathology( ؛

د- تستهاي مستقیم و غیر مستقیم ایمونوپراکسیداز )Direct and Indirect Immunoperoxidase( ؛

هـ- جداسازي ویروس و شناسایي آن در محیط کشتهاي هاي VERO و یا کشت سلول کلیه گاو ؛
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و- آشکارسازي ویروس RNA )cDNA probe, PCR( ؛

ز- تسهاي سرولوژیکي )Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assay= ELISA( ؛

ح- خنثي سازي ویروس ؛

ط- تست رسوب ماکرومولکولهاي  آنتي ژن به صورت  اختصاصي در محیط  آگارژل ؛

)Agar gel precipitation( 

ي- خنثي سازي توقف یا مهار فرآیند هموآگلوتیناسیون ؛

)Neutralization of Inhibition of haemoagglutination( 

- تست تثبیت  کمپلمان )CFT:  افزودن سرم حاوي آنتي بادي و آنتي ژن مربوط به یک سرم همولتیک که باعث جلوگیری  

از ایجاد همولیز توسط کمپلمان مي شود( ؛

ک- تست آنتي بادي فلورسنت )FAT( ؛

ل- در هنگام استفاده از تست آگاروز ایمونودیفیوژن )AGID(، سرم مورد استفاده حتمًا باید به مدت سه تا  پنج روز به طور 

 .)Kumar2003 و Sharma( متوالي بعد از بروز تب تهیه شود

به منظور  اجتناب  از  اشتباه گرفتن این بیماري با Mucosal Virus disease complex  که شبیه بیماري طاعون 

 Differential( گاوي  است  اما هیچگونه همبستگي  آنتي ژنیک با  این بیماري  ندارد، تاکید  مي شود  که تشخیص افتراقی

diagnosis(  بین این دو بیماري انجام شود.

درمان:

درمان خاصي براي این بیماري وجود ندارد. در صورت بروز اسهال در دام بیمار، به منظور تأمین مایعات از دست رفته بدن باید 

از سرم نمکي و یا محلول رینگر الکتات )Lactated Ringer's solution( استفاده کرد.

پیشگیري:

انهدام  مشکوک،  و  بیمار  دامهاي  کشتار  یا  و  جداسازي  بهداشتي،  نکات  رعایت  طریق  از  بیماري،   این  کنترل  و  پیشگیري 

الشه هاي آلوده، ضدعفوني کردن محیط، جلوگیري از آلوده شدن مناطق پاک به بیماري و پیشگیري هاي دارویي، امکان پذیر است. 

ویروس بیماري طاعون در حقیقت بسیار آسیب پذیر و حساس است به مواد  ضدعفوني کننده رایج در دامداریها، درجه حرارت و  

اماکن خشک )شعله  افکني(. 
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استفاده از واکسنهاي تهیه شده با ویروس ضعیف شده در محیط کشت سلولي تاثیر بسیار زیادي در پیشگیري از این بیماري 

دارد.

- واکسني که امروزه به طور رایج براي پیشگیري از بیماري طاعون گاوي مصرف مي شود، سویه ضعیف شده اي از ویروس این 

بیماري است.

در بعضي از کشورها از نوعي واکسن مرکب از طاعون گاوي و پلوروپنوموني مسري گاوان  )CBP(  استفاده مي شود. مدت 

زمان ایمني حاصل از تزریق این واکسن مرکب، حداقل پنج سال است که به نوبه خود مدت نسبتًا طوالني است. به منظور کسب 

اطمینان از ایجاد ایمني بیشتر در دامهاي یک منطقه،  توصیه مي شود دامها سالي یک بار واکسینه بشوند.

- واکسنهاي نوترکیب مقاوم به گرما که با استفاده از مهندسي ژنتیک تهیه شده اند،  تمام آزمایش های بازدهي و عدم ایجاد 

اثرات مضر براي سالمت دام که به وسیله OIE توصیه شده  است را گذرانده اند و در حال حاضر نتیجه استفاده از این واکسنها 

در سطح محدودي از واحدهاي دامپروري در حال آزمایش و بررسي هستند. دامهایي که با استفاده از واکسن ویروسهاي نوترکیب 

مصونیت پیدا کردند،  کاماًل مقاوم به عفونت حاصل از ویروس بیماري زاي طاعون گاوي شدند. مصونیت حاصله حداقل به مدت 

یک سال پس از  انجام یک واکسیناسیون در دام، دوام دارد )Sharma و همکاران، 2001(.

)Malignant Catarrhal Fever= MCF( تب نزله اي بدخیم

عامل بیماري: 

عامل بیماری تب نزله اي بدخیم )MCF( که التهاب بدخیم غشاي مخاطي در سر نیز نامیده مي شود،  نوعي ویروس    

 Gamma herpesvirinae هرپس )تب خال( است . این ویروس لمفوتروپیک و شدیداً در ارتباط با سلول  و از زیر خانواده

است. اخیراً دو گونه از این ویروس شناسایي و معرفي شده است:

الف- AHV( 1-Alcelaphine herpes Virus-1( ؛

 . 2-Alcelaphine herpes Virus )2-AHV( -ب

ضمن اینکه بعضي از محققان در حال شناسایي گونه دیگري از این ویروس با عنوان Bovid herpes Virus-3 هستند. 

 2-Ovine herpes Virusعنوان با    )SA-MCF( گوسفندي  بدخیم   نزله اي  تب   ویروس  نوعي   اینها،   بر  عالوه 

)OHV-2(  نیز شناسایي شده است. وجود گونه هاي مختلف از ویروس بیانگر معضل شیوع این بیماري در بین گاوها و گاومیشها 

در سراسر دنیا است. مطالعات سرواپیدمیولوژیکي حاکي از این است که به احتمال زیاد،  بزها به عنوان حامل )carrier( ویروس 

.)2000,Sunil-chandra( تب نزله اي بدخیم گوسفندي هستند
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اپیدمیولوژي: 

گاوهاي وحشي آفریقا،  مي توانند به عنوان حامالن پنهان این ویروس )عفونت( عمل کنند. گاوهاي  وحشي آفریقایي از خانواده 

 Wildebeest )connochaetes هستند  که  این زیر خانواده  خود شامل  گاوهاي  Alcelaphinae گاوان،  زیر خانواده

sp( ، )Alcephalus sp( hartebeest  و گاوهاي Topi )Damaliscus sp( هستند. هر سه نوع گاوهاي وحشي یاد 

شده  حامالن ویروس MCF هستند.

تحقیقات سرولوژیکي نشان داده است که چندین گونه از دیگر نشخوارکننده هاي وحشي آفریقایي از قبیل گونه هاي مختلف 

Oryx و addax نیز ممکن است میزبانهاي فرعي )حامالن  غیرفعال عامل بیماري( ویروس باشند.  اگرچه،  تا کنون هیچگونه 

ویروس MCF از این گونه ها جداسازي نشده است. گوسفندان اهلي ، وحشي و بزها نیز میزبان هاي فرعي ویروس MCF هستند. 

بیماري MCF گوسفندي در سراسر جهان شایع است. در گاو، بیماري MCF ناشي از گاوهاي وحشي آفریقا عمدتًا در قاره آفریقا 

یعني زیستگاه طبیعي گاوهاي وحشي Wildebeest، Hartebeest و Topi شایع است. بیماري MCF در باغ وحش ها و 

پارکهاي حیوانات وحشي که گاو Wildebeest را نگهداري مي کنند نیز مشاهده شده است.

شواهد سرولوژیک فراواني وجود دارد مبني بر اینکه گاو اهلي مادامي که مورد هجوم ویروس MCF قرار مي گیرد،  مقدار 

کمي از آنتي بادي هاي خنثي کننده )نوعي آنتي بادي که بر اثر مخلوط شدن با عامل عفوني هومولوگ، تیتر عامل عفوني را کاهش 

مي دهد( تولید مي کند بویژه اگر ویروس مهاجم از نوع گوسفندي و یا بزي باشد که در این صورت ، گاو مبتال هیچگونه عالئم بالیني 

نیز از خود نشان نمي دهد. مدارکي وجود دارد دال بر اینکه به احتمال زیاد،  استرس و یا بعضي از دیگر عوامل کاهش دهنده ایمني 

 MCF جلوگیري مصنوعي از پاسخ ایمني بدن مثاًل با پرتوتابي و یا مصرف داروهاي آنتي متابولیت( مورد نیاز است تا دام مبتال به(

گوسفندي،  عالئم بالیني از خود نشان دهد.

ویروس MCF موجود در گاوهاي وحشي, Wildebeest  hartebeest و topi در صورت هجوم به دامهاي بالغ،  شدیداً 

مرتبط با سلول فعالیت مي کند و به همین علت به ندرت قابل انتقال به دام دیگر است. هرچند ، مواردي مشاهده شده است که 

گوساله Wildebeestsهاي نوزاد ویروس بیماري MCF که خارج از سلول دام آلوده بوده است را از طریق ترشحات بیني، 

چشم و مدفوع در محیط پخش کرده اند. مدارک و شواهدي موجود است مبني بر اینکه در Wildebeestهاي بالغ که در قفس 

نگهداري مي شوند،  بعد از استرس و یا تزریق کورتیکواستروئیدها ویروس MCF خارج از سلول در ترشحات بیني آنها وجود دارد. 

انتقال این ویروس به گاوهاي اهلي و یا دیگر گونه هاي حساس به این ویروس،  به احتمال زیاد از طریق استنشاق هواي آلوده به 

ویروس MCF خارج از سلول، خوردن غذا و یا آب آلوده به ترشحات و یا مدفوع آلوده به ویروس و یا از طریق بند پایان است. 

نحوه انتقال ویروس MCF گوسفندي به گاو،  هنوز ناشناخته است. اگرچه،  به نظر مي رسد تماس نسبتًا نزدیک بین گاو و گوسفند، 
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بویژه میشهاي مولد در انتقال بیماري مؤثر باشد. بیماري MCF گوسفندي از مهمترین عوامل خسارت اقتصادي در اندونزي است 

زیرا در آنجا نگهداري دامهاي حساس به بیماري MCF از قبیل گاو منطقه بالي و گاومیش آبي همراه با گوسفند و بز در جایگاه 

مشترک رایج است )Sunil- Chandra ،20001(. ویروس عامل MCF در گاو فقط در داخل سلول فعالیت مي کند و لذا به 

نظر مي رسد انتقال بیماري از گاو به گاو ، نادر و یا اصاًل اتفاق نمي افتد.  اگرچه،  بعضي از موارد مستند وجود دارد که حاکي از انتقال 

MCF از گاو به گاو است. هیچ مدرکي دال بر ابتالی  انسان به بیماري MCF وجود ندارد. گزارش شده است که بسیاري از 

گونه هاي نشخوارکنندگان خارجي در باغ وحشها به MCF مبتال شده اند. گونه هاي مبتال شامل چندین گونه از گاوهاي وحشي از 

قبیل bison، گاومیش آبي، gaur و banteng و چندین نوع گوزن  از جمله  گوزن  دم سفید و گونه هایي از گاوهاي وحشي 

  alcelaphine که عاملش غیر از هرپس ویروسهاي MCF آفریقایي هستند. میزان تلفات به هنگام شیوع مواردي از بیماري

AHV , 2-)AHV-1( است ، در کشور مالزي از 28 تا 45 درصد متغیر است. بیماري MCF همه نژادها در هر سن و جنس 

را مبتال مي کند.  گاومیشها بیشتر از گاوها به این بیماري حساس هستند و میزان تلفات در آنها از 20 تا 50 درصد متغیر است. این 

بیماري،  در اواخر زمستان تا بهار خیلي رایج است )Kumar , Sharma ، 2003(. پیش بیني روند و نتیجه بیماري خیلي ضعیف 

است. روزي که عالئم بالیني بیماري مشاهده شود، معمواًل تلفات بیشتر از 95 درصد است )100-90 درصد(. دوره کمون بیماري 

در حالت طبیعي مشخص نیست، لیکن بر اساس یافته ها و بررسي هاي اپیدمیولوژیک احتمال دارد دوره کمون حتي تا 200 روز 

هم به طول  انجامد. از نظر تجربي، دوره کمون از 9 تا 77 روز متغیر است. شیوع این بیماري در اکثر کشورهاي گاومیش خیز دنیا، 

گزارش شده است.

  عالئم بالیني :

نشانه های  بالیني در گاوهاي اهلي، گاومیشها و بسیاري از گونه هاي نشخوارکنندگان وحشي عبارتند از: تب باال، ترشحات بسیار 

زیاد از بیني، التهاب شدید در غشاي ملتحمه چشم )غشاي ظریف پوشاننده سطح داخلي پلکها و کره چشم(،  دهان و مخاط بیني 

همراه با بافت مردگي در حفره هاي دهان و بیني به طوري که گاهي اوقات این بافت مردگي تا مري و ناي ادامه دارد. در بعضي 

از موارد بیماري ، اختالل در سیستم اعصاب مرکزي )CNS(، اسهال، عوارض پوستي و التهاب غیرچرکي مفاصل  نیز مشاهده 

مي شود. 

- عالئم بالیني بیماري MCF در گاو را مي توان به چهار نوع زیر دسته بندي کرد : 

1- شدیداً حاد : در این حالت، دام بیمار دچار تب، التهاب شدید مخاط نواحي دهان و بیني و التهاب در ناحیه روده و معده 

همراه با خونریزي به مدت یک تا سه روز مي شود؛ 
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و  ترشحات  با  همراه  بیني  و  دهان  مخاط هاي  در  پرخوني شدید  اسهال،  تب،  دچار  بیمار  دام  حالت  این  در   : روده اي   -2

لنفادنوپاتي )بیماري گره هاي لنفاوي( به مدت چهار تا نه روز ؛

3- سر و چشم : در این نوع که رایج تر و الگوي بیماري  MCF است ، دام دچار تب همراه با ترشحات فزاینده از بیني و 

چشم مي شود به طوري که این ترشحات از مواد سروزي تا چرک و موکوس و باالخره چرک تغییر مي کند. در مراحل بعدي  پوسته 

پوسته شدن پوزه و سطح خارجي سوراخهاي بیني مشاهده مي شود که این حالت باعث انسداد سوراخهاي بیني و به تبع آن باعث 

تنگي نفس، تنفس و تراوش آب و کف از دهان، پرخوني خیلي شدید و بافت مردگي هاي متعدد در مخاط دهان )عمدتا بر روي 

لب ها، لثه ها و سقف( و مخاط گونه ها می شود.  ایجاد زخمهاي سطحي، قرمز رنگ و مسطح بر روي برآمدگي هاي گونه معموال در 

دام مبتال مشاهده مي شود. ضایعات و عوارض این بیماري در ناحیه چشم دام مبتال عبارتند از : التهاب شدید چشم همراه و منتهي به 

ریزش اشک هاي چرکي، نورگریزي، پرخوني شدید همراه با تورم پلکها و صلبیه چشم، تیرگي قرنیه که این تیرگي از محیط شروع 

و به مرکز قرنیه مي رسد به طوري که این عوارض منجر به کوري ناقص یا کامل دام مي شود، تجمع چرک در ناحیه قدامي چشم 

نیز ممکن است دیده شود. تیرگي قرنیه اغلب دو طرفه ، لیکن گاهي موارد ممکن است یک طرفه باشد، بروز تب با درجه حرارت 

41/6-40 درجه سانتي گراد تا زمان آستانه تلف شدن و پس از آن کاهش درجه دما. 

عالئم بالیني در مراحل اولیه بیماري عبارتند از : قرمز رنگ شدن پوست پستان، رباطها، فضاي بین انگشتان و باالخره پرخوني 

شدید حفره  دهان . در مراحل آخر بیماري،  عطش شدید همراه با تب و بي اشتهایي در دام دیده مي شود. در این نوع از بیماري 

MCF دام دچار یبوست نیز مي شود ، لیکن گاهي اوقات پس از یبوست،  اسهال مشاهده مي شود. در بعضي از موارد بیماري عالئم 

عصبي به صورت رعشه هاي عضالني یا به عبارت دیگر لرزش هاي غیرارادي، راه رفتن ناموزون و حرکات سریع )تشنج مانند( کره 

چشم پدیدار مي شود. ضایعات بافت مردگي در پوست گاهًی دیده مي شود.  در بعضي از موارد شاخها و پوشش سم ها شل مي شود 

و یا اینکه پوسته پوسته و در نهایت از بدن دام جدا مي کرد. بیماري MCF نوع سر و چشم که بدون استثناء کشنده است،  اغلب 

از 7 تا 18 روز به طول مي انجامد. 

4- مالیم : نوع مالیم بیماري MCF در دامهایي که با ویروس ضعیف شده به صورت آزمایشي آلوده شده اند،  اتفاق مي افتد 

و معموال کشنده نیست. 

- بیماري MCF از نوع سر و چشم از بیماري هاي رایج در گاو است ، لیکن شدت این بیماري در نشخوارکنندگان غیربومي 

کمتر و در اغلب موارد قابل تشخیص نیست. 

در گاومیشها معموال بیماري MCF به نوع سر و چشم و یا روده اي مشاهده مي شود    )sharma , Kumar,2003(. در 

 Hoffmann( گاومیشهاي باتالقي اندونزي، پرخوني شدید در پوست، بزرگ شدن گره هاي لنفي و افسردگي گزارش شده است
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و همکاران، Adldkha .1984 و sharma، 1992(. بروز عالئم ثانویه بیماري در بین گاومیش هاي مبتال بسته به نوع و شدت 

و مدت بیماري بسیار متفاوت است. دامهایي که از شدت بیماري تلف شدند ، یک سري عالئم دیگر به غیر از التهاب و خونریزي 

در روده کوچک و کولون نیز از خود نشان دادند. 

- در موارد نیمه مزمن تا نیمه حاد بیماري )انواع روده اي و سر و چشم(، الشه دام مبتال ممکن است به حالت طبیعي، دهیدراته 

)کاهش آب بدن( و یا الغر باشد.  پوسته پوسته شدن و یا پوست رفتگي کامل پوزه در اغلب موارد دیده مي شود. عوارض پوستي 

ناشي از این بیماري گاهي اوقات به شکل بثورات همراه با تب و خروج مواد لنفاوي ناشي از التهاب در سطح پوست است که منجر 

به ایجاد دلمه )بر اثر خشک شدن ترشحات سطح مو( و زمخت شدن موهاي سطح بدن مي شود. در مواردي که موها بي رنگ )بر اثر 

از دست دادن پیگمانها( مي شوند، پرخوني شدید در سطح پوست پدیدار مي گردد. عالئم پوستي مذکور غالبا در نواحي شکم، قفسه 

 MCF سینه، کشاله ران، کپلها ، لگن و گاهي اوقات در سر ظاهر مي شود. بزرگ شدن گره هاي لنفاوي از خصوصیات بیماري

است، به طوري که حتي همه گره ها ممکن است بزرگ شوند . لیکن گرههاي موجود در گردن و سطح بدن )نزدیکتر به سطح بدن( 

برجسته تر و بزرگ شدنشان کامال مشخص است. گرههاي آلوده کامال بزرگ و متورم مي شوند و گاهي اوقات محل گره ها تکه تکه 

قرمز و یا قهوه اي رنگ است. گره هاي همولنف )خون ولنف( نیز بزرگ و برجسته مي شوند. طحال به طور مختصر بزرگ و توده هاي 

کوچک مالپیگي )Malpighi کالبدشناس ایتالیایي( کامال مشخص هستند. بعضي از قسمتهاي عضله قلب زرد کمرنگ مي شود 

ضمن اینکه در گاومیش هاي باتالقي اندونزي ملتهب و سروفیبرینه )Serofibrinous( شدن دیواره عضالني قلب و اپیکاردیوم 

گزارش شده است )Hoffmann و همکاران، 1984(. ضایعات )حاصل از بیماري( در دستگاه تنفسي از مالیم تا شدید متغیر است. 

اگر مدت بروز عالئم بالیني کوتاه باشد، ترشحات مختصر سروزي از بیني و پرخوني شدید در مخاط بیني مشاهده مي شود و پس از 

مدتي ،مقدار ترشحات بیشتر و به حالت موکوس و چرک و در نهایت منجر به ترشحات کامال چرکي همراه با پرخوني بسیار شدید 

مخاط بیني، تورم و باالخره زخمهاي کوچک در بیني مي شود. 

گاهي اوقات، غشای کاذب خروسکي در دام مبتال ایجاد مي شود )خروسک نوعي بیماري است که بر اثر انسداد نسبي و حاد 

مجاري هوایي فوقاني و معموال در کودکان کم سن و سال بر اثر عفونت ویروسي یا باکتریایي و یا  وجود جسم خارجي، ایجاد و 

منجر به سرفه و خشونت صدا مي شود(. ضایعات موجود در مجاري تنفسي ناحیه بیني ، ممکن است تا سینوسهاي ناحیه پیشاني 

گسترش یابد. مخاط هاي ناحیه حلق و حنجره پرخون، متورم و در نهایت پر از زخمهاي سطحي مي شوند که در اغلب موارد، پوششي 

از غشاءهاي کاذب به رنگ زرد خاکستري روي آنها قرار دارد. التهاب و گاهي اوقات وجود لکه هاي ریز قرمز رنگ ناشي از خروج 

مقدار کم خون و زخم در مخاط ناي و نایژه ، مشاهده مي شود. ریه ها معمواًل متورم همراه با تجمع پاتولوژیک هوا در آنها ، لیکن 

در بعضي موارد نیز کاماًل طبیعي هستند. وجود پنوموني برونشیال )التهاب ریه ها که از برونشیولهاي انتهایي آغاز مي شود( به احتمال 
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زیاد دال بر مزمن بودن بیماري است. مخاط ناحیه گوارش ممکن است در حالت خیلي شدید بیماري هیچگونه عارضه و صدمه 

جدي نداشته باشند. در مواردي که مدت بیماري طوالني شود،  ضایعات گوارشي )مسیر عبور خوراک( متناسب با وضعیت بیماري 

شدیدتر مي شوند به طوري که التهاب مخاطها شدیدتر )پرخوني شدید و تورم( و ایجاد ضایعات و زخمهاي سطحي و عمقي بویژه 

بر روي سطوح بالشتک هاي دنداني )Dental pad( لثه ها، سقف دهان، زبان و گونه ها مشاهده مي شود. التهاب بافت مخاطي، 

خونریزي و نیز زخم هاي سطحي ممکن است در بقیه قسمتهاي دستگاه گوارش شامل مري، شکمبه، هزارال،  شیردان، روده هاي 

کوچک، روده بزرگ و رکتوم و نیز لکه هاي قرمز ریز بر  اثر خروج مقدار اندک خون ، مشاهده شود. مدفوع دام بیمار معموال به مقدار 

کم، خشک، خمیري شکل و یا خون آلود است. ضایعات دستگاه ادراري عبارتند از پرخوني شدید و گاهي اوقات انبساط مشخص 

و برجستگي عروق مخاطي مثانه و بافت مخاطي که ممکن است  با لکه هاي ریزخون تا خونریزي بسیار شدید و گاهًی زخمهاي 

سطحي در اپي تاالموس و زخم همراه باشد. کلیه ها ممکن است طبیعي و یا داراي رگه هاي لکه مانند،  برجسته و بي رنگ باشد. 

لکه هاي کوچک و تا حدودي بزرگ خون،  ممکن است در لگنچه کلیه و رحم مشاهده شود. کبد،  معموال به طور مختصر بزرگ 

و حالت مستطیل شکل پیدا مي کند. ممکن است خونریزي و زخمهاي سطحي در مخاط کیسه صفرا ایجاد شود. در اکثر موارد این 

بیماري شبکه هاي کوچک شریاني خیلي برجسته و پیچ در پیچ )نامنظم( و دیواره آنها ضخیم مي شود. البته،  این حالت بیشتر در 

شریانهاي زیرجلدي، ناحیه قفسه سینه، شکم و سیستم اعصاب مرکزي به وجود مي آید. در بسیاري از موارد  دام مبتال به بیماري 

MCF ،  دچار پلي آرتریت )التهاب چند مفصل( فیبریني مي شود. 

تشخیص : 

تشخیص بیماري MCF،  براساس آگاهي از سابقه بروز بیماري دام، عالئم بالیني و نیز بررسي دقیق و جامع کالبد شکافي 

امکانپذیر است. 

- آگاهي از تماس دام بیمار بویژه در دوران آخر آبستني با گوسفند، بز و یا گاوهاي وحشي آلسالفین )Alcelaphine( که 

 MCF )عدم امکان تشخیص )تمیز .MCF ناقالن  بیماري هستند، کمک بسیار زیادي مي کند به تشخیص آزمایشي بیماري

ناشي از Alcephaline از MCF گوسفندي به وسیله مشاهدات بالیني، ضایعات و یا شیوه هاي آزمایشگاهي باعث ایجاد ابهام 

و عدم امکان نظر قطعي مبني بر اینکه بیماري موجود ناشي از دامهاي خارجي است یا خیر؟ می شود.  استفاده از دانش موجود 

درباره این بیماري، آگاهي از تماس دام بیمار با گوسفند، بز و گاوهاي وحشي آلسالفین ، تنها ابزار عملي براي تفریق انواع مختلف 

بیماري از یکدیگر است . تشخیص آزمایشگاهی  می تواند مکمل تشخیص میدانی باشد مشروط بر اینکه در این تشخیص ضایعاتي 

از قبیل التهاب عروق خوني و لنفي به طور گسترده همراه با فیبرینه و نکروزه شدن آنها، التهاب غالف اطراف عروق خوني و بافت 
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احاطه کننده آنها، تکثیر سلولها یا بافتهاي هر دو سیستم لنفوئید و رتیکو اندوتلیال در اندامهاي لنفي همراه با تجمع بیش از حد و 

غیرطبیعي مواد زائد در بافتهاي کلیه، کبد، غدد فوق کلیه، سیستم اعصاب مرکزي و غیره دقیقا با استفاده از میکروسکوپ مشاهده 

شود. ضایعات مذکور از نشانه های  مشخصه بیماري MCF هستند که مبناي مورد قبول و کاربردي برای تشخیص و تائید نهایي 

این بیماري هستند. نکته قابل تاکید اینکه بیماري MCF باید از بیماري هاي زیر تمیز داده شود: 

BVD -1 ؛     Blue tongue -2 ؛   3- طاعون گاوي )Rinderpest( ؛ 4   - تب برفکي )FMD( ؛ 5- وزیکوالر 

 Haemorrhagic( ؛ 7- هموراژه سپتي سمي )IBR( ؛  6- تورم عفوني بیني و ناي )Vesicular  stomatitis( استوماتیتیز

Septicemia( ؛ 8- بلع گیاهان سوزاننده، تخریب کننده وزخم  کننده در بافتهاي زنده؛  9- بلع بعضي از گیاهان  خاص و باالخره 

مایکوتوکسین ها. 

- آزمایش های ویرولوژي و سرولوژیکي،  اطالعات جامع و ارزشمندي را فراهم  کنند که  استفاده از آنها باعث درک بهتر و 

دقیق عوامل ایجاد بیماري )و به تبع آن شیوه کنترل آنها( و نیز درک بهتر تفاوتهاي موجود بین سویه هاي ویروسي و عالئم بالیني 

آنها مي شود. شیوه هاي آزمایشگاهي مورد استفاده عبارتند از : جداسازي ویروس در کشت بافت تیروئید گوساله، شناسایي ویروس 

جدا شده، تعیین تیتر فزآینده آنتي بادي هاي بیماري MCF، استفاده از تکنیکهاي مولکولي رشته هاي DNAي ویروس، شیوه هاي 

 .)PCR( ي هدف از قبیل واکنش زنجیره پلي مرآزDNA تکثیر

- نمونه ي انفرادي از تست سرولوژیک مثبت آنتي بادي براي تثبیت و شناسایي قطعي عامل بیماري، ارزش محدود دارد )کافي 

نیست(. ثابت شده است که  می توان  از روش PCR براي بررسي قطعات مشخص DANي ویروس MCF، شناسایي ناقالن 

این بیماري و باالخره تشخیص دامهاي بیمار  همانند  روشهای کشت فرمالین  و پارافین ) که روشهای سلولی هستند ( استفاده کرد. 

درمان : 

هیچگونه درمان اختصاصي و یا غیراختصاصي با استفاده از آنتي بیوتیکهاي وسیع الطیف براي این بیماري،  وجود ندارد.  فقط 

مایع درماني و داروهاي غیراستروئیدي ضدالتهاب مي توانند تا حدودي شدت بیماري را کاهش دهند. 

پیشگیري : 

جدا کردن گاوها و گاومیش ها از میزبان هاي حامل ویروس بیماري از قبیل: گوسفندها، بزها و widebeestها )گاوهاي وحشي 

آفریقایي( بویژه در فصول به ترتیب بره دهي، شیرخواري بره ها و زایش گاوها و گاومیش ها. 

از اختالط گله هاي گاو و گاومیش با گله هاي گاوهاي وحشي، گوسفندان و بزهاي وحشي باید پرهیز کرد. به محض مشاهده 

پرورش گاومیش و تحقیقات
452



Serum-( منفي را ترجیحا به روش خنثي سازي سرم  ویروس MCF کوچکترین مورد مشکوک حتما باید تست سرولوژیک

virus( انجام داد. یک تست PCR منفي بر روي انواع نشخوارکنندگان وحشي که مستعد پذیرش ویروس بیماري MCF هستند، 

حتما باید انجام شود. انجام تستهاي مشابه بر روي انواع نشخوارکنندگان وحشي قبل از استقرار در و یا حمل و نقل بین باغ وحشها 

به منظور جلوگیري از تکثیر و گسترش دامهاي  ناقل ویروس MCF، اکیداً توصیه مي شود. 

در صورت بروز بیماري MCF  گوسفندان و یا بزها درحد یک منطقه، به منظور جلوگیري از شیوع شدید باید بالفاصله گاو و 

گاومیش ها و یا هر دام دیگر حساس به این بیماري را از گوسفندان و بزها جدا کرد.  در صورت بروز بیماري MCF از نوع آلسالفین 

بالفاصله باید دامهاي حساس را از انواع گاوهاي وحشي و یا دیگر نشخوارکنندگان وحشي جدا کرد.  

- واکسن موثر پیشگیري از MCF وجود ندارد. بعضي از سویه هاي ویروس بعد از چندین مرحله  گذر در محیط کشت سلولي 

تا حدودي ضعیف شده اند که این نکته به نوبه خود چشم انداز امیدوارکننده اي براي تولید واکسن از نوع ویروس زنده در آینده است. 

واکسنهایي که با ویروس کشته شده در حد آزمایشگاهي تولید شده اند،  تاکنون نتوانسته اند به طور پایدار و مطمئن دامهاي واکسینه 

شده را علیه این بیماري کشنده ویروسي ایمن سازند.  اگر چه ، بعضي از آنها به طور معني دار تیتر آنتي بادي خنثي ویروس در سرم 

را تغییر داده اند. 

)IBR/IPV( تورم عفوني بیني و ناي گاوان / تورم عفوني  کورکی شکل فرج و  واژن

عامل بیماري : 

بیماري هاي IBR/IPV که گاهي اوقات بیماري بیني قرمز )Red Nose( نیز نامیده مي شود،  یک بیماري عفوني در گاو 

 Alpha herpesvirinae زیر خانواده ،Herpes viridae 1( از خانواده-BHV( است که عاملش هرپس ویروس گاوي

است. این ویروس،  قسمتهاي فوقاني دستگاه تنفس و یا دستگاه تولیدمثل  دام را آلوده و عفوني مي کند. تلفات این بیماري نسبتا 

کم ، لیکن زیانهاي اقتصادي اش قابل توجه و معني دار است. در استرالیا،  توانسته اند آلفاهرپس ویروس گاومیش را با استفاده از روش 

محدودسازي DNAي ویروس از BHV-1 متمایزکنند و این نکته داللت بر این مي کند که ویروس گاومیش با ویروس گاوي 

تفاوت دارد )Sunil Chandra NP, 2000(. شبیه به هرپس ویروسهاي یکسان )همولوگ( انساني، ویروسهاي BHV-1 نیز 

از طریق مونوسیت ها و دیگر گلبولهاي سفید خوني و نیز اعصاب محیطي در سطح بدن دام آلوده گسترش پیدا مي کنند و باعث 

عفونت پنهان در گانگلیون هاي تري ژمینال )نوعي گره عصبي بر روي ریشه عصبي پنجمین عصب جمجمه( و ساکرال )گره هاي 

عصبي سمپاتیک که معموال به تعداد 3 یا 4 عدد در دو سمت بدن واقع شده اند( مي شوند. 

عفونت پنهان باعث استقرار و مقاوم شدن )To persist( ویروس در بدن دام آلوده در مدت زمان نامشخص )کم یا زیاد( 
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مي شود. 

یا مصنوعي  و  عوامل طبیعي  اثر  بر   یا  و  به صورت طبیعي  است  ، ممکن  دام  بدن  در  نهفته  ویروس  دوباره  فعال شدن   -

کاهش دهنده ایمني بدن از قبیل زایمان، حمل و نقل و استفاده از دگزامتازون )نوعي گلوکوکورتیکوئید(، اتفاق بیفتد.  در این حالت 

ویروس تکثیر شده و از طریق ترشحات بدن دام در محیط پخش مي شود. 

اپیدمیولوژي : 

- گاوهاي اهلي و وحشي از گونه هاي حساس به این بیماري هستند، ضمن اینکه در شرایط آزمایشگاهي، بز، گوسفند و خوک 

نیز مبتال به این عفونت شده اند. 

انتقال بیماري از طریق هواي آلوده به ویروس، تماس مستقیم و یا غیرمستقیم و نیز بر اثر جفتگیري طبیعي و یا تلقیح مصنوعي 

با دام آلوده انجام مي شود. مقدار زیادي از ویروس این بیماري در ترشحات دستگاه تنفس، چشم و دستگاه تولیدمثل )از قبیل مایعات 

آمنیوتیک و جفت، جنین و مني( دام آلوده بعد از ده تا چهارده روز بعد از شروع عفونت حتي بدون هیچگونه بروز عالئم بیماري، وجود 

دارد. در دوران عفونت پنهان، مقدار ویروس در بدن دام زیاد نیست و مدت زمان نسبتا طوالني پس از فعال شدن دوباره ویروس 

 ,Sunil Chandra( 1 از طریق دستگاه شیردوش نیز ممکن است-BHV انتقال ویروس الزم است تا بیماري شدید شود. 

2000(. دوره کمون این بیماري از دو تا بیست روز متغیر است. این بیماري در سطح کره زمین پراکنده است. ویروس این بیماري 

براي اولین بار در استرالیا در سال 1972 و پس از آن در کشورهاي مالزي، هندوستان و مصر جداسازي و شناسایي شد. در برزیل در 

منطقه آمازون مرکزي، محققان توانستند با استفاده از تست ELISA، آنتي بادي هاي ضدبیماري IBR/IPV را در 59 درصد از 

نمونه هاي سرم پیدا کنند )Pisarz , Munchow , 1994( . در هندوستان 21/1 درصد از گاومیشها حامل ویروس بیماري بودند 

)Costa , 2002(. در تحقیقات سرولوژیکي که در مناطق شمالي، مرکزي و جنوبي ایتالیا انجام شد،  78/4 درصد از سرم هاي مورد 

آزمایش و 51/1 درصد از گله ها و دامهاي مورد آزمایش، آلوده به ویروس بودند.  در مناطقي که گاومیش ها و گاوها با هم نگهداري 

مي شدند،  شدت آلودگي و ابتال دامها به ویروس شدیدتر بود )Cavirani و همکاران، 1997(. در جنوب ایتالیا،  82/9 درصد از 

گله ها و 66/1 درصد از جمعیت گاوها و گاومیشها آلوده به ویروس این بیماري بودند )1998Galiero,(. در مرکز کشور ایتالیا،  

 )2003 ,Roncoroni, Fagiolo( و از 30 تا 80 درصد )و همکاران، 2001 Faglio( شیوع این بیماري در دامها 59 درصد

گزارش شد. شیوع پراکنده با شدت متفاوت این بیماري در گاومیشها دیده  شده است. 

عالئم بالیني : 
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شدت نشانه های  این بیماري به مقدار زیادي بستگي دارد به سویه ویروس و میزان حساسیت گاو به این ویروس. عالئم بالیني 

در حالت تنفسي این بیماري عبارتند از : تب )تا 42 درجه سانتي گراد(؛  افسردگي؛  کاهش تولید شیر؛ بي اشتهایي؛ الغري شدید؛ 

پرخوني شدید در مخاط بیني )بیني قرمز( همراه با کانونهاي متعدد و خاکستري رنگ بافت مردگي بر روي غشاءهاي مخاطي بیني؛  

ترشح فراوان مواد سروزي از بیني و چشم ها؛  التهاب ملتحمه چشم؛  ترشح زیاد بزاق در دهان؛  افزایش غیرطبیعي سرعت ضربان 

قلب و افزایش غیرطبیعي تعداد تنفس؛  گاهي اوقات ورم پستان؛  سرفه هاي ناگهاني شدید و کوتاه مدت و باالخره مرگ دام بیمار 

بر اثر انسداد به علت  التهاب برونشیولها و یا برونشوپنوموني ناشي از عفونت ثانویه باکتریایي. گاهًی حالت سقط جنین این بیماري 

همراه مي شود با حالت تنفسي، بدین صورت که سقط جنین در ماههاي آخر آبستني )بین ماههاي پنجم تا هشتم آبستني( و جفت 

ماندگي در دام اتفاق مي افتد )عالئم مذکور تنها نشانه های  حالت سقط جنیني این بیماري هستند(. 

- در حالت بروز بیماري در ناحیه تناسلي که از دو تا سه هفته به طول مي انجامد،  عالئم بالیني عبارتند از : تب مالیم؛  پرخوني 

شدید در مخاط دستگاه تناسلي همراه با جوشهاي ریز به قطر یک تا دو میلي متر؛ خروج ترشحات سفیدرنگ از فرج و کاهش تولید 

شیر. دامهاي نر در صورت ابتال، التهاب گلنس پنیس و پره پیوس )Balanoposthitis( از خود نشان مي دهند. 

مننژ  پرده هاي  و  مغز  التهاب   : از  عبارتند  آن  عالئم  و  شدیدتر  بیماري  ماه،  شش  از  کمتر  سن  با  جوان  گوساله هاي  در   -

)Meningo encephalitis : عدم هماهنگي بین حرکات بدن، تحریک پذیري شدید و افسردگي(، ترشح بزاق ، کوري و تلفات 

زیاد. 

- عالئم بیماري در گوساله هاي نوزاد عبارتند از :  تب و کاهش اشتها؛ ترشح بزاق؛ التهاب مخاط بیني؛ التهاب ملتحمه چشم؛ 

زخمهاي سطحي در غشاء مخاطي دهان با پوششي از ترشحات چرک و موکوس؛  اختالل در تنفس به علت تورم حنجره و پنوموني، 

بعضي از گوساله ها ممکن  است دچار اسهال شدید شوند. بروز این بیماري عمدتا در گوساله هاي گاو و در گوساله هاي گاومیش 

کمتر مشاهده شده است. 

- ضایعات حاصل از این بیماري که در اغلب موارد محدود است، به قسمتهاي فوقاني دستگاه تنفس عبارتند از : تورم و پرخوني 

بیماري  از خروج مقدار کم خون و در حالت شدید  بافت مردگي؛  لکه هاي ریز قرمز رنگ ناشي  با  اوقات همراه  مخاطها گاهي 

ترشحات فراوان حاوي چرک و فیبرین در مجاري تنفسي دام مبتال . به منظور اجتناب از اشتباه در تشخیص،  تشخیص تفریقي این 

بیماري با بیماري هاي زیر باید انجام شود. 

 : IBR/IPV الف – براي حالت تنفسي بیماري

- برونشوپنوموني  بومی یک منطقه ) enzootic( ؛

- اسهال ویروسي گاوها/بیماري مخاطي BVD/MD ؛ 
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- زکام قانقاریایي ؛ 

- طاعون گاوي ؛ 

- تایلریوز .

: IBR/IPV ب – براي حالت سقط جنیني بیماري

- اسهال ویروسي گاوها/بیماري مخاطي BVD/MD ؛

- بروسلوز ؛

- لیستریوز ؛

- لپتوسپیروز ؛

- کوکسیلوز )Coxiellosis: جنسي از ریکتزیاها که عامل بیماري تب Q است( . 

تشخیص: 

ویروس را مي توان از : 

الف – خون دام آلوده در محیط كشت EDTA )اتیلن دي آمین تترا استیك اسید( ؛

ب – نمونه هاي گرفته شده از ضایعات و ترشحات بیني، حلق و ملتحمه چشم ؛

ج – جنین سقط شده و جفت دام سقط كرده ؛

د – نمونه هاي گرفته شده از ضایعات و ترشحات واژن ؛

هـ - مایعات حاصل از شستشوي پره پیوس ؛

و – نطفه )اسپرم(. 

جدا کرد. 

 تکنیکهاي مورد استفاده براي جداسازي ویروس عبارتند از : روشهاي خنثي سازي و یا پیدا کردن آنتي ژن با استفاده از آنتي 

سرم اختصاصي )موثر فقط بر روي یک نوع سلول یا بافت ویژه و یا انجام واکنش فقط با یک آنتي ژن واحد( و یا آنتي بادي هاي 

مونوکلونال )مشتق از سلول یا کلون منفرد( و استفاده از روش PCR براي مشاهده ویروس در مایع مني. نمونه هاي مورد استفاده 

حتما باید در محیط کشت ترانسپورت )محیط کشت سلولي حاوي آنتي بیوتیکها و دو تا ده درصد سرم جنین گاو بمنظور جلوگیري 

از غیرفعال شدن ویروس(و  سرماي چهار درجه سانتي گراد نگهداري و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شوند. از سرم خون دام مورد 

آزمایش مي توان در تست خنثي سازي ویروس و نیز تست ELISA، استفاده کرد. 
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افزایش شدید حساسیت پوستي  تاخیري  را در شیر مشاهده نمود. تست  آنتي بادي ها  ELISA مي توان  از تست  استفاده  با   

)Cutaneous hypersensitivity test Delayed(  نیز براي تشخیص بیماري IBR/IPV توصیه شده است. 

درمان : 

درمان خاصي براي این بیماري وجود ندارد، فقط از آنتي بیوتیکهاي وسیع الطیف براي جلوگیري از برونشوپنوموني ناشي از 

عفونتهاي ثانویه باکتریایي، استفاده مي شود. 

پیشگیري : 

واردات دامها و اسپرمهاي آلوده به ویروس این بیماري از اصلي ترین دالئل شیوع بیماري IBR/IPV هستند. 

بطور کلي ریشه کني بیماري IBR/IPV مشکل و هزینه بر است زیرا زمانیکه ویروس بیماري کامال در بین دامها مستقر و 

تثبیت شده، دامهاي آلوده حاملین ناپیداي این بیماري محسوب مي شوند. تستهاي منظم و سیستماتیک و حذف دامهاي مثبت )آلوده( 

در بعضي از کشورها مانند دانمارک و سوئیس در پیشگیري از این بیماري نتیجه موفقیت آمیزي داشته است )Ackermann و 

همکاران، 1990(.

- انواع گوناگون واکسنهاي ویروس غیرفعال موجود مي باشد ولیکن کشورهایي که عاري از این بیماري هستند استفاده از این 

واکسنها را محدود کرده اند. 

- بیماري IBR در سراسر دنیا شایع است و فقط تعداد معدودي از کشورها از قبیل اطریش، دانمارک، فنالند، سوئد و سوئیس 

توانسته اند این بیماري را ریشه کن کنند. بسیاري از کشورها و یا مناطق موجود در اقیانوس آرام موارد سرولوژیکي این بیماري بدون 

عالئم بالیني را گزارش کرده اند، این کشورها و یا مناطق عبارتند از : فیجي، گوآم، نیو، سائوما، جزایر سولومون، تونگا و وانوآتو. در 

کالدونیاي جدید موارد بالیني این بیماري شناسایي و گزارش شده است. 

)Blue tongue( زبان آبي

عامل بیماري :

زبان آبي یکي از بیماري هاي نشخوارکنندگان است که عامل آن ویروسي از خانواده Reoviriade )تاکنون 24 سروتیپ از 

این ویروس شناسایي شده است(، از جنس Orbivirus است.  انتقال این ویروس عمدتا از طریق بیولوژیکي و بوسیله پنج گونه 

از پشه هاي کولیکوئیده )Culicoides( و پشه هاي ریز گزنده مي باشد. در صورت عدم وجود این حشرات، بیماري بهیچ وجه از 
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طریق تماس مستقیم و یا غیرمستقیم دامها با یکدیگر منتقل نمي شود. قدرت ناقلیت همه گونه هاي مختلف کولیکوئیده هنوز بطور 

کامل مورد بررسي قرار نگرفته ولیکن ثابت شده است که گونه هاي جدید پتانسیل ناقلیت ویروس بیماري زبان آبي را از دامي به 

دام دیگر دارند. 

اپیدمیولوژي : 

ویروس این بیماري در موارد نادر از خون به مني )Semen( دام آلوده منتقل مي شود و بتبع آن  مني آلوده ممکن است دام 

ماده گیرنده را آلوده کند ولیکن ویروس در منطقه گسترش پیدا نمي کند مگر اینکه حشرات گزنده ناقل به تعداد زیاد در آن منطقه 

وجود داشته باشند. خون دام آلوده نیز بعنوان ماده ناقل ویروس محسوب مي شود. همه نشخوارکنندگان اهلي و وحشي از قبیل 

گوسفند، بز، گاو، گاومیش، شترهاي یک کوهانه و دیگر نشخوارکنندگان وحشي میزبانان این ویروس هستند. دوره کمون بیماري از 

پنج الي بیست روز بطول مي انجامد. میزان تلفات بطور نرمال در گوسفندان کم است ولیکن در بعضي از مناطق آلوده ممکن است 

از ده تا سي درصد برسد. پراکندگي و گسترش بیماري زبان آبي اساسًا بستگي دارد به گسترش پشه هاي کولیکوئیده. این بیماري 

بوسیله ورود دامهاي آلوده به مناطق جدید نیز ممکن است شیوع پیدا کند ولیکن ویروس وارد شده به منطقه جدید نمي تواند زنده 

و پایدار بماند مگر اینکه ناقلین مناسب )پشه هاي کولیکوئیده و پشه های ریز گزنده( و نیز دامهاي میزبان حساس به بیماري بحد 

کافي در آن منطقه وجود داشته باشند. 

- بیماري زبان آبي بعنوان یک بیماري بالیني در آفریقا، خاورمیانه، شبه قاره هند، چین، آمریکا، مکزیک و اروپاي جنوبي شایع 

 ،Solomon است. موارد سرولوژیکي از این بیماري در آسیاي جنوب شرقي، مناطق شمالي آمریکاي جنوبي، شمال استرالیا، جزایر

گینه جدید پاپوآ نیز مشاهده شده است. در گاومیشهاي کشور مصر، هندوستان، بوتسوآنا و گینه جدید پاپوآ موارد سرولوژیکي مثبت 

این بیماري گزارش شده است و حال اینکه نتیجه نمونه سرم همه گاومیشهاي تست شده )براي بیماري زبان آبي( در عراق و 

 ,Galiero . 1992 ,Capezzuto. Adlakha , Sharma(  هندوستان در زمان شیوع بیماري تب نزله اي گاوي منفي بود

.)2001

عالئم بالیني : 

 عالئم بالیني این بیماري عبارتند از؛ التهاب، احتقان، تورم و خونریزي در غشاءهاي مخاطي. بطور کلي بدترین حالت این بیماري 

در گوسفندان اتفاق مي افتد. عالئم و شدت این بیماري کامال در موارد مختلف متغیر است؛ تب 42 درجه سانتیگراد، افت شرایط 

بدني و الغري، التهاب، وجود زخمها و بافت مردگي در اطراف دهان )گونه ها، لثه ها و زبان( و در معدودي از موارد رنگ آبي تیره یا 
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ارغواني در سطح زبان، قرمز شدن و خونریزي در عروق باالي سم که منجر به لنگش مي شود از عالئم این بیماري هستند. سقط 

جنین و ناهنجاري مورفولوژیک گوساله سقط شده و گاهي اوقات پنومونوني نیز ممکن است در دام مبتال، مشاهده بشود. 

- بطور کلي عالئم این بیماري در گاو و گاومیش بصورت تحت  بالیني )Sub-clinical : فاقد تظاهرات بالینی(  بروز مي کند. 

گاو آلوده مي تواند تا مدتها بعنوان کانون عفونت براي سرایت به گوسفندان باقي بماند. در پنج درصد از موارد بیماري، تب، ترشح 

بزاق، احتقان، تورم و زخمهاي متعدد در دهان ممکن است مشاهده شود. براساس نوع سروتیپ،  مقدار دز) Dose(  عفونت زا و گونه 

دامي منتقل کننده بیماري، گاومیشهاي مبتال واکنش هاي متفاوت در مقابل بیماري از خود نشان مي دهند، بدین صورت که گاومیش 

 )Viremia( مبتال ممکن است فقط یک ناقل تقویت کننده ویروس باشد و یا اینکه پاسخ سرولوژیکي بدون وجود ویروس در خون

.)2001 ,Capezzuto , Galiero( نشان مي دهد

- بیشتر تلفات در گوسفندان مبتال به بیماري زبان آبي بر اثر پنوموني ثانویه است، زیرا در اکثر موارد پنوموني شدید به عنوان 

بیماري ثانویه پس از ابتالی دام به زبان آبي مشاهده مي شود. دیگر عوارض این بیماري عبارتند از : خونریزي در قلب؛ تورم و بافت 

مردگي در ماهیچه ها؛  بزرگ شدن غدد لنفاوي ؛ تورم و احتقان در طحال و کبد. 

تشخیص : 

الف – از  سرم  دام  مبتال  مي توان در تست  ELISAي مقایسه اي  استفاده کرد.  این تست  سرولوژیکي به عنوان  تست  

مرجع  براي تشخیص  این  بیماري  از سوي  سازمان  OIE    )L'Office International des E'pizooties( پذیرفته 

شده است؛ 

ب – استفاده از روش ایمونودیفیوژن آگارژل )هر روشي که شامل انتشار آنتي ژن یا آنتي بادي از یک محیط نیمه جامد مانند 

آگار یا ژل است.(؛

ج – روش خنثي سازي ویروس و تثبیت کمپلمان ) افزودن سرم حاوي آنتي بادي و آنتي ژن مربوط به یک سرم همولتیک که 

باعث ممانعت از ایجاد همولیز  توسط کمپلمان می شود. 

به منظور مشاهده و اثبات افزایش تیتر آنتي بادي، نمونه هاي سرم باید مشابه یکدیگر و حالت یکسان داشته باشند تا بتوان آنها 

را مشاهده و مقایسه کرد.

- جداسازي عامل بیماري از اندامهاي آلوده و خون کامل ، از طریق تزریق خون آلوده به گوسفند، تزریق داخل وریدي عامل 

بیماري به جنین ده تا دوازده روزه جوجه و محیط کشت بافتي،  امکان پذیر است. از تزریقات مذکور مي توان براي شناسایي عامل 

بیماري به روش PCR استفاده کرد. براي تشخیص کاهش پالکها )نقاط مشخص در یک محیط کشت میکروبي که بر اثر انهدام 
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سلولها به وسیله ویروس ایجاد مي شود( از روش خنثي سازي سرم مي توان استفاده کرد . لیکن براي سروتیپ کردن )تعیین نوع یک 

میکروارگانیزم براساس محتواي آنتي ژني آن( واکنش هاي متقاطع )میزان شرکت یک انتي بادي در واکنش متقاطع( بسیار متعددي 

وجود دارند. 

درمان : 

هیچگونه درمان موثر براي این بیماري وجود ندارد. 

پیشگیري : 

در مناطق پاک و عاري از بیماري، براي پیشگیري از بروز بیماري از احداث قرنطینه هاي دامي، تستهاي سرولوژیکي و کنترل 

دامهاي ناقل استفاده مي شود. در مناطق آلوده براي پیشگیري از بروز و گسترش بیماري،  فقط باید دامهاي آلوده و ناقل ویروس را 

به شدت  کنترل کرد. براي مثال،  دامهاي حساس به بیماري را باید در طي شب به جایگاههاي بسته و دور از دسترس پشه هاي 

گزنده،  قرار داد. 

یا  و   )Modified( شده  تعدیل  زنده  ویروس  واکسن  از  استفاده  با  دامها  واکسیناسیون  شامل  پزشکي  پیشگیري  اقدامات 

واکسنهاي پلي واالن حاصل از ویروس هاي غیرزنده است.  

سروتیپهایي از ویروس که براي ساخت واکسن استفاده مي شوند،  باید دقیقا همان سروتیپهاي عفونت زا در مزارع و واحدهاي 

دامپروري باشند. از واکسنهاي ضعیف شده بیماري به طور گسترده و موثر در جنوب آفریقا، اروپا و آمریکا استفاده مي شود، . لیکن،  

استفاده از آنها خسارت و ضررهایي را در هر صورت به دنبال خواهد داشت. از واکسیناسیون میش هاي آبستن حتما باید پرهیز  شود 

زیرا باعث غیرطبیعي شدن جنین و سقط مي شود. از واکسنهاي غیرفعال در کشورهایي که این بیماري بومي آنجاست،  استفاده 

نمي شود.  لذا،  به همین خاطر واکسنهاي موثرتر باید ساخته شود. داروهاي جدید مصونیت زا براساس ساختار تجزیه قسمتهاي 

 .)2001 ,Capezzuto, Galiero( پروتئیني ویروس به احتمال زیاد جایگزین مناسبي براي واکسنهاي قدیمي است

)Bovine Viral Diarrhoea = BVD( اسهال ویروسي گاوها

عامل بیماري : 

عامل  Pestivirus ها  است.   )Flaviviridae خانواده  )از  Pestivirus ها  جنس   به  متعلق    ،BVD بیماري  ویروس 

بیماري هاي تب کالسیک خوک، بیماري مرزي گوسفند و هپاتیت C نیز هستند. این ویروسها از نظر ژنتیکي و خواص آنتي ژنتیک 
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به یکدیگر شبیه هستند. Pestivirus ها گروهي از ویروسهاي کوچک پوشش دار با یک رشته RNAي مثبت هستند. ساختمان 

 Capsid( ي داراي کپسیدRNA ژنومي همه این ویروسها با یکدیگر مشابه و ماهیت پروتئیني دارند. هر ویروس داراي یک رشته

= پوشش پروتئیني محافظ اسید نوکلئیک( است که به وسیله الیه اي متشکل از دو یا سه گلیکو پروتئین احاطه شده است. 

- ویروس BVD قادر است به انواع بسیار گوناگون )با ویژگیهاي بسیار مختلف( تغییر ماهیت بدهد،  به طوري که در مواضع 

و موقعیت هاي مختلف، تیپ هاي گوناگون  ویروس با ویژگیهاي آنتي ژنیک و بیماري زایي مختلف،  جمعیت دامي میزبان را مورد 

اثرات  ویروس  این  از  نوعي  که  به طوري  نیز هست،  بیولوژیکي  مختلف  تیپ هاي  داراي   BVD ویروس  قرار مي دهند.  هجوم 

 )Non-CPE( در محیط کشت سلولي از خود نشان مي دهند و نوعي دیگر اثرات سیتوپاتولوژیک ندارند )CPE( سیتوپاتولوژیک

. نکته حائز اهمیت این است که عفونتهاي )اسهال هاي( ماندگار در دام میزبان همیشه بر  اثر ویروسهاي Non-CPE است که 

منجر به بدشکلي یا نقص مورفولوژیک یک یا چند عضو در جنین دام آلوده مي شود.  حال اینکه ویروسهاي CPE باعث بروز 

 .)1998 ,Scatozza , Farina( مي شوند )Mucosal disease( بیماري غشاي مخاطي

تیپ هاي 1 و 2 از ویروس BVD ضمن اینکه به طور مشخص از یکدیگر مجزا هستند، لیکن تا حدودي به هم مرتبط هستند. 

بعضي از ویروسهاي تیپ 2 باعث بروز بیماري به شکل خیلي شدید نمي شوند اما،  بعضي از ویروسهاي تیپ 1 باعث مي شوند. در 

هر دو تیپ 1 و 2 از ویروس هاي BVD، اثرات سیتوپاتیک )مشخص شونده با تغییرات پاتولوژیک در سلولها یا مربوط به آن( و غیر 

سیتوپاتیک وجود دارد و باالخره اینکه در هر دو حالت نوع غیر سیتوپاتیک در گاو،  رایج تر و طبیعي است.  

اپیدمیولوژي: 

- اسهال ویروسي گاوها، یک معضل جهاني است  به طوري که ویروس این بیماري گونه هاي مختلف از نشخوارکنندگان را 

مورد هجوم قرار مي دهد )Pringle, 1999(. دو تیپ بیولوژیکي از این ویروس یعني تیپ سیتوپاتیک و غیرسیتوپاتیک براساس 

فعالیت تخریبي آنها )Lythic activity( در محیط کشت آزمایشگاه قابل شناسایي هستند )Meyers , Thiel, 1996(. این 

بیماري ، به هر دو حالت شدید و یا مزمن مشاهده مي شود و بسته به شرایط همه گیر شدن آن، ممکن است در تعداد بسیار زیادي از 

دامها در سطح گسترده شیوع پیدا کند و یا اینکه به صورت آندمیک در تعدادي از گله هاي آلوده در یک منطقه باقي بماند. خسارتهاي 

اقتصادي معني دار ناشي از این بیماري بر  اثر کاهش عملکرد تولیدي و تولید مثلي دام است که از جمله آنها مي توان از کاهش تولید 

شیر؛ کاهش درصد آبستني؛ سقط جنین؛  مومیایي شدن جنین؛ بدشکلي یا ناهنجاري هاي مورفولوژیکي مادرزادي؛ تولید گوساله هاي 

ضعیف ؛ و باالخره تلفات زیاد در بین دامهاي مبتال، نام برد. 

- به غیر از گاو، گونه هاي دیگر دامي که به ویروس اسهال گاوي مبتال مي شوند عبارتند از : گوسفند؛ بز؛  الما؛ خوک؛ زرافه؛ 
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گوزن اهلي؛ بزکوهي؛ گاومیش؛ گاو وحشي آفریقایي و گوزن شمالي. اگر دام آبستن مبتال به ویروس اسهال گاوي بشود به طوري 

که ویروس در مقطعي از دوره آبستنی به ناحیه رحم نیز سرایت کند، باعث مي شود که گوساله متولد شده از بدو تولد مبتال به این 

بیماري به حالت مزمن بشود.  همین مسئله، باعث ایجاد نوعي مقاومت طبیعي در مقابل این بیماري در این گوساله ها مي گردد . در 

نتیجه، یک چنین گوساله هایي  به رغم اینکه حامل این ویروس هستند،  ولیکن هرگز عفونت شدید ویروسي از خود نشان نمي دهند 

اما مي توانند مقدار زیادي از ویروس را در محیط پخش کنند که البته این انتشار ویروس ممکن است ادامه دار نباشد. ویروس بیماري 

اسهال گاوها، مي تواند به طرق گوناگون در بین یک جمعیت گاو منتشر شود. به عنوان مثال،  از طریق جنین آلوده و ترشحات آلوده 

به ویروس. این ویروس در ابتدا از طریق دامهایي که به صورت مزمن آلوده هستند، در یک جمعیت دامي وارد مي شود. به احتمال 

زیاد،  همین عفونت مزمن اولین مرحله ورود بیماری در یک گله است . لیکن،  وجود دامهایی با عفونت شدید بیماری نیز می تواند 

باعث انتقال ویروس به دیگر دامها در یک گله گردد .  عقیده بر این است که شیوع شدید بیماری اسهال ویروسی در گله های گاو  

در بسیاری از کشورهای دنیا ناشی از ویروسهای غیر سیتوپاتیک )ncp BVDV(   است که باعث عفونت های دراز مدت بعد 

از عفونت رحم در مراحل اولیه آبستنی  و تولید دامهای آلوده مزمن بعنوان منبع این بیماری شده اند )Brownlie  و همکاران ، 

 . )1989

- ویروس غیر سیتوپاتیکی که بیشترین فراوانی را در جداسازی های تحقیقات آزمایشگاهی به خود اختصاص داده از طریق 

انتقال عمودی ویروس ) Vertical Virus Transmission(  شناسائی و باعث چرخش دائم بیماری اسهال ویروسی در 

جمعیت گاوها  می گردد )Brownlie . Booth ،1991 و همکاران ، 1995( . تحقیقات گوناگون در زمینه گسترش ویروس  

اسهال گاوها ، بروز بیماری و نحوه پراکنش آن نه تنها بستگي دارد به عامل بیماري، طرق انتقال و یا وضعیت ایمني دام، بلکه 

مي تواند مرتبط باشد با نتایج مطالعات دموگرافیک )Demography = مطالعه آماري جمعیتها از نظر حاالت سالمت، بیماري، 

تولد و مرگ ومیر(. 

عالئم بالیني : 

بیماري اسهال ویروسي گاوها را مي توان به عنوان یک بیماري حاد، مزمن، مخاطي و عامل خونریزي در دام تلقي کرد. امروزه 

با پیشرفت فن آوری و تجهیزات آزمایشگاهي،  امکان تحقیق و دستیابي به اطالعات بیشتر در مورد این بیماري وجود دارد. عالئم 

بالیني این بیماري بستگي دارد به وضعیت دام میزبان  که در این رابطه میزان مصونیت یا به عبارت دقیق تر،  قابلیت ایجاد پاسخ 

ایمني پس از مواجهه با آنتي ژن )Immuno competence( و یا مقاومت سیستم ایمني دام در مقابل بیماري، مرحله آبستني و 

نوع ویروس مهاجم، نقش مهم در میزان بروز عالئم بالیني دارند. میزان خسارات اقتصادي ناشي از این بیماري،  در دامها متفاوت و 
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 .)1999 ,Houe( بستگي به عواملي از قبیل وضعیت ایمني جمعیت گاو مورد هجوم و میزان بیماري زایي سویه ویروس مهاجم دارد

- در گاومیشها ، نشانه های بالیني بیماري در مقایسه با گاوها خفیف تر است، اما  از نظر ترتیب زماني عوارض حاصله شبیه به 

یکدیگر هستند. در تعدادي از گوساله گاومیش ها که به طور دستي توسط محققان به ویروس اسهال گاوي آلوده شدند، ابتدا درجه 

حرارت بدن در طي دو مرحله افزایش،  به چهل درجه سانتي گراد رسید ، ترشحات بیني و ترشحات اشک مانند )از چشم( مشاهده 

شد. فقط بعضي از گوساله گاومیش هاي مبتال به ویروس در طي و بعد از مرحله فیبریلي شدن )فیبریل = رشته یا فیالمان ظریف( 

ترشحات اسهال کوتاه مدت از خود نشان دادند. عالوه بر این،  زخم هاي سطحي و یا عمقي در سطح لب ها و لثه ها همراه با احتقان 

)پرخوني( در مخاط بیني و لثه نیز مشاهده شد. در یازده روز اول عفونت نوعي لوکوپنیاي خفیف )Leukopenia = کاهش تعداد 

لکوسیتهاي خون به حد کمتر از 5000 عدد در هر میلي مترمکعب( و پس از آن یعني از روز 15 تا 32 عارضه لکوسیتوزیس نوتروفیلي 

)افزایش گذراي تعداد نوتروفیلها در خون( مشاهده شد. از اولین روز عفونت گوساله ها به ویروس فعالیت فاگوسیتوزي )بیگانه خواري و 

یا بلعیدن میکروارگانیزمها یا سلولهاي دیگر و ذرات خارجي توسط فاگوسیتها( بدن و جمعیت لمفوسیتهاي – T نیز به شدت  کاهش 

پیدا کرد )Hegazy و همکاران، 1991(.

تشخیص : 

نخستین  اقدام دامپزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهي براي تشخیص این بیماري ، مشاهده ویروس در نمونه خون دام 

کاماًل بیمار، دام ساب کلینیکال )دام آلوده اي که فاقد تظاهرات بالیني است( )Bolin ،1995( و نیز کنترل بیماري ویروسي بویژه 

در گاو مولد است. اگر چه، در عفونتهاي شدید ناشي  از ویروس non-CPE BVDV معموال عالئم کامال مشخص بالیني 

مشاهده نمي شود و یا اینکه فقط یک سري عالئم خفیف بالیني دیده مي شود،  ولیکن شواهد تحقیقاتي وجود دارد که در یک چنین 

دام مبتال، سیستم ایمني بدن متالشي شده است. 

ابتالی دامهاي آبستن به عفونت اسهال ویروسي گاوها در مراحل مختلف آبستني مشکالت و عوارض متفاوتي را به دنبال خواهد 

داشت. بدین صورت که از نظر ایمونولوژیکي گاوهاي بومي تا قبل از روز صدم آبستني، در معرض خطر ابتال به اسهال ویروسي 

هستند و در صورت ابتال ، سقط جنین مي کنند. اگر در اواسط دوره آبستني یعني بین روزهاي صد تا یکصد و بیست و پنج باشند،  

گوساله هایي به دنیا مي آورند که به طور مادرزادي و ناخواسته آلوده به ویروس BVD هستند و اگر در اواخر دوره آبستني یعني بعد 

از روز یکصد و بیست و پنجم باشند، گوساله هاي ضعیف به دنیا مي آورند. حداقل دو عامل مربوط به  ویروس  و دو عامل  مربوط 

به دام،  آبستن هستند که نقش موثر در میزان ضربه پذیري دام میزبان به هنگام ابتال به ویروس BVD دارند. دو عاملي که مربوط 

به ویروس هستند عبارتند از : 
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الف – قدرت ویروس براي انهدام سیستم ایمني دام میزبان؛ 

ب – نوع سویه ویروس مهاجم.

دو عاملي كه مربوط به دام آبستن )میزبان( هستند عبارتند از : 

الف – وضعیت ایمني بدن از زمان تلیسه گي تا آبستني؛

ب – میزان انهدام فیزیولوژیكي سیستم ایمني بدن در طي آبستني به وسیله ویروس مهاجم .

- تستهاي آزمایشگاهي مي تواند موید تشخیص کلینیکي و عفونتهاي گوساله باشد. نمونه هاي مورد استفاده براي شناسایي 

ویروس معموال از محتویات دهان، مدفوع، خون در محیط کشت EDTA )اتیلن  دي آمین تترا استیک اسید(، طحال، مغز، ریه و 

کلیه جنین آلوده، گره هاي لنفاوي، روده و شیردان دامهاي بالغ تهیه مي شوند. نمونه ها در محیط کشت هاي سلولي حاوي آنتي بادي 

 ELISA )Enzyme – با روش  و  از سرم خنثي  استفاده  با  را مي توان  بیماري  قرار مي گیرند. تشخیص سرولوژیکي  مختلف 

Linked Immuno Sorbent Assay( انجام داد. 

درمان : 

اولین و بهترین درمان براي بیماري اسهال ویروسي گاوها، پیشگیري از وقوع بیماري است زیرا هیچگونه درمان موثر براي این 

بیماري وجود ندارد. 

پیشگیري : 

از مهمترین  برنامه منظم واکسیناسیون  انجام  آنها، مدیریت صحیح گله و  آلوده و حذف  به موقع دامهاي  تشخیص دقیق و 

اقدامات پیشگیري هستند. زیرا، مدیریت صحیح  در یک گله سالم ، تکثیر ویروس توسط منابع آلودگي را به حداقل مي رساند. این 

منابع عبارتند از : 

1- انواع نشخوارکنندگان بزرگ و یا کوچک )گاو، گاومیش، گوسفند و بز(، ورود حیوانات )عمدتًا گوزن( وحشي و یا اهلي در 

یک جمعیت بسته ؛

2- واکسن ویروس زنده تغییر ماهیت داده؛

3- شیوه های غیر بهداشتی استحصال و انتقال جنین .

- عالوه بر موارد فوق الذکر، یک مدیریت خوب و کارآمد باید میزان استرس به دامها را به حداقل برساند تا دامها بتوانند بهترین 

پاسخ ایمني به واکسیناسیون را از خود نشان دهند. شناسایي حامالن ویروس در گله اقدام خوبي است اما انجام عملي آن در همه 
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گله ها امکانپذیر نیست. در صورت اطمینان و یا مشکوک بودن به اسهال ویروسي گاوان بویژه در دامهاي آبستن، شناسایي دامهاي 

مشکوک )به حمل ویروس( و حذف آنها از گله بسار ضروري  است.

- تاکنون یک برنامه واکسیناسیون کامل براي این بیماري پیشنهاد نشده است. لیکن در هر صورت، انجام واکسیناسیون با 

استفاده از واکسنهاي با کیفیت همراه جابه جایي صحیح و با دقت آنها تاثیر معني دار در پیشگیري از این بیماري خواهد داشت. 

ثابت شده است که واکسنهاي ویروس زنده و تعدیل شده قدیمي بهترین اثر را در تحریک دام به پاسخ ایمني دارد. پیشگیري از 

وقوع بیماري با استفاده از واکسن بستگي دارد به سویه ویروس به کار رفته در واکسن و نیز سویه هاي موجود در محیط،  اگر چه 

واکسیناسیون فقط باعث یک پیشگیري جزیي و ناقص در دام مي شود، اما در هر صورت احتمال شیوع بیماري را کاهش مي دهد. 

در یک برنامه زمانبندي ایده آل، اولین واکسیناسیون باید از سن چهار تا شش ماهگي گوساله یعني بعد از اتمام ایمني حاصله از 

طریق مصرف کلستروم شروع و قبل از جفتگیري منجر به آبستني نیز مجددا باید تکرار شود. در دامهاي آبستن باید از واکسنهاي 

تهیه شده  با ویروس کشته شده استفاده شود.  استفاده از یک چنین واکسني زماني موثر است که امکان جابه جایي دام آبستن به 

راحتي و بدون هیچگونه استرس و نیز امکان تکرار واکسیناسیون وجود داشته باشد زیرا طول مدت مصونیت حاصل از این واکسن 

 BVD کوتاه تر از واکسن تهیه شده با ویروس زنده است. مادامي که هیچگونه عالمت مشخص بالیني ناشي از عفونت ویروس ،

در دام مشاهده نمي شود، در این صورت تشخیص بیماري یا از طریق مشاهده ویروس در آزمایشگاه، یا مالحظه  آنتي ژنهاي حاصل 

از وجود ویروس و باالخره اینکه از طریق وجود آنتي بادي هاي موجود در نمونه هاي مورد آزمایش ، امکان پذیر است. در گله هاي 

گاوشیري که واکسیناسیون نشده اند، تست سرولوژیکي از کل شیر تولیدي روش آسان و عملي براي تشخیص بموقع و پیشگیري از 

گسترش بیماري هستند و متناوبًا از تست سرولوژیکي دامهاي جوان مي توان براي تعیین وجود ویروس BVD در گله استفاده کرد. 

در صورت مثبت بودن تست BVD در یک گله، دامهایي را که به حالت مزمن مبتال به BVD هستند را مي توان با انجام تستهاي 

دوگانه سرولوژیکي و ویرولوژیکي از نمونه خون آنها شناسایي کرد. براي شناسایي سریع آنتي بادي ها و آنتي ژن ها در خون،  مي توان 

از قبیل خنثي سازي ویروس،  از روشهاي دیگر   ELISA بر تست  اما ترجیحا بهتر است عالوه  ELISA استفاده کرد  از تست 

جداسازي ویروس در محیط کشت سلولي و یا تکثیر اسیدنوکلئیک ویروس )Amplification: فرآیند افزایش نسخه های یک 

ژن در برخی از سلولها (  نیز استفاده شود. 

)Rabies( هاري

عامل بیماري : 

رابدو ویروس )از جنس Lyssavirus( ، عامل بیماري  هاري نوعي ویروس عصب گراست که فقط به بافتهاي عصبي حمله 
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و باعث تخریب آنها مي شود. استفاده از ضدعفوني کننده هاي استاندارد و حرارت، به احتمال زیاد ویروس هاري را از بین مي برد. 

اپیدمیولوژي : 

دامهاي آلوده به ویروس، همیشه منبع  اصلي بروز این بیماري بوده اند بدین صورت که بزاق دهان دام آلوده سرشار از ویروس 

هاري است و اگر یک چنین دامي دامهاي دیگر را گاز بگیرد، ویروس از طریق بزاق و از محل زخم هاي حاصله )بر اثر گاز گرفتگي( 

وارد بدن دام سالم مي شود. این ویروس، از طریق خوردن مواد آلوده نیز ممکن است وارد بدن دام سالم گردد. احتمال انتشار ویروس 

از طریق شیر دام آلوده به هاري خیلي کم است و باعث بروز بیماري در دامهاي سالم نمي شود. گزارش های مربوط به مشاهده این 

بیماري در گاومیشها چندان زیاد نیست زیرا گاومیشها در مقابل حمله دامهاي هار از خودشان دفاع مي کنند. تاکنون هیچ گزارشي 

مبني بر بروز بیماري هاري بر اثر نیش خفاشها گزارش نشده است. نکته قابل ذکر اینکه گاومیش مبتال به بیماري هاری ، صددرصد 

تلف خواهد شد. بیماري هاري در اکثر کشورهاي جهان بجز جزایر که قوانین قرنطینه شدیداً و بطور دقیق رعایت مي شود، وجود 

دارد. دوره کمون این بیماري حدود سه هفته است. 

عالئم بالیني : 

عوارض این بیماري در گاومیش شبیه به گاو است. دام مبتال به هاري در اکثر موارد عالئم فلجي از خود نشان مي دهد که 

بارزترین این نشانه ها عبارتند از : ترشح بي اختیار بزاق، آروغ زدن، ساییدن دندانها به یکدیگر، لرزش دم، بي اشتهایي، سفت شدن 

پاهاي عقب، فلج اعضای حرکتي و خوابیدن به حالت درازکش و در نهایت پس از دو یا سه روز تلف مي شود. در حالت خیلي شدید 

و خطرناک بیماري عالئم مشخصه عبارتند از : تحریک پذیري شدید، تحریک جنسي، عدم توان بلع خوراک، کوبیدن سر به یک 

.)1992 ,Sharma, Adlakha( جسم ثابت، نعره کشیدن با صداي بلند و در نهایت افتادن بر زمین و مرگ

تشخیص : 

 Negri( تشخیص بیماري هاري براساس عالئم بالیني انجام مي شود. بدین صورت که براي تایید بیماري مشاهده اجسام نگري

bodies: اجسام انکلوزیوني گرد یا بیضوي که پس از مرگ، در سیتوپالسم و گاهي در زواید نوروني حیوانات هار دیده مي شوند( 

در بررسي میکروسکوپي مغز، تست نمونه هاي مواد مغزي به روشهاي FAT , CFT )تست تثبیت کمپلمان( و ELISA، تست 

ایمونوفلوئورسنس مستقیم و PCR مالک عمل هستند. تایید بیماري از طریق تست بیولوژیک بر روي موش نیز درخور  اهمیت 

است. 
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درمان : 

 زخمهاي موجود بر سطح بدن دام هار باید با آب و صابون کامال شسته شود. واکسیناسیون سریع را در دامهاي در معرض 

ابتال به هاري مي توان انجام داد. دامهاي مشکوک به بیماري را باید به منظور اجتناب از تلف شدن آرام آنها در جایگاهي قابل دید 

نگهداري کرد. 

پیشگیري :  

انهدام حیوانات وحشي که در نزدیکي جایگاههاي سالم پراکنده هستند، واکسیناسیون گربه ها و سگ ها علیه این بیماري، خیلي 

.)Sharma و Kumar ،2003( مهم است. از واکسنهاي تهیه شده از جنین جوجه و محیط کشت بافت مي توان استفاده کرد

)Ephemeral Fever( تب یک روزه

عامل بیماري :

تب یک روزه گاوها )BEF(، یک بیماري ویروسي در گاو و گاومیش است که عاملش نوعي رابدو ویروس با چهار واریته مختلف 

است که از طریق نیش بندپایان وارد بدن دام مي شود )Kumar ،2003و Sharma(. نوعي آربوویروس درحدي که بتواند از 

طریق حشرات گزنده وارد بدن دام شود را نیز عامل این بیماري دانسته اند. 

اپیدمیولوژي : 

عمده ترین حشراتي که مي توانند باعث انتقال ویروس این بیماري بشوند،  عبارتند از مگسهاي خونخوار، پشه هاي خونخوار از 

قبیل Culex annulirostris. پشه هاي ریز گزنده نیز نقش موثري در گسترش بیماري دارند. احتمااًل یک سري ناقالن دیگر 

این ویروس وجود دارند که هنوز شناسایي نشده اند. گاومیشهاي مسن بیشتر و زودتر از دیگر گروههاي سني در معرض این بیماري 

هستند و حال اینکه در گوساله هاي کمتر از شش ماه، خطر ابتال وجود ندارد. 

- گسترش و پراکندگي حشرات فوق الذکر بسته به شرایط آب و هوایي متفاوت است و این نکته به نوبه خود بر روي زمان و روند 

گسترش بیماري اثرگذار است. در حقیقت ، بیشترین موارد بیماري در شرایط آب و هوایي گرم و مرطوب مشاهده مي شود. تلفات 

ناشي از این بیماري کم است اما میزان شیوعش زیاد  و باعث خسارات اقتصادي از طریق کاهش معني دار تولید شیر و گوشت، افت 

بازار تجارت محصوالت دام در سطح ملي و بین المللي و دیگر معضالت عدیده مي شود که همگي سبب مي شود که توجه ویژه اي 

به پیشگیري از این بیماري در جمعیت هاي گاو  و گاومیش توسط دست اندرکاران دامپروري اعمال شود. بیماري تب یک روزه 
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.)1999 , Nandi , Negi( گاوي  از شایع ترین اپیدمي هاي مناطق معتدل و نیمه استوایي در قاره هاي آفریقا، آسیا و استرالیا است

عالئم بالیني : 

- بروز ناگهاني تب شدید )41 درجه سانتي گراد(، کاهش ناگهاني و شدید تولید شیر از عالئم بالیني این بیماري هستند. در 

گاومیشهایي که در اواخر دوره آبستني قرار دارند ،  احتمال سقط جنین می رود  که البته سقط بیشتر به علت تب شدید است تا اثر 

اختصاصي ویروس مهاجم.

در دامهاي مبتال به BEF،  خوردن غذا و آشامیدن آب متوقف و دچار پژمردگي مي شوند و ترشح بزاق از دهان و تراوش های  

رشته اي مانند از بیني در آنها مشاهده مي شود. تا قبل از روز دوم بیماري ، عارضه لنگش در دام وجود ندارد ، لیکن ممکن است 

منجر به آماس الیه هاي حساس پا یا دست بشود. ماهیچه هاي نواحي شانه، پشت و گردن متورم مي شوند. لرزش ، سفت شدن 

، انقباض و انبساط هاي متناوب و غیر ارادي عضالني با توالي سریع از دیگر عالئم بالیني این بیماري است )Kumar ،2003و 

.)Sharma

 بعد از روز  سوم بیماري دام مبتال، معمواًل حالت بهبود مي گیرد و شروع به غذا خوردن مي کند. هرچند، لنگش و ضعف عمومي 

بدن ممکن است تا دو یا سه روز آینده هم )یعني تا روز پنجم بیماري( ، مشاهده شود. این بیماري،  از نظر شدت متغیر است، بدین 

صورت که بعضي از دامها ممکن است فقط یک رشته  عالئم خفیف به مدت 24 ساعت از خود نشان دهند، در حالي که تعداد کمي 

از دامها ممکن است چندین هفته بیمار باشند. شدت این بیماري،  معمواًل در گوساله هاي زیر یک سال کمتر است. پس  از گذشت 

حدود سه هفته از شروع بیماري،  دام باید رو به بهبود برود، اما دامهاي بیماري که  در اواخر دوره شیردهي هستند، معمواًل خشک 

مي شوند. گاهي اوقات ورم پستان و افزایش تعداد سلولهاي سوماتیک نیز در دام مبتال دیده مي شود. 

تشخیص :

چنانچه بیماري براي اولین بار در گاوهاي واکسینه نشده رخ دهد، تشخیص BEF معمواًل براساس عالئم بالیني و کوتاه بودن 

مدت بیماري امکان پذیر است. در آنالیز خون دام آلوده،  لوکو سیتوزیس ، نوتروفیلیا، لمفوپنیاو افزایش فیبرینوژن مشاهده مي شود.

 Complement Fixation تأیید آزمایشگاهي بیماري از طریق رسوب ویروس در محیط آگارژل، تست تثبیت کمپلمان - 

.)Sharma و Kumar ،2003(وتستهاي فلورسنت آنتي بادي انجام مي شود ELISA تست ،))Test

براي انجام تستهاي آزمایشگاهي،  معمواًل در دو نوبت از دام بیمار نمونه خون گرفته مي شود.  نمونه اول در مراحل کاماًل اولیه 

بیماري و نمونه دوم در سه هفته بعد گرفته مي شود. چنانچه دام مبتال به BEF باشد، سطوح آنتي بادي BEF در نمونه دوم خیلي 
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بیشتر از نمونه اول است.

درمان :

معمواًل نیازي به درمان دارویي این بیماري در دامهاي غیر شیرده نیست. هرچند که در دامهاي نر تخمي و ماده گاومیشهاي 

پرتولید)از مرحله ابتدا تا اوج تولید شیر( حتمًا باید درمان حمایتي انجام شود. بر  اثر درمان حمایتي،  درجه حرارت بدن )تب( و سفتي 

عضالت با تزریقParacetamol و henylbutazone کاهش مي یابد. استفاده از آنتي بیوتیک هاي وسیع الطیف از قبیل 

استرپتوپني سیلین و تتراسایکلین باعث جلوگیري از ابتال دام به عفونتهاي ثانویه میکروبي مي شود.

دامهاي مبتال به BEF را نباید ناگزیر  به خوراندن داروهاي مایع و یا غذا کرد زیرا این بیماري رفلکس بلعیدن را مختل مي کند 

و در نتیجه هرگونه اجبار به خوردن و یا آشامیدن ممکن است به علت ورود غذا و یا آب در ریه،  منجر به پنوموني بشود.

پیشگیري  :

دو نوع واکسن تولید شده با ویروس زنده و ویروس غیرفعال،  علیه بیماري BEF موجود است.  تزریق دو )2( دوز واکسن 

ویروس زنده درگاو حداقل دوازده ماه ایجاد مصونیت مي کند.  تزریق واکسن ویروس غیرفعال فقط حدود شش ماه مصونیت مي 

دهد. گاوها را مي توان از سن شش ماهگي  علیه  BEF واکسینه کرد ضمن اینکه به منظور ایجاد مصونیت پایدار،  حتمًا باید 

هرساله واکسیناسیون را تکرار کرد.

)Buffalo pox(  آبله گاومیش

عامل بیماری:      

این ویروس،  بیماري است.  این  )Pox Viridae(،  عامل  از خانواده ویریده   )Orthopox Virus( ارتوپوکس ویروس 

نسبت به غیرفعال کردن با اتر مقاوم ، لیکن نسبت به تغییراتPH  محیط، کلروفرم و نمکهاي صفراوي،  حساس است. این ویروس 

، فقط باعث بیماري آبله در  گاومیش است. خرگوشها و موش هاي نوزاد در شرایط آزمایشگاهي مي توانند به این ویروس آلوده 

بشوند. بیماري آبله گاومیش در انسانهایي که با دامهاي آلوده به ویروس سر و کار دارند،  گزارش شده است. 

اپید میولوژي:

 این بیماري،  معمواًل به صورت بومي در یک منطقه شیوع پیدا مي کند و  میزان همه گیري  آن در یک جمعیت دامي باالست 
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به طوري که تا هفتاد درصد )70درصد( جمعیت را ممکن است مبتال کند، اما  تلفات ناشي از این بیماري اندک  است. این بیماري 

)Sharma و Kumar ،2003( در کشورهاي هند، اندونزي ، ایتالیا، پاکستان، روسیه و مصر ، گزارش شده است

عالئم بالیني :

 نشانه های  این بیماري،   به دو  صورت موضعي و عمومي پدیدار مي شود. ضایعات ناشي از آبله پوستي،  عمدتًا در سطح 

سرپستانها، پستان و رانها بطور کاماًل تیپیک و مشخص دیده مي شوند و همین ضایعات پس از سه تا  چهار هفته بهبود مي یابند. 

حدود50 درصد دامهاي مبتال به آبله گاومیشي دچار ورم پستان خفیف تا شدید مي شوند. نشانه های  این بیماري ، به وسیله تب 

 ، بي اشتهایي،کسالت، افسردگي و احتقان در غشای  ظریف پوشاننده سطح داخلي پلکها و کره چشم، مشخص مي شود)1992، 

.)sharma  و Adlakha

تشخیص :

با وجود ضایعات در سطح پستان و سرپستانها، مي توان به بیماري آبله مشکوک شد. جداسازي ویروس را مي توان در جنین جوجه 

 )Precipitation(و یا محیط کشت سلولي انجام داد. براي تأیید قطعي بیماري، از تست رسوب کردن و یا ته نشین شدن ویروس

، تست تثبیت کمپلمان )CFT( و  تست خنثي سازي  )Neutralization(  استفاده مي کنند. به نظر مي رسد که استفاده از 

روش ELISA براي تشخیص بیماري آبله گاومیشي بهتر و دقیق تر باشد. 

درمان : 

درمان ویژه ای  براي این بیماری  وجود ندارد.استفاده از آنتي بیوتیک ها باعث پیشگیري از عفونتهاي ثانویه باکتریي در دام 

مي شود.

پیشگیري : 

براي پیشگیري از این بیماري، کنترل بیماري با اجرای  قوانین بهداشتي شدید و دقیق و استفاده از شیوه هاي بهداشتي و به 

 .)Kumar وSharma ،2003( کارگیري دقیق آنها توصیه مي شود  زیرا هیچگونه واکسن موثر براي این بیماري موجود نیست

 )Neonatal  Diarrhoeal  Disease( بیماري های  اسهال گوساله ها ی نوزاد
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عامل بیماري :

 بیشترین خسارت واحدهاي گاومیشداري، معمواًل بر  اثر بیماري و یا مرگ گوساله هاست. گزارش های مزرعه اي نشان داده 

است که خسارت ناشي از گوساله گاومیش ها حتي تا 22/2 درصد هم در یک ماهگي و یا از ماههاي چهارم تا ششم مي رسد 

)Mahalingam ،1994و Chandra(. گوساله هاي گاومیش مانند گوساله هاي گاو امکان دارد به تعداد زیاد در اثر آلودگي به 

ویروسها، باکتریها و فقر غذایي ناشي از مدیریت ضعیف در دو ماه اول پس از تولد بویژه در نرها، تلف شوند.

 براي مثال، در بعضي از کشورها شیر را به قیمت گران مي فروشند در نتیجه گوساله از خوردن شیر مادر محروم مي شود. عالوه 

بر مدیریت ضعیف پرورش گوساله، یکي از عوامل مهم تلفات گوساله هاي نوزاد بیماري اسهال است که شدیداً در بین گوساله 

هاي گاو و گاومیش شایع است و باعث زیانهاي اقتصادي شدید به علت تلفات و هزینه گران درمان مي شود. 23/7 درصد از تلفات 

 Sunil و Mahalingam ،1994(  است ( enteric ) گوساله نوزادهاي گاومیش بر  اثر بیماري هاي مربوط به روده کوچک

Chandra (. بیماري اسهال بویژه در گوساله ها از جمله مواردي است که باید به عنوان یک عارضه هنوز ناشناخته دقیقًا مورد 

مطالعه و تحقیق قرار گیرد زیرا عوامل متعدد و پیچیده اي در بروز این بیماري مؤثر هستند. درزمان شیوع بیماري اسهال گوساله 

نوزادهاي گاومیش، عوامل متعدد بیماري زا تاکنون شناسایي شده اند که این عوامل عبارتند از :

 چندین نوع باکتري، ویروس و قارچ . عوامل ویروسي از قبیل Rotavirus ها، Coronavirusها و Calicivirusها در 

 Giglio( سراسر دنیا پراکنده هستند و در تحقیقات سرولوژیکي نقش آنها در اسهال گوساله گاومیش ها کاماًل به اثبات رسیده است

و همکاران ، 1994(. ثابت شده است که میکروب اشریشیا کلي )E.Coli( و Cryptosporidium نیز در بروز اسهال گوساله 

ها نقش دارند)Cavirani و همکاران ،1997( لیکن ، در موارد دیگري از این بیماري ثابت شده است که Colibacillosisو            

Salmonellosis عامل اصلي بوده اند.

و  تولد گوساله ها  اول  در هفته  اسهال  بروز  در  بیشتر   E.Coli نظر مي رسد  به  انجام شده  تحقیقات  به  باتوجه   ، به ظاهر 

 E.Coli بیشتر در بروز اسهال در هفته سوم تولد گوساله ها نقش دارند، اما در مجموع به نظر مي رسد که Salmonellosis

هموراژیک  اسهال  است.  موارد  14درصد  تا   13 در   Salmonellosis و  ها  گوساله  اسهال  از  درصد   58 تا   54 اصلي  عامل 

)Haemorrhagic diarrhoea( نیز در گوساله هاي گاومیش ناشي از :

و   A ، D , C، Pasteurella ،Klebsiella ، ProteusVulgaris Clostridium perfringens تیپ هاي 

 Eimeria spp، Strongyloides : عوامل انگلي از قبیل .)Sharma وKumar ،2003 ( گزارش شده است Citrobacter

از گوساله هاي  papillosus،Toxocara vitulorum  و parvum Cryptosporidium معمواًل در هر دو گروه 

مبتال و غیر مبتال به اسهال دیده  مي شوند .  این نکته بیانگر این است که همه گوساله ها بالقوه منبع عوامل بیماري اسهال هستند. 
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 E.Coli ،E. Coli ETEC ، E.Cloacae، K.Pneumoniae و Citrobacter Spp     به مقدار بیشتر  )در 

 Citrobacter و  E.Coli ETEC مقایسه با دیگر عوامل اسهال( در دامهاي مبتال به اسهال مشاهده مي شوند. به استثناي

بقیه عوامل یاد شده  در فلور میکروبي روده کوچک  گوساله گاومیش ها نیز وجود دارند )Riberto و همکاران ،2000( .

- عفونتهاي چندگانه ناشي از ویروسهای بیماری زا  در روده) Enteropathogenic(  و باکتریها بیشتر از عفونتهاي انفرادي 

)عفونت ناشي از فقط یک عامل بیماري زا( شایع هستند. 

اپیدمیولوژي :

شیوع و شدت این بیماري بستگي به عوامل متعددي دارد که عبارتند از : 

ایمنیت حاصل از مصرف کلستروم؛ تعداد بیش از حد دام در یک مساحت ثابت ؛ نوبت زایش مادر؛ سن گوساله؛ جنس گوساله؛ 

وزن تولد؛ کیفیت جیره غذایي؛ شرایط آب و هوایي و مراقبت عمومي از گوساله ها. تحقیقات مختلف نشان داده است که تلفات 

گوساله گاومیش ها با فصل نیز ارتباط دارد، در هندوستان از ماههاي جوالي تا سپتامبر، تلفات بیشتر گوساله ها گزارش شد.

-خوراندن ناکافي کلستروم ) آغوز( به گوساله نوزاد، در روز اول تولد یکي دیگر از عوامل مهم تلفات گوساله ها است  زیرا،  

باعث پایین ماندن سطح ایمونوگلوبولین هاي سرم خون و در نتیجه ضعیف تر شدن سیستم ایمني بدن در مقابل بیماریها مي شود 

)Yadav ،2003 ( . گوساله هاي حاصل از زایمان اول )زایمان تلیسه ها( در مقابل بیماري ها خیلي حساس و هنگام تولد خیلي 

ضعیف و علتش هم سخت زایي تلیسه ها ) در مقایسه با  زایمانهاي دوم ببعد( بود . عالوه بر این ، عفونتهاي  روده  کوچک در 

گوساله هاي نوزاد ) در مقایسه با گوساله هاي بیشتر از یک ماه ( بیشتر بود  ) El-Garhi و همکاران،1994(.  میانگین کل تلفات 

گوساله گاومیش ها که به وسیله محققان مختلف گزارش شده از 7 تا 33/97 درصد که علت اصلي این درصد از تلفات عفونت روده 

کوچک  بوده است. تلفات ناشي از Salmonellosis از 40 تا 72 درصد و از  Colibacillosis  47 درصد گزارش شده است 

. گوساله گاومیش هاي نوزاد معمواَل در چهارهفته اول تولد مبتال به اسهال مي شوند.)Riberioو همکاران ، 2000(

عالئم بالیني :

کبود  حالت  به  مخاطي  هاي  غشاء  ؛  خون  با  همراه  اوقات  گاهي  و  اسهال شدید؛   دچار  مبتال  هاي  گوساله  کلي،   طور  به 

)Cyanotic: آبی رنگ شدن پوست و غشاء های مخاطی بر  اثر غلظت بیش از حد هموگلوبین احیا شده در خون  ( ؛  افسردگي 

؛ ضعف؛ عدم تعادل و حرکات ناموزون ؛ کاهش شدید آب بدن و اسیدوز که در نهایت منجر به تلف شدن گوساله بیمار بعد از چند 

روز مي شود. گاهي اوقات گوساله هاي بیمار مبتال به التهاب ریه ها و روده ) Pneumoenteritis  ( نیز مي شوند.
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تشخیص :

 از طریق جداسازي و شناسایي عوامل بیماري زا که منجر به اسهال شده اند،  میسر است. 

درمان : 

 معمواًل با استفاده از جیره غذایي، استفاده از مایعات دارویي، الکترولیت ها، آنتي بیوتیکها و محافظهای  روده اي انجام مي شود. 

پیشگیري : 

جایگاه کافي و بهداشتي و رعایت بهداشت عمومي در واحد پرورش گوساله ها ، تغذیه کافي گوساله از آغوز و افزایش مقاومت 

اختصاصی و یا غیر اختصاصی مادران و یا گوساله از طریق واکسیناسیون، از جمله راهکارهاي پیشگیري از اسهال گوساله گاومیش 

هاست. آغوز باید در طي دو ساعت اول تولد به وسیله گوساله خورده شود و مقدار قابل توصیه 50 میلي لیتر به ازای یک کیلوگرم 

به عبارت دیگر   وزن بدن است. این نکته نیز به اثبات رسیده است که اگر وعده هاي غذایي گوساله ها به طور منظم، در فواصل 

زماني معین و به وسیله یک کارگر ثابت به آنها داده شود،  تلفات گوساله ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه جایگاه مناسب همراه 

.)Yadav،2003(با تهویه نیز نقش موثر در کاهش استرس و درنهایت کاهش تلفات دارند

 )Rotavirus( الف - روتاویروس

عامل بیماري :

روتاویروس ها از خانواده Reoviridae هستند و از ویژگیهاي آنها داشتن یازده قطعه  RNAی دو رشته اي است که این 

قطعات درون  یک کپسید سه الیه محصور شده اند )Capsid  : پوشش پروتئینی محافظ اسید نوکلئیک ویروس که از واحدهاي 

ساختاري یا کپسومر تشکیل مي شود(. ساختمان بیولوژیکي این ویروس ها طوري است که از مقاومت و ماندگاري باال در شرایط 

محیطي برخوردارند به طوري که از هفت تا نه ماه در درجه حرات 18 تا 20 درجه سانتي گراد زنده و نیز در مقابل مواد ضدعفوني 

کننده مختلف مقاوم هستند. روتاویروس ها شامل هفت سروتیپ مختلف هستند که با حروف بزرگ انگلیسي به شرح زیر نشان 

 )Gastroenteritis( عامل اصلي التهاب معده و روده A روتاویروس هاي گروه .Gو A ،B،C،D،E ،F داده مي شوند،گروه

در انسان و حیوانات در سراسر دنیا بویژه درحیوانات نوزاد از جمله نوزادان گاومیش هستند. ویژگیهاي پروتئین کپسید داخلي با نام 

 ،)  I)SGI را به چهار زیر گروه تقسیم مي کنند: زیرگروه A 6 به گونه اي هستند که روتا ویروس هاي گروهVp   اختصاصي

زیرگروه II )SGII(، زیرگروه توام SGI و SGII و باالخره گروهي متفاوت با سه زیرگروه فوق الذکر. تقسیم بندي روتاویروسهاي 
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گروه A به 4 گروه فوق الذکر براساس واکنشي است که نسبت به آنتي بادیهاي مونوکلونال )تک دودماني ، مربوط به کلون منفرد( 

مخصوص هر زیر گروه از خود نشان مي دهند. سروتایپینگ )تعیین نوع یک میکروارگانیزم براساس محتواي آنتي ژني آن( و ژنو 

تایپینگ)تعیین ژنوتیپ یک ارگانیزم( روتاویروس هاي گروه A به ترتیب به روشهاي :

الف ( خنثي سازي آمیخته )Cross neutralization( ؛

ب( مقایسه توالي )Sequence Comparison : مقایسه DNA هایي که الگوي نوکلئوتیدي خاصي دارند و یا در یک 

ناحیه ویژه  از ژنوم قرار گرفته اند(، انجام می شوند. 

سیستم دیگر دسته بندي روتاویروسها براساس گلیکوپروتئین7VP و  پروتئین ویروسي حساس به آنزیم پروتئاز است که در این 

.)Sunil Chandra ،2000(شناسایي شده اند A سیستم تاکنون14 نوع گلیکوپروتئین و 19نوع پروتئاز در روتاویروسهاي گروه

اپیدمیولوژي : 

  اپیدمیولوژي کامل و دقیق روتاویروس هاي گاومیش،  هنوز تا حدود زیادي ناشناخته است. روتاویروس ها از طریق خوردن 

ذرات آلوده )عمومًا آلوده به مدفوع( وارد بدن مي شوند . گوساله گاومیش ها در سن حدود یک تا سه هفتگي مبتال به این ویروس 

مي شوند. بطورکلي،  امکان ابتالی به عفونت ناشي از روتاویروسهاي موجود در محیط زیاد است زیرا ویروس ها از طریق:  

الف( ترشحات و مدفوع گوساله هاي آلوده اگرچه ممكن ظاهراً سالم باشند؛

ب( دفع ویروس از مادران آلوده دقیقاً قبل از زایش ؛

ج( مقاومت و ماندگاري زیاد ویروسهاي موجود در محیط   ؛

به مقدار زیاد در محیط پراکنده هستند. 

- بعد از خوردن مواد آلوده ، روتاویروس ها روده کوچک دام میزبان را مورد هجوم قرار مي دهند به طوري که سلولهاي اپیتلیال 

بالغ موجود بر روي نوک پرزهاي کوچک، روده کوچک را تخریب و درنتیجه مقدار زیادي از ذرات آلوده به ویروس در آنجا باقي 

مي مانند.به جاي سلولهاي تخریب شده در نوک پرزهاي روده کوچک، یک سري سلولهاي دیگري به وجود مي آیند که فاقد توان 

هضم و جذب مواد غذایي هستند. تخریب سلولهاي اپیتلیال پرزها و به تبع آن پوست اندازي سطح سلولها باعث اختالل در هضم و 

جذب مواد غذایي و در نهایت از بین رفتن سطوح پوشیده شده با پرز مي شوند. هیپرپالزي )Hyperplasia : افزایش غیرطبیعي 

تعداد سلولهاي طبیعي در یک عضو یا بافت بدن و از بین رفتن نظم سلولها که منجر به افزایش حجم آن عضو یا بافت مي شود( 

ایجاد شده در محل تخریب سلولهاي طبیعي باعث افزایش ترشحات و به دنبال آن تشدید اسهال در دام میزبان مي شود. آنتي ژنها 

و یا آنتي بادي هاي روتاویروس در مدفوع و یا نمونه سرم گاومیشهاي عراق، هندوستان، ایتالیا، سریالنکا و بلغارستان مشاهده و 
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شناسایي شده اند. درتستهاي انجام شده در رابطه با ابتال به روتاویروس گوساله هاي گاومیش در مقایسه با گوساله هاي گاو به  

تعداد بیشتري مبتال شده بودند. میزان عفونت در زمستان بیشتر از تابستان و گوساله هاي در سن  دو هفتگي،  بیشترین میزان ابتال 

 .) Adlakha وSharma ،1992( به عفونت روتا ویروس را داشتند

روتاویروس گاومیش، نوعي ویروس بیماریزاست که معمواًل گوساله ها را  در طي سه هفته اول بعد از تولد مبتال مي کند و بعد 

از گذشت سه هفته، گوساله هاي مبتال عالئم بالیني از خود نشان نمي دهند.

43 تا 45 درصد از گوساله هاي مبتال به روتاویروس حالت بیماري و به عبارت دیگر عالئم بالیني از خود نشان مي دهند و 

میزان تلفات گوساله هاي مبتال به این ویروس، 25 درصد است. ابتال به روتاویروس گاومیش، به تنهایي خیلي کشنده و مهلک 

نیست لیکن،  همراه با دیگر عفونتها )mixed infections( مي تواند تبدیل به یک بیماري مهلک و خطرناک در دام بشود.

- در نود و یک درصد) 91 درصد( از عفونتهاي چندگانه گوساله گاومیشها، ردپاي روتاویروس هاي گاومیش مشاهده مي شود. 

آنتي ژن این ویروس در 36/6 درصد از گوساله هاي 10 تا 51 روزه مبتال به اسهال مشاهده شده است و فقط در 11/9درصد از 

گوساله هاي غیرمبتال به اسهال،  آنتي ژن این ویروس وجود داشت )mahalingam،1994 و Sunil Chandra(. دوره کمون 

بیماري روتاویروس از یک تا سه روز متغیر است.

عالئم بالیني :

- بي اشتهائي، افسردگي، گاهی تب، در بیشتر موارد بیماري اسهال آبکي و یا خمیري شکل که ممکن است اثراتي از خون نیز 

در آن دیده شود و باالخره کاهش آب بدن، از جمله نشانه های  بالیني هستند که سریعًا در دام مبتال مشاهده مي شوند.

 اوج حالت اسهال در روزهاي هفتم تا هشتم ابتال به ویروس پدیدار مي شود و پس از آن ممکن است  پوست اندازي سطوح 

پرزهاي روده کوچک ناشي از روتاویروس گاومیشي بدون هیچگونه عالئم بالیني،  اتفاق بیفتد.

بسیاري از عوامل بیماریزا )باقدرت بیماري زایي خفیف( مي توانند همراه با روتاویروس گاومیشي باعث ایجاد اسهال شدید، 

کاهش آب بدن و اسیدوز در دام بشوند که یک چنین حالتي اغلب منجر به تلف شدن گوساله هاي جوان مي شود.

 ضایعات حاصله عمدتًا در ناحیه روده ها و شامل اتساع دیواره ،  زرد و نازک شدن قسمتهایي از روده ها است. 

تشخیص :

 تشخیص بیماري،  براساس شناسایي ویروس موجود در مدفوع است، که بدین منظور باید از نمونه هاي مدفوع در ابتداي شروع 

اسهال و قبل از هرگونه استفاده از آنتي بیوتیک ) براي درمان( براي اطمینان از وجود و تعیین نوع باکتري،  استفاده شود. کالبد 
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شکافي از دام تلف شده، باید حداکثر تا بعد از 24 ساعت انجام شود. با استفاده از پلي آکریل آمیدژل الکتروفورزیس )PAGE( مي 

توان روتاویروسهاي گروههاي A،B و C را  مشاهده  و شناسایی کرد. 

تیپ های گوناگون آنتی ژنیک را مي توان با روشهاي: 

 الف( آنتي بادي مونوكلونال) Monoclonal antibody(  ؛

ب ( روش جداسازي و انسداد ELISA) Screening and blocking ELISA( ؛

ج( كاوشگران DNA  )DNA probes( ؛

شناسایي کرد.

 - براي تایید قطعي عفونت به روتاویروس گاومیش در دامهاي مثبت مي توان از روشهاي :

الف(: دات – الیزا )dot - ELISA( ؛

 ب(:  ایمونوفلوئورسنس[ Immunofluorescence : روشي براي تعیین محل آنتي ژن )یا آنتي بادي( در یک 

مقطع یا گستره بافتي که با استفاده از الگوي فلوئورسنس انجام مي شود] ، استفاده کرد. 

با استفاده از تست خنثي سازي کانون پراکسیداز ایمني )IPFNA( )Peroxidase : هریک از گروه آنزیمهاي حاوي آهن – 

پورفیرین که اکسیداسیون بعضي از سوبستراهاي آلي را در حضور پراکسیدهیدروژن کاتالیز مي کنند( مي توان ویژگیهاي سروتیپي 

آنتي بادي ُکُلسترال )Colostral antibody( مخصوص روتا ویروس ها را مشخص کرد. 

- جداسازي روتاویروس ها را مي توان با استفاده از سلولهاي کلیه جنین میمون و نیز کلیه جنین گوساله انجام داد ) 1992، 

.) Adlakha , Sharma

درمان :

 هیچ گونه داروي خصوصي براي درمان این بیماري تاکنون معرفي نشده است . اما، بمنظور جلوگیري از کاهش شدید آب 

بدن در گوساله هاي مبتال به اسهال و جبران آب از دست رفته و از همه مهمتر، حفظ تعادل آب و نمک در بدن،  حتمًا باید به هر 

طریق ممکن مایعات وارد بدن گوساله مبتال به اسهال شود و  معمواًل در یک چنین شرایطي استفاده از سرمهاي قندي و یا نمکي 

به صورت تزریق وریدي، تزریق زیرجلدي و یا خوراکي توصیه مي شود. استفاده از آنتي بیوتیک ها باعث جلوگیري از عفونت هاي 

میکروبي ثانویه در ناحیه روده آسیب دیده مي شود.

پیشگیري :
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پیشگیري مستقیم از شیوع این بیماري،  در درجه  نخست از طریق پاکیزه نگهداشتن محیط و رعایت شدید نکات بهداشتي 

میسر است. گوساله گاومیش هاي نوزاد باید در بوکسهاي انفرادي ضدعفوني شده ) که از 15 تا 20 روز قبل مورد استفاده قرار 

نگرفته اند(نگهداري شوند. تغذیه گوساله با آغوز با کیفیت باال به منظور پیشگیري از بیماري گوساله هاي نوزاد، امري ضروري است. 

واکسنهایي با والِنس آنتي ژني زیاد )Valence : تعداد جایگاه هاي اتصال آنتي ژن که در یک مولکول آنتي بادي وجود دارد( در 

بازار موجود است  که با تزریق آنها به ماده گاومیشهاي آبستن ،نوعي ایمني غیرفعال)Passive immunization( در گوساله 

ایجاد مي شود. مدیریت تغذیه اي گله بویژه تغذیه روز اول گاومیشهایي که زایمان کرده اند،  به قدري باید دقیق و تنظیم باشد تا 

گوساله هاي نوزاد بتوانند از طریق خوردن آغوز،  حداکثر آنتي بادي هاي مادري را وارد بدنشان کنند و گرنه در غیر این صورت 

واکسیناسیون مادران در دوران آبستني علیه بیماري به تنهایي )بدون خوردن آغوز( براي ایجاد مصونیت در گوساله هاي نوزاد بویژه 

در طي شش ساعت اول پس از تولد،  کافي نیست. میزان آغوز خورده شده به وسیله گوساله باید معادل پنج تا ده درصد وزن گوساله 

.) Galiero،2000 (و یا حدود دو لیتر در روز اول باشد

) Salmonellosis( ب- سالمونلوز

عامل بیماري :

سالمونال،  نوعي باکتري گرم منفي است که داراي متجاوز از 2000 گونه مختلف است. چندین گونه از باکتري سالمونال تاکنون 

در گاومیش مشاهده و جداسازي شده استاما ،  به نظر نمي رسد هیچ یک از سروتیپ هاي سالمونال نسبت به سیستم دفاعی  دام 

میزبان آداپته شده  باشند.

 S.newport،، : در بین سروتیپ هاي مختلف سالمونال، آنهایي که بشترین پراکندگي را در سطح جهان دارند،  عبارتند از

S.bovis morbificans، S.dublin، S.typhimurium ؛

،S.paratyphib، S.java، S.abortusbovis، S.weltevreden ؛

،S.kottbus، S.tafo، S.reading، S.enteritidis ، S.panama ؛

،S.Cholerae Suis، S.abortus ovis ، S.muenstar ، S.weybridge، S.pullorum ؛

.)Bahiraie, moghaddam  ،GalieroG2004 .،1999 Sharma,Kumar. ،2003(

- عفونت سالمونالیي معمواًل درصورت وجود مواد جاذب باکتري و نیز قدرت تهاجمي گونه های مختلف سالمونال به میزبان  

اتفاق مي افتد.

بعضي از گونه هاي میکروب سالمونال مي توانند انتروتوکسین )Enterotoxins : نوعي توکسین که مخصوص سلولهاي 
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مخاط روده است( و  سم سیتوتوکسین )Cytotoxion  : نوعي توکسین یا آنتي بادي که فعالیت توکسیک ویژه بر روي سلولهاي 

بافتهاي خاص دارد( تولید کنند.

میکروب سالمونال،  از مقاومت خوبي برخوردار است به طوري که حتي مي تواند یک سال بر روي زمین زنده بماند. این میکروب،  

به محلولهاي: الف (- فرمالدئید یک درصد ب(- گلوتارآلدئید یک درصد ج(- فرمالین حساس است. بیماري سالمونلوز یکي از بیماري 

هاي مهم مشترک بین انسان و دام )Zoonoses (است که بر اثر تماس با دامها و یا تجهیزات آلوده به انسان سرایت مي کند.

اپیدمیولوژي :

گوساله ها از سن یک تا دوازده هفتگي،  بیشترین حساسیت و زمینه ابتال به این بیماري را دارند. به طور کلي، دامهاي مسن 

تر در صورت ابتال آنچنان عالئم بالیني ازخود نشان نمي دهند امادر هر صورت عامل بسیار موثري )به عنوان کانون آلودگي ( 

آلوده حاوي حدود ده میلیارد میکروب سالمونال است . دیگر منابع  در گسترش عفونت در گله هستند زیرا یک گرم مدفوع دام 

گسترده عفونت عبارتند از : علوفه و آبهاي آلوده به میکروب ، جوندگان، پرندگان بالدار وحشي ، حشرات و انسان . در آزمایش 

های  باکتریولوژیکي که بر روي 250 رأس گوساله مبتال به اسهال انجام شد، در 0/8 درصد از آنها میکروب سالمونال مشاهده شد 

)Hegazy  و همکاران، 1991(.

عالئم بالیني :

بي اشتهایي،تب ، اسهال و کاهش شدید آب بدن،  از عالئم مشخصه این بیماري هستند. در ابتداي اسهال ، مدفوع همراه با 

خون و ذرات ریز مخاط است . در بعضي از موارد،  اسهال باعث مرگ ناگهاني بدون هیچگونه عالئم قبلي مي شود.

درصورت وقوعSepticaemia articulations ) Septicaemia  : مسمومیت خوني، نوعي بیماري سیستماتیک که 

این  نیز درگیر  آنها در خون همراه است(، ریه ها و پرده هاي مننژ  یا سموم  بیماریزا و  باقي ماندن میکروارگانیزمهاي  باوجود و 

مسمومیت مي شوند. نقاط ملتهب به طور کاماًل واضح در روده کوچک، شیردان و بخشي از روده بزرگ نیز دیده مي شوند. وجود 

نقاط پرخون، ترشحات موکوسي سفید رنگ ،  غشاء هاي کاذب که به راحتي از سطح روده جدا مي شوند و یا جدا نمي شوند و 

باالخره لکه هاي نقطه مانند و سیاه رنگ بر سطح روده،  از دیگر عالئم بالیني این بیماري هستند. 

نکته قابل ذکر اینکه به هنگام مشاهده عالئم بالیني ، باید دقت شود که  مبادا  بیماري سالمونلوز با بیماري هاي کولي باسیلوز 

، روتاویروس ،کریپتوسپوریدیوز ، کوکسیدیوز ،بیماري غشای مخاطي ،کولي سپتي سمي و کلستریدیوز ، اشتباه شود.
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تشخیص :

براي تشخیص سالمونلوز،  باید از مدفوع تازه دامهاي معالجه نشده ، کبد، مایعات مفصلي ، روده و یا از همه اجزای الشه 

استفاده شود.نمونه هاي مورد استفاده براي تشخیص باید در یخچال نگهداري ، لیکن ترجیحًا نباید منجمد بشوند. آزمایش های  

باکتریولوژیکي با استفاده از محیط کشتهاي مختلف انجام می شوند که از جمله این محیط هاي کشت مي توان از محیط غنی 

کننده اولیه ) Pre- enrichment( ، محیط غنی کننده انتخابی ) Selective enrichment( ، محیط غنی کننده جامد 

)Solid Selective( ، محیط جامد و غیر انتخابی  )Solid and non Selective ( و محیط کشت هاي ویژه  برای تأیید 

نهایي نام برد.

از واکنشهاي بیوشیمیایي و دیگر تستها نیز معمواَل براي تشخیص این بیماري استفاده مي کنند . براي سروتایپینگ سالمونالي 

جدا شده از داخل نمونه از تست آگلوتیناسیون سریع)Agglutination : تجمع سلولهاي حامل آنتي ژن، میکروارگانیسمها یا 

ذرات در کنار یکدیگر در حضور آنتي بادیهاي خاص موجود در سوسپانسیون( بر روي اسالید ) Slide : صفحه شیشه اي که نمونه 

ها براي بررسي میکروسکوپي بر روي آن قرار داده مي شوند(،  استفاده مي شود.

درمان : 

نخستین  اقدام درماني،  حفظ تعادل صحیح مقادیر آب و نمک بدن و سپس مبارزه با عفونت است. آب درماني از اقدامات بسیار 

ضروري براي درمان این بیماري است ، درحالي که تزریق آنتي بیوتیکها فقط درموارد اسهال خیلي شدید همراه با افزایش درجه 

حرارت بدن،  انجام مي شود.

- امروزه استفاده از آنتي بیوتیکها براي درمان سالمونلوز بیشتر از گذشته رایج شده است و به همین دلیل به منظور اطالع از 

بهترین دز آنتي بیوتیک ) که بهترین نتیجه درماني را مي دهد( ، مورد استفاده باید به گزارش های  آزمایشگاهي ، تجربیات مزرعه 

اي و نتایج  آنتی بیوگرام  رجوع شود. مدنظر قراردادن درمان توده اي دامها)تمام جمعیت موجود در یک گله یا منطقه( از طریق 

محاسبه دقیق دز الزم و تزریق آنتي بیوتیک براي یک دوره درماني حداقل چهار تا  پنج روزه ، از اقدامات بسیار مهم در پیشگیري 

و گسترش این بیماري است. 

پیشگیری  : 

تزریق آنتي بیوتیک به همه گوساله هاي نوزاد،  باعث پیشگیري از عوارض شدید ناشي از این بیماري و گسترش عفونت مي 

شود. پیشگیري مستقیم از این بیماري ، همیشه ارزشمند و مؤثر بوده است . منظور از این نوع پیشگیري،  قراردادن دامها در یک دوره 

پرورش گاومیش و تحقیقات
479



قرنطینه و انجام سه آزمایش میکروبي بر روي نمونه مدفوع هر کدام به فاصله زماني دو هفته از یکدیگر است. از تماس مستقیم و 

غیرمستقیم گوساله هاي نوزاد و جوان با دامهاي بالغ و بند پایان،  باید جلوگیري شود. آب مصرفي دامها بویژه گوساله ها باید آنالیز 

شود. پیشگیري غیرمستقیم را مي توان در واحدهاي پرورش دهنده از طریق تزریق واکسنهایي که با سویه هاي عایق شده میکروب 

 . ) Galiero،1999( تهیه شده اند،  انجام داد ، لیکن عیب عمده این روش،  زمان بر  بودن آن است

) Colibacillosis( ج- کولي باسیلوز

عامل بیماري :

 اشریشیا ُکلي )Coli Escherichia( ، نوعي باسیل گرم منفي عامل این بیماري است. این باسیل ، دارای هاگ ، هوازي 

اختیاري، متحرک و یا غیرمتحرک ، تخمیرکننده و  داراي ویژگیهاي آنتي ژنیک متفاوت به شرح زیر است :

-آنتي ژن موجود در دیواره سلول ) آنتي ژنO(؛

-آنتي ژن موجود در کپسول   ) آنتي ژن k ( ؛

-آنتي ژن موجود در تاژک ها  ) آنتي ژنH ( ؛

 . ) Fآنتي ژن موجود در کناره هاي سلول  ) آنتي ژن-

باسیل E.Coli، حدود 50000 سروتیپ گوناگون دارد که فقط تعداد محدودي از سویه ها، بیماریزا هستند. درحقیقت،  آنچه در 

رابطه با E.Coli مي توان گفت این است که این باسیل،  معمواًل در جمعیت میکروبهاي هوازي روده انسان و حیوانات وجود دارد، 

لیکن اینکه عامل بیماري بشود یا نشود،  بستگي دارد به وجود یک سري عوامل ساختماني و یا مترشحه که باعث بیماري زا شدن 

E.Coli مي شوند که از جمله این عوامل عبارتند از :

موادچسبنده)Adhesines : موادي که داراي نوعي ساختار یا نوار فیبرو هستند که توسط آن بخشهاي مختلف به طور غیرطبیعي 

به یکدیگر مي چسبند(؛  آندوتوکسین ها )Endotoxin : نوعي سم مقاوم به حرارت که در داخل سلولهاي باکتریایي سالم وجود 

دارد و در محیطهاي کشت عاري از سلول باکتریایي یافت نمي شود. اندوتوکسین ها کمپلکسهاي لیپوپلي ساکاریدي هستند که 

 Enterotoxin( ؛  انتروتوکسین ها)در دیواره سلول قرار دارند، این مواد تب زا هستند و نفوذپذیري عروق را افزایش مي دهند

: نوعي توکسین که مخصوص سلولهاي مخاط روده است(؛ سموم سیتوتوکسیک )toxins Cytotoxic : سموم یا آنتي بادي 

هایي که فعالیت سمي بر روي سلولهاي بافتهاي خاص دارند( و همولیزین)Hamolysin( . سموم سیتوتوکسیک،  عامل ایجاد 

مسمومیت روده اي ناشي از همه گونه هاي E.Coli هستند، گونه هایي از  E.Coliکه باعث افزایش ناپایدار )نوساندار( حرارت 

بدن مي شوند، در گوساله گاومیش هایي با سن کمتر از یک ماه به ندرت مشاهده شده است. گونه هایي از  E.Coliکه مولد سموم 
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ایجاد کننده تب پایدار هستند نیز چندان در گوساله هاي گاومیش مشاهده نمي شوند مگر در گوساله هاي نوزاد. سموم عوامل 

سیتوتوکسیک و نکروتیک )CNF ( 21/5 تا 23/2 درصد از سموم تولید شده توسط E.Coli را تشکیل مي دهند که در مقایسه 

با سموم دیگر بیشترین مقدار هستند،[ وروسیتوتوکسین ها)Vero cytotoxins( از 6/5 تا 7/7 درصد و همولیزین 22 درصد] . 

ورو سیتوتوکسین هاي VT( 1 1( سمومي هستند که عمدتًا در گاومیشها شناسایي شده اند. تاکنون،  ثابت نشده که گوساله هاي 

گاومیش مخزن )میزبان فرعي یا حامل غیرفعال یک ارگانیزم بیماریزا ( سرو وار O :157 از باسیل E.Coli که یک عامل مهم در 

بیماري مشترک بین انسان و دام است، باشند)Galieroو همکاران، Galiero .1997 و همکاران ، 1999(.

اپیدمیولوژي :

 ،  Microclima  ، : محیط  از  این عوامل عبارتند  باسیلوز مي شود.  بیماري کلي  ایجاد  باعث  از عوامل مختلف،   ترکیبي 

 .)Galiero ،1998(مدیریت، تغذیه و وضعیت بهداشتي. درحقیقت،  این بیماري نوعي بیماري مشخص در شرایط خاص است

از 50 درصد  بیشتر  نیز  تلفات  میزان  در گوساله گاومیش ممکن است شدیدو  باسیلوز،  از کولي  ناشي  و عوارض  ناخوشي  میزان 

باشد)Galiero و همکاران ،1997(. در تحقیقي که بر روي جمعیتي از گوساله هاي مبتال به اسهال انجام شد، در 4 درصد از آنها 

. )Hegazy ،1991( جداسازي گردید E.Coli    باسیل

عالئم بالیني  :

 )Hypovolemia( اسهال ، کاهش آب و  افت درجه حرارت بدن و در بعضي از موارد کاهش غیرطبیعي حجم خون در گردش 

افت  اسهال،  تب،  باعث  ها،   اندوتوکسین  بیماري هستند.  این  بالیني  های   نشانه  بارزترین  از  ها،   انتروتوکسین  وجود  علت  به 

فشارخون، خونریزي و ترومبوز عروقي )Vascular thrombosis( در دام بیمار مي شوند. اثر سموم سیتوتوکسیک از قبیل 

وروسیتوتوکسین ها )VT( و عوامل سیتوتوکسیک و نکروتیک )CNF( در مرحله اول،  باعث اسهال خوني ، ضعف، کاهش وزن و 

کم خوني و سپس بیماري هاي سیستمیک )Systemic : مربوط به کل بدن و یامؤثر بر روي کل بدن( مرتبط با التهاب هموراژیک 

کولون و پولمونري ریوي )Pulmonary( مي شوند. به نظر مي رسد که وجود همولیزین باعث تشدید اثر بیماري زایي دیگر 

عوامل می گردد. 

تشخیص:  

سویه هاي مختلف E.Coli را مي توان از نقاط مختلف بدن دام  مبتال  از  قبیل  روده،  گره هاي لنفاوي، کبد، کیسه صفرا 
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)VT( و  عوامل  )Thermolabile Toxins( ، Cytotoxin Vero ها  به  گرما  و  ریه ها جدا کرد.  سموم  حساس 

سیتوتوکسیک – نکروتیک )CNF( را مي توان بر روي محیط کشت سلولي  Vero ، شناسایي کرد. همولیزین را بر روي محیط 

آگارخون گوسفند و سموم مقاوم به گرما)ST( را به روش blocking ELISA می توان  شناسایي کرد. 

درمان :

ایجاد  تعادل مجدد  الکترولیت ها و استفاده  از آنتي بیوتیک ها  از جمله  اقدامات  درماني  براي    بیماري کولي باسیلوز هستند. 

انتخاب آنتي بیوتیک مورد استفاده حتمًا باید براساس یک  آنتی بیوگرام انجام شود.

پیشگیري :

رعایت اصول بهداشتي در زایشگاه و محل نگهداري گوساله ها همراه با استفاده صحیح و اصولي از آغوز در تغذیه همه گوساله 

هاي نوزاد از جمله اقدامات ضروري براي پیشگیري از این بیماري هستند. واکسن هاي ضدکولي باسیلوز براي گاومیش تهیه شده  

و مي توان از آنها براي پیشگیري استفاده کرد. 

) Cryptosporidiosis(  د- کریپتو اسپورید یوزیس

عامل بیماري :

کریپتوسپوریدیوم پارووم، نوعي انگل تک یاخته کوکسیدیایي در پستانداران، پرندگان و خزندگان است. این انگل باعث بیماري 

در انسان و همه دامهاي اهلي مي شود. چرخه حیات این انگل، از 4 تا 7 روز در نقاط انتهایي پرزهاي کوچک روده به طول مي 

انجامد.

 به نظر مي رسد این انگل، تک میزبانه و فاقد میزبان واسط است. اووسیتهاي این انگل،  نسبت به مواد ضدعفوني کننده رایج 

و مورد استفاده کاماًل مقاوم هستند. فقط با استفاده از محلول آمونیم 5 درصد، محلول 10 درصد فرمالدئید و بخار تحت فشار، قدرت 

زنده ماندن این انگل کاهش پیدا مي کند.

اپیدمیولوژي :

 انگلهاي عامل این بیماري، در گاومیشهاي همه کشورهاي گاومیش خیز جهان مشاهده شده است. 23 تا 38/8درصد  از موارد 

بیماري ناشي از انتقال بین گله ها بود )GaIiero،1999(. اووسیت هاي خورده شده به وسیله دام،  چهار نوع اسپوروزوئیت عفونت 
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زا از خود پخش مي کنند)Sporozoite : مرحله عفوني و متحرک برخي از تک یاخته هایي که از اسپوروگوني حاصل مي شوند(. 

بعد از ترشح  نمکهای صفراوي و فعالیت تریپسین ، این اسپوروزوئیتها در سلولهاي اپي تلیال رخنه کرده و در آنجا تولید مثل )تکثیر( 

مي کنند، سپس وارد مجراي روده شده و در آنجا نیز مجدداً تولید اسپورهاي کوچک مي کنند و باعث ایجاد عفونت مجدد در دام 

میزبان و یا از طریق مدفوع دام آلوده ، دامهاي دیگر را مبتال به این انگل مي سازند. 

به طور کلي،  انتقال این بیماري از طریق تماس دهان دامهاي سالم با مدفوع دامهاي آلوده به انگل است زیرا همان طور که 

در سطور فوق بیان شد، دام هاي آلوده در ابتداي اسهال،  شروع به گسترش اووسیت هاي مولد اسپور )از طریق مدفوعشان( مي کنند 

و بسته به طول مدت اسهال، اووسیت هاي پخش شده از 3 تا 13 روز مي توانند در فضاي آزاد مقاومت کرده و قابلیت تکثیر و 

عفونت زایي خودشان را حفظ کنند. لیکن،  در دستگاه گوارش میزبانان واسط نیز  می توانند بدون هیچگونه عالئم مشخص، توان 

خودشان را حفظ کنند. گوساله هاي یک تا چهار هفته، بیشتر از دیگر گروه هاي سني به این بیماري مبتال مي شوند.  دوره کمون 

این بیماري از دو تا هفت روز و  مشترک بین انسان و دام است .

عالئم بالیني :

التهاب روده کوچک و کولون همراه با افزایش مدفوع زردرنگ و آبکي، دل پیچه، کاهش وزن، بي اشتهایي، افسردگي ، ضعف 

و کاهش آب بدن از جمله نشانه هاي بالیني این بیماري هستند.

عوارض مذکور حدود ده )10( روز طول مي کشد. در بررسي ماکروسکوپیک نمي توان آثاري  مشخص دال بر این بیماري 

مشاهده کرد و فقط التهاب بخصوص همراه با انسداد در روده کوچک در دام بیمار مشاهده مي شود.

تشخیص :

 Neelsen - و یا تکنیکهاي ) Baxby )Modified Baxby و تکنیک تعدیل شده Giemsa با روش رنگ آمیزي

Ziehl ، مي توان اووسیت هاي کریپتوسپوریدال را در نمونه هاي مدفوع و مخاط روده، شناسایي کرد.

با قراردادن نمونه مدفوع در محلول نمک با وزن مخصوص باال و قرار دادن آنها در دستگاه سانتریفیوژ، مي توان اووسیت ها را 

به صورت متراکم مشاهده کرد )Rahim - Abdel،1997(. باتوجه به اینکه که پدیده آتولیزیس }Autolysis : تجزیه خود به 

خود سلولها و بافتها بر اثر آنزیمهاي آتولوگ )آنزیم منشاء گرفته از یک ارگانیزم که قادر به از بین بردن سلولها و بافتهاي خود آن 

ارگانیزم است(که معمواًل پس از مرگ و نیز در برخي از وضعیتهاي پاتولوژیک رخ مي دهد{ شش ساعت پس از مرگ دام اتفاق 

مي افتد و نیز اینکه انجماد باعث نابودي انگل مي شود.  لذا،  حفظ نمونه ها براي مدت حداکثر 120 روز نکته حائز اهمیتي است  
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که به این منظور، الزم است قبل از انجماد،  بخشي از مدفوع را با محلول 2/5 درصد بیکرومات پتاسیم به نسبت    مخلوط کرد.

درمان :

 داروي مشخصي براي درمان کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله گاومیش وجود ندارد. بلکه مانند دیگر بیماري هاي منجر به 

اسهال،  از هر روشي که باعث حفظ تعادل آب و نمک )Hydro saline balance( در بدن دام بیمار بشود،  مي توان استفاده 

کرد.

پیشگیري :

بهبود مدیریت و رعایت اصول بهداشتي در پیشگیري مستقیم از بیماري،  سودمند  هستند. جداسازي سریع گوساله ها از مادران، 

گروه بندي دامها براساس سن و نگهداري در جایگاه هاي جداگانه، جداسازي دامهاي آلوده به انگل ، پاکیزه )عاري از آلودگي( 

نگهداشتن جایگاهها ، لوازم و تجهیزات از جمله اقدامات پیشگیري از این بیماري در گوساله هاي نوزاد هستند. به استفاده از بخار 

.) Galiero،1999( آب همراه با فشار،  نسبت به دیگر مواد ضدعفوني کننده رایج، باید اولویت داده شود

بیماري هاي باکتریایي

)Bovine brucellosis( بروسلوز گاوي

عامل بیماري :

بیماري بروسلوز با نامهاي دیگري از قبیل بیماري بانگ، تب مالت و تب مواج )در انسان(، سقط جنین واگیردار و باالخره سقط 

جنین عفوني نیز نامیده مي شود. عامل این بیماري ، میکروبي به نام بروسال آبورتوس )Brucella abortus ( ، میکروبي کوچک 

و گرم منفي، غیر متحرک و کوکو باسیلي )نوعي سلول باکتریایي بیضي شکل ، حد واسط کوکوس و باسیل( غیر اسپورزا  است  که 

به راحتي بر اثر حرارت، تابش مستقیم نور آفتاب و یا مواد ضدعفوني کننده رایج و پاستوریزاسیون، کشته مي شود.

 این میکروب،  فقط درصورت نفوذ در پروتئین مي تواند زنده بماند، درصورتي که در آب 8-4 درجه سانتي گراد براي چندین ماه، 

در آب صفر درجه 2/5 سال، در بافتها و محیط کشتهاي منجمد چندین سال مي تواند مقاومت کرده و زنده بماند. میکروب بروسال 

همچنین،  مي تواند به مدت 60روز در خاک مرطوب، حداکثر تا 144 روز در دماي 20 درجه سانتي گراد و 40 درصد رطوبت نسبي، 

30 روز در ادرار، 75 روز در الشه جنین سقط شده و باالخره 200 روز در ترشحات داخل رحم زنده بماند. در بسترهایي که مدفوع 

آلوده به میکروب بروسال وجود دارد، اگر درجه حرارت محیط بین 56 تا 61 درجه سانتي گراد بشود، میکروب بروسلوز مي تواند در 
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مدفوع، محلولهاي آبکي و یا کود مایع از 85 تا 103روز در فصل زمستان، 120 تا 210 روز در فصل بهار، 30 تا 180روز در تابستان 

و 50 تا 120روز در پاییز، زنده بماند. این مطلب بیانگر این حقیقت است که بقای میکروب بروسلوز، تحت تأثیر فصل قرار دارد.

اپیدمیولوژي : 

میکروب بروسلوز بطورکلي، بسیاري از گونه هاي دامي را در سراسر جهان مبتال مي کند .  بویژه در همه کشورهایي که گاومیش 

وجود دارد، بیماري بروسلوز نیز گزارش شده است.  به طوري که این بیماري یکي از بیماري های عمده گاومیش و به عنوان بیماري 

مشترک بین انسان و دام از اهمیت اقتصادي زیادي برخوردار و مي تواند سالمت عمومي جامعه را به خطر بیندازد. گاومیشهاي 

مدیترانه اي )بدون در نظر گرفتن سویه و یا نژاد خاص( بیشتر از دیگر گونه هاي گاومیش مستعد ابتال به بیماري بروسلوز هستند 

بخصوص اگر در کنار دیگر دامهاي حساس به این بیماري از قبیل گاو و گوسفند نگهداري شوند. عالوه بر این ،جفتگیري هاي 

کنترل نشده و بي رویه ) اختالط چندین دام نر و ماده( و عدم کنترل بهداشتي تردد و جابه جایي دامها،  باعث انتشار این بیماري 

 .)Fraulo و Galiero    ،1999 (مي شوند

گاومیشها به هر دو نوع سویه بروسال یعني بروسالآبورتوس ) عامل اصلي بیماري در گاو( و  بروسالملیتنزیس ) عامل اصلي 

بیماري در گوسفند( خیلي حساس هستند. در گاومیشها، بیوتیپ هاي 1،3 و6 معمواًل بیشتر از بیوتیپ 7 از بروسال آبورتوس و بیوتیپ 

هاي 1 و 2 از بروسال ملیتنزیس، جدا شده است ) Galiero ،1999 و Fraulo(. به نظر مي رسد که بروسال آبورتوس عامل 

اصلي بیماري بروسلوز در گاومیشها است که از میان بیوتیپ هاي مختلف این باکتري بیوتیپ یک )1( بیشترین عامل بیماري است 

)Costa،2002( . اگرچه،  این باکتري نسبتًا مقاوم و احتمال دارد براي مدت طوالني زنده بماند . لیکن به نظر نمي رسد محیط تنها 

منبع اصلي عفونت باشد  بلکه عواملي ازقبیل سن و جنس دام، مرحله آبستني و مقاومت طبیعي به میکروب بروسال نیز در شروع و 

شدت بیماري بروسلوز در دام موثر هستند.

تلیسه هایي که از مادران آلوده به بروسال متولد شده اند،  معمواًل براي مدت طوالني از آنها تست Seronegative  ) نتیجه 

منفي در آزمایشهاي سرولوژیک که نشانه فقدان آنتي بادي است( انجام مي شود زیرا چنانچه دام در اواخر آبستني مبتال به باکتري 

بروسال بشود، دوره آبستني در یک چنین مادر آلوده به عنوان دوره کمون بیماري،  محسوب مي گردد. 

سقط جنین هاي ناشي از بروسال آبورتوس در گاو ، به ندرت قبل از ماههاي چهارم و یا پنجم آبستني اتفاق مي افتد. شواهد 

حاکي از این است که ماده گاوهاي آبستن ، بیشتر از غیر آبستن ها و نرها در معرض بیماري بروسلوز هستند.  علتش این است که 

رحم محیط مناسبي براي بقا و رشد باکتري بروسالست. عالوه بر این، مقاومت طبیعي دام به بیماري بروسلوز نیز بر روي ایجاد و 

شَدت بیماري در دام میزبان،  تأثیر گذار است. در مجموع، مي توان گفت که ابتال به باکتري بروسال در دام بستگي دارد به : میزان 
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آلودگي، شدت بیماریزایي بیوتیپ باکتري و مقاومت طبیعي )منظور از مقاومت طبیعي دام میزبان، توان انهدام میکروب مهاجم قبل 

از ایجاد عفونت در بافتهاي مخاطي بدن است(. بیشترین شیوه ورود باکتري بروسال به بدن دام میزبان، از طریق دهان  است.  بدین 

صورت که گاوها معمواًل تمایل به لیسیدن جنین هاي سقط شده و ترشحات دستگاه تناسلي گاو سقط کرده دارند. بنابراین، به همین 

علت در اغلب موارد ابتال به بروسلوز در دام از طریق خوردن غذا و آب آلوده به ترشحات رحم دام سقط کرده و یا جنین سقط شده ، 

اتفاق مي افتد. آلوده شدن بستر دامها و یا مراتع به باکتري بروسال زماني اتفاق مي افتد که یک دام مبتال به بروسلوز در آنجا سقط 

و یا زایمان طبیعي کند. اگر چه،  بطور کلي عقیده براین است که باکتري بروسال آبورتوس قبل از سقط جنین از رحم دام مبتال به 

بروسلوز خارج نمي شود . لیکن 39 روز بعد از ابتال، باکتري از طریق ترشحات واژن در محیط خارج پخش مي شود. گسترش انبوه 

باکتري ها در محیط،  بعد از سقط جنین شروع و ممکن است تا پانزده روز پس از سقط هم ادامه یابد. زماني که غشاء هاي جنیني 

از رحم خارج مي شوند، ترشحات رحمي نیز کاهش پیدا مي کند و تعداد باکتریهاي خارج شده نیز به سرعت کم مي شوند. اگرچه،  

ترشحات آلوده دستگاه تناسلي دام آلوده معمواًل بعد از گذشت دو یا سه ماه از سقط و یا زایمان پاک )عاري از آلودگي و عفونت( مي 

شوند . لیکنف در بعضي از موارد گاوهاي سقط کرده به عنوان دامهاي حامل چندین سال باکتري را به طور متناوب در محیط ) از 

طریق مدفوع، ادرار و ترشحات( پخش مي کنند.

 ابتال مادرزادي گوساله ها به باکتري بروسال نیز ممکن است اتفاق  بیفتد درصورتي که عفونت به رحم مادر سرایت کرده  باشد 

و یا زماني که گوساله هاي نوزاد متولد شده از مادران سالم،  با آغوز و یا شیر دیگر مادران آلوده تغذیه شوند. دیگر منابع انتشار  

عفونت عبارتند از اسپرم دام نر آلوده به باکتري بروسال و یا پستانهاي آلوده به میکروب در هنگام شیردوشي. میکروب بروسلوز 

همچنین مي تواند در پوست سالم و یا غشاء هاي مخاطي نفوذ کند. باکتري هاي مهاجم معموال در غدد لنفاوي دام میزبان مستقر 

مي شوند و از آنجا به نقاط دیگر بدن هجوم مي برند و این وضعیت باعث هیپرپالزي ) افزایش غیرطبیعي تعداد سلولهاي طبیعي در 

یک عضو یا بافت( در لنفوئیدها و بافت رتیکولو اندوتلیوم و نیز Infiltration ) انتشار یا تجمع موادي که وجود آنها در یک بافت 

یا سلول طبیعي نیست و یا وجود مقادیر بیش از حد طبیعي آنها( در سلولهاي التهابي )Inflammatory Cells( مي شود. اگر 

باکتري بر سیستم دفاعي بدن دام میزبان غلبه کرده و زنده بماند،  منجر به عفونت موضعي و به دنبال آن ، خروج باکتري ها از غدد 

لنفاوي به داخل خون مي شود. در این مرحله که فاز باکتریایي )بعبارت دیگر فاز غالبیت باکتري( نامیده مي شود و از دو تا هشت 

هفته به طول مي انجامد، استخوانها، مفاصل ، چشم ها و مغز نیز آلوده به باکتري بروسال مي شوند،  لیکن بیشترین مقدار آلودگي 

)به باکتري( در غدد لنفاوي ناحیه پستان بویژه قسمت باال، شیر، غدد لنفاوي استخوان ایلیوم، طحال و رحم وجود دارد. عقیده بر 

این است که تمایل باکتري بروسال به دستگاه تناسلي دام نر و یا ماده ، به خاطر وجود الکلي به نام اریتریتول ) با فرمول شیمیایي 

CHOH(HOCH2(2 - CH2OH ( که محرک رشد باکتري هستند، مي باشد، ولیکن باکتري بروسال در دستگاه تولیدمثل 
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دامهایي که فاقد اریتریتول هستند نیز مشاهده شده است. درصورت عفونت شدید به بروسال، سقط جنین در ماههاي چهارم و پنجم 

آبستنی اتفاق مي افتد و گاوها معمواًل فقط یک بار سقط مي کنند. رشد و تکثیر باکتري در رحم دام میزبان باعث نکروزه شدن و 

تخریب غشاء هاي جفت مادر و جنین و بدنبال آن،  سقط جنین مي شود. چنانچه دام آبستن بر اثر بیماري بروسلوزسقط جنین کند، 

بعد از هر زایمان طبیعي بعدي نیز ممکن است باکتري هاي بروسال  از طریق ترشحات از بدن او خارج شوند. در اغلب موارد،  آغوز 

و یا شیر گاوهاي مبتال به بروسلوز نیز آلوده به بروسال هستند. انسانها معمواًل از طریق خوردن شیرخام و یا محصوالت حاصل از 

شیر خام، مبتال به بروسلوز مي شوند . لیکن بطور کلي دامپروران، دامپزشکان، کارگران صنایع گوشت که در مناطق آلوده به بروسال 

آبورتوس کار مي کنند، درمعرض خطر ابتال به این بیماري هستند. دامپروران و کارگران صنایع گوشت، امکان دارد از طریق پوست، 

غشاء هاي ظریف سطح داخلي پلکها و کره چشم و یا غشاء مخاطي بیني، مبتال به بیماري تب مالت بشوند. دامپزشکان از طریق 

جابه جایي جنین هاي آلوده و یا گوساله هاي نوزاد ظاهراَ سالم ولي از مادران آلوده به باکتري، انجام عملیات مامایي و تولیدمثلي 

و باالخره بررسي هاي توشه رکتال دامهاي آلوده، به بیماري تب مالت مبتال مي شوند. یک سري از گونه هاي دامي مشخص ، 

میزبان اصلي این باکتري هستند.

میزبانهاي ثانویه در صورت موجود بودن نقش ناچیزي در بقاء و گسترش بیوتیپ هاي گوناگون، بروسال دارند. بروسال آبورتوس 

عمدتًا گاوها را مورد هجوم قرار مي دهد به طوري که بیماري بروسلوز عامل درجه اول سقط جنین مسري در گاوهاست، ضمن 

اینکه گوسفندان، بزها، شترها، گاومیشها و دامهاي غیراهلي نیز به این بیماري مبتال مي شوند. اگرچه، گوسفندان به آساني مبتال به 

باکتري بروسال آبورتوس نمي شوند،  اما به عنوان ناقالن این باکتري مي توانند حتي تا چهل ماه پس از آلودگي، این باکتري را از 

طریق مدفوع و دیگر ترشحات، در محیط منتشر سازند.

بزها به طور طبیعي خیلي کم به بروسال آبورتوس مبتال مي شوند.  به همین علت بزها به عنوان میزبان اصلي این باکتري 

محسوب نمي شوند. خوک ها، اسب ها و شترها نیز احتمال دارد به بروسال آبورتوس مبتال شوند ، لیکن بعید به نظر مي رسد که 

میزبان اصلي باشند در حالي که خوک هایي که بطور طبیعي آلوده به بروسال آبورتوس شده اند، نقش مهمي در گسترش بیماري 

بروسلوز در گاوها و گاومیشها ایفا مي کنند.

ابتال غیرمستقیم به بروسال آبورتوس ، مي تواند از طریق دامهاي وحشي، پرندگان ، رودخانه ها و نهرها )که  اینها،  عالوه بر 

حاوي ترشحات رحمي، ادرار و دیگر مایعات آلوده به باکتري از گاوهاي سقط کرده هستند( رخ دهد. به نظر مي رسد که سگها تنها 

حامالن قطعات جفت )Placenta( و جنین هاي آلوده سقط شده از نقطه اي به نقطه دیگر و در نهایت باعث مبتال شدن  مستقیم 

میزبان هاي اصلي به بروسال آبورتوس شوند. حیوانات غیراهلي از قبیل گاومیش، خوک، آهو، روباه، خرگوش و جوندگان نیز به 

بیماري بروسلوز حساس هستند.
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میزان اهمیت طیور به عنوان منبع باکتري بروسال هنوز به خوبي مشخص نشده است. مگس ها، بندپایان و دیگر انگلها نسبت 

به عفونت بروسال حساس اند. بیماري بروسلوز در گاومیشهاي سراسر دنیا شایع است، به طوري که میزان شیوع در هندوستان 3تا5 

 kumar ،3003( درصد، در مصر 25-20 درصد و در عراق 5-4 درصد،  گزارش شده است. شیوع این بیماري در کشورهاي ویتنام

و Sharma(، جمهوري هاي شوروي سابق، ترکیه، فیلیپین، پاکستان، اندونزي )Sharma ،1992 و Adlakha(  و ونزوئال 

گزارش شده ، اما درصد دقیق شیوع اعالم نگردیده  است. شایان ذکر است شیوع بیماري بروسلوز در گاومیشهاي ونزوئال شدیداً 

)نسبت به گاو( روبه گسترش است به طوري که 57 درصد از گله گاومیش هاي این کشور آلوده به بروسال هستند. در ایتالیا در سال 

1995، سه )3( درصد از دامهاي تست شده مبتال به بروسلوز بودند )D Apice و همکاران.1997(، در سریالنکا، 4/2 درصد از 

جمعیت گاومیش تقریبًا نزدیک به میزان شیوع در گاو )4/7درصد( مبتال به بروسلوز بودند )Silva و همکاران، 2000(. میزان شیوع 

در هندوستان نیز تقریبًا شبیه به سریالنکا بود. هرچند که ابتال به بروسال در همه گروه هاي سني از حیوانات اتفاق مي افتد، لیکن 

مقاومت و ماندگاري باکتري بروسال آبورتوس فقط در دامهایي با بلوغ جنسي است  به طوري که مطالعات رولوژیکي نشان داده  که 

میزان شیوع و ابتال به بروسلوز در دامهاي بالغ )سن بیشتر از سه سال( دوبرابر دامهاي جوان تر است. باکتري بروسال ملي تنزیس 

)  )1992,Adlakha,sharma نیز از دستگاه تناسلي گاومیشهاي ماده جداسازي شده است )Brucella Melitensis(

عالئم بالیني:

بروسلوز در درجه نخست،  به عنوان یک بیماري تولیدمثلي با نشانه های سقط جنین، جفت ماندگي و اختالل در باروري در 

دام مبتال محسوب مي شود. عالئم بالیني این بیماري در گاومیش، عمدتًا بستگي دارد به وضعیت ایمني و فیزیولوژیکي دام مبتال. 

گاومیشهایي که ماه ششم آبستني را گذرانده اند به این بیماري حساس هستند و در صورت ابتال، دچار سقط جنین، جفت ماندگي و 

متریت نزله اي )التهاب رحم( مي شوند. بعد از اولین سقط جنین، دام مي تواند در صورت آبستن شدن ، جنین را در رحم نگهداری 

و به طور طبیعی زایمان کند. دام های نر در صورت ابتال به بروسلوز، عالئم التهاب اپیدیدیم)Epididymitis( و التهاب بیضه 

)Orchitis( در یک و یا هر دو بیضه همراه با درد زیاد و عفونت غدد جنسي ضمیمه از خود نشان مي دهند. مطالعات انجام شده 

نشان داده است که بروسلوز در دامهاي نر همیشه منجر به عدم باروري نمي شود، لیکن در هر صورت اثر منفي بر روي کیفیت 

نطفه بر جا مي گذارد. اگر دام نر مبتال به عفونت حاد بروسال شود، لیکن قابلیت باروري و فعالیت جنسي خود را حفظ کند، در این 

صورت به عنوان یک دام حامل عمل کرده و باکتري هاي بروسال از طریق مني از بیضه او خارج مي شوند. این گسترش باکتري )از 

طریق مني( ممکن است پس از اتمام بیماري متوقف و یا اینکه به طور متناوب در آینده ادامه یابد. برخالف تکنیک تلقیح مصنوعي، 

در جفتگیري طبیعي دام نر آلوده با گاومیش ماده،  امکان انتقال و به عبارت بهتر گسترش باکتري بروسال خیلي کمتر است زیرا 
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، باکتري موجود در مني آلوده )از طریق جفتگیري طبیعي( مستقیمًا در رحم قرار نمي گیرد. عالئم بالیني در حالت خفیف بیماري 

عبارتند از: تورم دردناک غشای سینو ویالی  مفاصل آلوده به باکتري) synovitis(.  زیان هاي اقتصادي ناشي از بروسلوز در 

کشورهاي توسعه یافته، ناشي از کشتار دامهاي آلوده به این بیماري است، و زیان هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه ناشي 

از سقط جنین و کاهش تولیدشیر دام سقط کرده، تولد گوساله هاي ضعیفي که بالفاصله بعد از تولد مي میرند، جفت ماندگي، اختالل 

در باروري  و در بعضي از موارد آرتریت )Arthritis: التهاب مفاصل( و یا بورسیت )bursitis: التهاب نوعي کیسه پر از مایع و 

یا حفره کیسه مانند که در مناطق در معرض اصطکاک بافتها وجود دارند( به شمار می روند. برآورد خسارت هاي اقتصادي ناشي از 

بروسلوز مشکل است زیرا بستگي به اندازه گله، مدیریت گله و گسترده یا متمرکزبودن سیستم پرورش دارد. عالوه بر این،  برآورد 

خسارات اقتصادي ناشي از بروسلوز در انسان ها نیز دشوار  است ، لیکن شکي نیست که خسارت معني دار است. عالئم بروسلوز 

حاد ناشي از بروسال آبورتوس در انسان شبیه به بیماري آنفلوآنزا است ولي به طور کلی ، نشانه هایش خیلي غیراختصاصي است 

)هیچ گونه عالمت مشخصه ندارد(. حال اینکه عالئم بروسلوز مزمن در انسان خیلي خفیف و داراي بروز تدریجي است به طوري که 

احتمال دارد عالئم مبهم باعث اشتباه در تشخیص بروسلوز با بیماري هاي دیگر و یا بر عکس بشود.

تشخیص:

توده هاي باکتري بروسال را مي توان پس از تهیه گستره رنگ آمیزي شده  از مایعات هیگروما )Hygroma:تجمع مایع در یک 

کیسه، کیست یا بورس(، پوشش سلولي خارجي جفت و جنین و یا با استفاده از تکنیکهاي فلورسنت آنتي بادي در نمونه هاي محتویات 

شکم جنین و رحم، مشاهده کرده. از ترشحات سطح واژن نیز مي توان براي تشخیص بروسلوز استفاده کرد. 

- از تستهاي باکتریولوژیکي تراوشهای  واژن در طي هفته هاي اول و یا دوم پس از سقط جنین در گاو براي تشخیص اولیه 

)سریع( عفونت به بروسال مي توان استفاده کرد اما،  انجام تستهاي مذکور دشوار و پرزحمت، وقت گیر و هزینه بر هستند ضمن اینکه 

محیط کشتهایي که نتیجه منفي از بیماري را داده اند،  به هیچ وجه متضمن عدم ایجاد عفونت در محیط نیستند.

- از تست هاي سرولوژیکي متعدد براي تشخیص باکتري بروسال در مایعات بدن از قبیل سرم، ترشحات رحم، موکوس واژن، 

شیر و پالسماي مني استفاده مي شود زیرا گاو آلوده به بروسلوز ممکن است تمام انواع آنتي بادي ها را )تیپ هاي G2 ،M، G1 و 

A( به مقدار کافي براي مشاهده تولید بکند و یا تولید نکند )به همین منظور تست هاي گوناگون را انجام مي دهند(.

- تستهایي که معمواًل از آنها براي تشخیص بروسلوز استفاده مي کنند عبارتند از:

 Rose( ؛ تست رزبنگال   Serum Agglutinatioin Test (SAT( ؛ تست   Milk Ring Test( MRT(  تست 

Bengal Plate test( ؛ تست )Complement Fixation Test( CFT ؛ تست آنتي گلوبولین )Coombs(؛  تست 
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 .  )ELISA )Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assayتست Rivanolو  تست  ؛   mercaptoethan-2

استفاده از تستهاي مختلف براي تشخیص دقیق بروسلوز بیانگر نقص و کمبود دقت در هر یک از تستها )بطور انفرادي( است.

ثابت شده که تست ELISA ، تست اختصاصي براي تشخیص بروسلوز  است ضمن اینکه از نظر دقت و صحت در تشخیص 

آنتي بادي هاي باکتري بروسال در شیر و سرم مانند تستهاي SAT و MRT  و  نتایج حاصل از آن، معمواًل مانند نتایج حاصل از 

تست CFT نیز هست. 

-از تست ELISA مي توان براي جداسازي و تائید وجود باکتري بروسال در شیر وسرم استفاده کرد. هرچند که ممکن است 

نتیجه اشتباهًا مثبت و یا منفي را ارائه دهد . به نظر می رسد که حساسیت این تست از تست CFT  کمتر باشد.  از مزایاي اصلي 

تست ELISA در مقایسه با CFT ، سهولت نسبي روش اجراي آن است. در صورت انجام تست ELISA،  براي تعداد محدودي 

از دامها، این روش خیلي گران تمام خواهد شد.  بنابراین،  براي تست انفرادي دامهاتوصیه نمي شود و در مقابل براي تست جمعیتي 

از دامهاي مشکوک به بروسلوز، روش کاماًل ایده آلي است. 

میزان دقت )دامنه اطمینان( تستهاي سرولوژیکي در تشخیص بروسلوز،  بستگي دارد به آنتي بادي هاي موجود در خون در زمان 

تست، لیکن در هر صورت در هر جمعیت مورد تست تعدادي از دامهاي آلوده به بروسال، آلودگي خودشان را نشان نمي دهند. تست 

)Skin Delayed-Type Hypersensitivity( SDTH از جمله تستهایي است که هیچگونه ارتباطي به آنتي بادیهاي 

موجود در خون ندارد و از آن مي توان براي تائید نتایج تستهاي سرولوژیک استفاده کرد. تستهاي متعددي براي تشخیص بیماري 

بروسلوز ابداع و مورد استفاده قرارگرفته است که از جمله آنها مي توان از تست Flow cytometry )D,Apice و همکاران 1997( 

 Competitive Enzyme ImmunoAssay(( و همکارانش در سال1998 نتیجه حاصل از تست Mathias .نام برد

 RBT )Rose Bengal و   Complement Fixation Test( CFT( تستهاي  از  آمده  دست  به  نتایج  با  را   CEIA

Test( مقایسه کردند.  نتیجه این مقایسه،  تشخیص بیماري بروسلوز با 100 درصد Sensitivity  ) احتمال اینکه دام مبتال به 

بیماري باشد و با روشهاي بالیني به طور صحیح تشخیص داده شود( و 98/55 درصد Specificity [ احتمال اینکه  دام سالم  ) 

 CEIA غیر بیمار ( با بررسی بالینی به طور صحیح تشخیص داده شود] در دامهاي مورد تست بود. و لذا محققان نامبرده تست

را روشي مناسب ودقیق براي تشخیص بیماري بروسلوز در گاومیشها پیشنهاد کردند. تستهاي سرولوژیکي دیگري از قبیل تست 

ELISAي مقایسه اي، تست ELISAي غیرمستقیم و تست آگلوتیناسیون[ Agglutination: تجمع سلولهاي حامل آنتي ژن، 

 Molnar میکروارگانیزمها یا ذرات در کنار یکدیگر در حضور آنتي بادیهاي خاص موجود در سوسپانسیون )آگلوتینینها( ] به وسیله

و همکارانش در سال 2002 انجام شد.

پرورش گاومیش و تحقیقات
490



درمان:

درمان بروسلوز،  باید با استفاده از آنتي بیوتیکهاي مختلف با دز باال به مدت طوالني انجام شود. عملیات درماني بروسلوز،  

زنجیره غذایي انسان را تهدید مي کند.  ضمن اینکه امکان بازگشت مجدد بیماري بعد از توقف ظاهري آن نیز وجود دارد.

پیشگیري:

هرگونه اقدام براي پیشگیري از این بیماري،  باید در راستاي رعایت شدید نکات بهداشتي و یا بطور کامل تر در جهت ریشه کني 

این بیماري باشد. گله هاي مشکوک را باید در فواصل زماني معیني تست کرد تا زماني که نتیجه تست در همه دامها منفي بشود. 

با  از گله جدا کرد. در مناطقي که بروسلوز بیماري بومي شده،  فقط  باید بالفاصله  آنها مثبت است را  نتیجه تست  دامهایي که 

بیماري را کنترل کرد. واکسیناسیون تعداد دامهاي مبتال را کاهش مي دهد ودر نهایت امکان کنترل  این  واکسیناسیون مي توان 

بیماري را فراهم مي سازد. به عبارت دیگر، واکسیناسیون مانع ابتال گاومیش ها به باکتري بروسال آبورتوس نمي شود بلکه مانع ابتال 

75-65 درصد از جمعیت گله به عفونت شدیدمنجر به سقط جنین مي گردد. واکسنهاي مورد استفاده براي بیماري بروسلوز عبارتند 

از: واکسن زنده بروسال آبورتوس معروف به S.19 ؛ واکسن کمکي تولید شده از بروسال آبورتوس کشته شده به نام واکسن 45/20 

و واکسن جدیدي که در سالهاي اخیر با نام واکسن 51RB وارد بازار شده است. در مقایسه عملکرد واکسنهاي مختلف، آن دسته 

از دامهایي که با S.19 واکسینه شده بودند، بعد از گذشت 18 ماه از تزریق واکسن درصد کمتري از آنها نتیجه سروپوزیتیو از خود 

نشان دادند )Seropositive:  نتیجه مثبت در آزمایشهاي سرولوژیک که نشاندهنده وجود مقادیر زیادي از آنتي بادي است(، در 

صورتي که آن دسته از دامهایي که با 45/20 واکسینه شده بودند،  هنوز تعداد زیادي  دامهاي سرو پوزیتیو در بین آنها مشاهده می 

 .)Fenizia ،1991( شد

آنچه را  که دررابطه با واکسن 51RB مي توان گفت اینکه هنوز هیچگونه ارزیابي علمي که منتج به ارائه شیوه هاي کاربردي 

منجر به پیشگیري از بیماري بروسلوز در گاومیش بشود، انجام نشده است.  بنابراین،  استفاده از این واکسن براي گاومیش ها توصیه 

نمي شود. ثابت شده است که استفاده از دز کاهش یافته واکسن S.19، اختالف نتیجه معني دار )از نظر میزان پیشگیري از بروسلوز( 

.)Costa ،2002( با دز نرمال داده است

)Tuberculosis( سل

عامل بیماري:

مایکوباکتریوم بوویس )Mycobacterium Bovis(،  عامل بیماري سل در گاو و گاومیش است. در استرالیا مایکوباکتریوم 
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آویوم )M.avium( ، مایکوباکتریوم فورتویي )M.fortui( و مایکوباکتریوم فالوسنس )M.flavescens( را از توبرکول هاي 

با  عفونت  نتیجه  در  که  کوچک  گرد  توده  هرگونه   :Tubercle( کرده اند  شناسایي  و  جداسازي  گاومیش ها   )Tubercle(

باسیلهاي  گروه  به  متعلق  که  میله   به شکل  و  دراز  نازک،  ارگانیزمي    ،M.bovis ایجاد مي شود(.  توبرکولوزیس  مایکوباکتریوم 

Acid-fast است. 

)Acid-fast:عدم تغییر رنگ سریع  با اسید پس از رنگ آمیزي(.

M.bovis ها ممکن است به طور مختصر حالت انحناء پیدا کنند و لذا M.bovisهاي منحني شکل خودشان گروه کوچکي 

را تشکیل مي دهند. به طور کلي،  مایکوباکتریوم بوویس ها تا حدودي نسبت به گرما، خشک شدن سریع و بسیاري از ضدعفوني 

کننده ها مقاوم هستند . لیکن ، نسبت به تابش مستقیم نور خورشید مقاومتی ندارند. در مناطق گرم و مرطوب ، مي توانند به مدت 

طوالني زنده و فعال و در آبهاي قابل آشامیدن  راکد حداکثر تا18 روز زنده مي مانند )sharma ،1992 و Adlakha(.  در خاک 

نیز حداکثر تا دو سال زنده مي مانند. بیماري سل به عنوان یک بیماري اجتماعي – اقتصادي که سالمت عموم مردم را تهدید مي کند 

تلقي مي شود زیرا M.bavis یک باکتري مشترک بین انسان و دام است به طوري که این باکتري عامل اصلي بیماري سل انساني 

در کشورهاي در حال توسعه است )Tariq Javad و همکاران، 2004(.

اپیدمیولوژي:

دام آلوده به مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ، منبع اصلي انتقال بیماري سل به دیگران است.  بدین صورت که تنفس و تمام 

ترشحات و مواد دفعي یک چنین دامي از قبیل مدفوع، شیر، خلط،ادرار، ترشحات واژن و رحم  تراوش های غدد لنفاوي سطحي 

حاوي باکتري هستند  و در محیط پخش مي شوند. ابتال به مایکوباکتریوم در گاو به میزان 95-90 درصد از طریق تنفس و 5-10 

درصد از راه  دهان اتفاق مي افتد. تنفس هواي آلوده،  علت اصلي ورود باکتري سل به بدن است )97 درصد از دامهاي مسلول در 

استرالیا از این طریق مبتال شده اند(. آغوز یا شیر آلوده به مایکوباکتریوم دلیل مهم عفونت در گوساله ها هستند. دیگر منابع شناسایي 

شده عفونت عبارتند از ;مگس ها و پرنده هاي آلوده به باکتري سل )Tariq Javad و همکاران، 2004(. زماني که دام مبتال به 

بیماري سل مي شود ،  ابتدا توده هایي از مایکوباکتریوم در نقاط ورود باکتري و نیز در غدد لنفاوي منطقه هجوم مستقر مي شوند و 

سپس،  از آنجا به مرور در سراسر بدن پخش مي گردند. ضایعات ناشي از بیماري سل را مي توان به الف: - ضایعات شدید ارزني 

شکل، ب- ضایعات کوچک توپرو گره اي شکل و ج(- ضایعات مزمن دسته بندي کرد. یک سري از عوامل خطر هستند که بر روي 

تشدید بیماري در حد بروز و یا عدم بروز عالئم بالیني تاثیر مي گذارند. این عوامل عبارتند از: محل زایش دام؛ تعداد گوساله ها در 

واحد مکان؛ نوع خوراک بویژه کنسانتره،  نژاد؛  وجود گاو آلوده در کنار گاومیش؛  اندازه گله؛  آب آشامیدني دامها؛  سیستم جایگاه؛  
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مراتع کوهستاني در فصل تابستان و امکان تماس با دامهاي وحشی  )Tariq Javad و همکاران، 2004(. شیوع بیماري سل در 

نشخوارکنندگان کوچک معمواًل به ندرت اتفاق مي افتد. در خوکها این بیماري از طریق گاوها و یا پرندگان مبتال شایع مي شود. به 

طور کلي،  مي توان گفت بیماري سل مخصوص گاوها در تمام کشورهاي دنیاست. شیوع بیماري سل در گاومیش هاي پاکستان، 

هندوستان، مصر، استرالیا و تایلند گزارش شده به طوري که در بعضي از موارد شدتش در گاومیشها بیشتر از گاوها و در بعضي 

خفیف تر از گاوها بوده است )kumar ،2003 و sharma(. به رغم بعضي از نظریات مخالف، گاومیش آبي نسبت به سویه گاوي 

بیماري سل )Mycobacteruim bovis( حساس است.  در صورتي که در گذشته،  عقیده بر این بود که گاومیشها نسبت به  

این بیماري مقاوم هستند. شیوع شدید بیماري سل در گاومیشهاي وحشي،  مشاهده وگزارش شده است.

کلي،   بطور  شدند.  مبتال  سل   بیماري  به  گاومیشها،  از  درصد   2/5 و   8/5 ترتیب  به  پاکستان  در  تحقیقاتي  ایستگاه  دو  در 

گاومیشهاي در سن حدود شش سال،  بیشتر از دیگر گروه هاي  سني در معرض ابتال به این بیماري هستند )Tariq javad و 

همکاران، 2004(.

 kanameda و Ekgatat ،1995( مایکو باکتریوم بوویس ، از گاومیشهاي تایلند و استرالیا شناسایي و جداسازي شده است -

. Tomasovic ،1981 و Hein(. میزان ناخوشي و کسالت ناشي از بیماري از 20 تا 50 درصد اما میزان  تلفات از 60 تا 80 

درصد است.  این بیماری،  یکی از بیماریهای مهم مشترک بین انسان و دام است به طوري که انسان نسبت به سویه گاوي این 

بیماري حساس و به همین دلیل،  گاومیشهاي مبتال به سل منبع اصلي انتقال بیماري به انسان هستند.

برنامه هاي  که  مناطقي  در  مي دهد.  کاهش  مالحظه  قابل  بطور  را  انسانها  بین  در  بیماري  این  شیوع  شیر،   پاستوریزاسیون 

ریشه کني بیماري سل گاوي انجام شده ، بیماري در بین انسانها نیز  به شدت کاهش یافته است.

عالئم بالیني:

بیماري سل،  نوعي بیماري مزمن است که مدت آن از چندماه تا چند سال به درازا می کشد. اولین عالمت مشخصه آن در 

گاومیشها کسالت و پژمردگي عمومي دام مبتال است. در سل ریوي،  عالئمي از قبیل تب خفیف، کاهش اشتها، کاهش وزن ، 

سرفه هاي خشک و کوتاه متناوب و مزمن همراه با پونوموني، سختي تنفس، خشکي پوست و تورم غدد لنفاوي سطح بدن مشاهده 

مي شود. در صورتي که غدد پستاني آلوده به میکروب سل بشوند،  غده لنفاوي سطحي ناحیه باالي پستان متورم ولي بدون درد 

است، در یک چنین حالتي،  قطعًا عالئمي از ورم پستان و آبکي شدن شیر مشاهده خواهد شد. در سل روده اي اسهال مداوم مشاهده 

التهابي تک  از: تجمع محدود و کوچک سلولهاي  مي شود. از دیگر عالئمي که معمواًل در بیماري سل مشاهده مي شود عبارتند 

هسته اي در غدد لنفاوي ناحیه سر، ریه ها، روده و الشه. غدد لنفاوي مذکور معمواًل به شکل یک کپسول پنیري مانند  که مرکز آن 
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کلسیم است،  به راحتي قابل رویت است. رنگ این کپسول ها در گاو اغلب زردرنگ، در گاومیش سفید رنگ و در دیگر دامها به 

رنگ خاکستري متمایل به سفید است.ضایعات فعال ناشي از بیماري سل در اکثر موارد پنیري شکل و به رنگ قرمز در مرکز غدد 

لنفاوي دیده مي شود.ضایعات غیرفعال ناشي از بیماري معمواًل به شکل کپسول هاي گچي شکل مشاهده مي شود. از دیگر ضایعات 

بیماري  وجود نوعي برآمدگي هاي گره مانند کوچک توپر در پرده جنب و پرده صفاق، وجود ضایعات در ریه ها، کبد، طحال و کلیه 

مي باشد. سفت ومتورم شدن پستان بویژه در کارتیه هاي عقب، برونکو پنوموني )Bronchopneumonia: التهاب ریه ها که از 

برونشیولهاي انتهایي آغاز مي شود(، ضایعاتي در الیه مننژ مغز، مغز استخوان و مفاصل از دیگر عالئم بیماري سل هستند. به طور 

کلي،  ضایعات نامبرده در گاومیش مسلول کمرنگ تر و کم گچي تر از گاو مسلول هستند به طوري که تا حدودي به حالت ماسیدگي 

و مومي شکل مشاهده مي شوند. استقرار مایکرو باکتریوم در گاومیش مبتال به سل عمدتًا در ناحیه قفسه سینه، میان سینه و غدد 

لنفاوي موجود در برونشها و پس از این نواحي در محوطه شکم، کبد، سر، غدد لنفاوي بخش خلفي حلق و باالخره در غدد لنفاوي 

انتهاي کشاله ران است.  

در الشه دام مسلول، غدد لنفاوي، مفاصل، استخوانها و پرده مننژ مغز حتمًا باید پس از تلف شدن دام مورد بررسي آزمایشگاهي 

قرار گیرد. در صورت شیوع خفیف بیماري )در مراحل نهایي ریشه کني( و یا شیوع شدید بیماري )مراحل اولیه ریشه کني( الشه 

دام هاي آلوده را  ضبط و معدوم مي کنند. الشه دامهایي را که جواب تست سل در آنها مثبت بوده ، لیکن هیچگونه عالئم بالیني از 

خود نشان ندادند بصورت محدود و کنترل شده توزیع و به مصرف مي رسانند، اما،  در شرایط اقتصادي مطلوب که کمبود گوشت 

وجود ندارد،  بهتر است الشه دامهاي مشکوک هم معدوم شوند. در مراحل اولیه و نهایي برنامه ریشه کني بیماري سل ، توصیه 

مي شود گوشت حاصل از الشه دامها )آلوده، مشکوک و غیر مشکوک( کاماًل پخته شود. در مناطقي که بیماري سل به صورت خفیف 

و یا شدید شایع است،  به طوري که یک و یا بیشتر از یک اندام مورد هجوم مایکوباکتریوم قرار گرفته و ضایعات ارزني شکل در 

دام مبتال مشهود است در یک چنین شرایطی  عالئم همه گیري و انتشار بیماري از طریق خون آلوده مشاهده نمي شود و لذا اگر 

شرایط اقتصادي دامداران اقتضا کند،  بهتر است الشه این گونه دامها نیر ضبط و معدوم شوند. در بعضي از کشورها الشه دامهایي 

که ضایعات غیرفعال )به صورت گچي و یا کپسول مانند( در  اندامهای  آنها دیده شده اما،  در غدد لنفاوي رخنه نکرده اند را به 

مصرف مي رسانند.

تشخیص:

براي تشخیص بیماري سل، معمواًل از تست زیر جلدي توبرکولین،  عالئم بالیني و  بررسي ضایعات حاصل از کالبد شکافي  دام  

  ))Delayed Hypersensitivity Reactioins      تلف شده  استفاده مي کنند.  از  واکنشهاي  افزایش حساسیت  تاخیري
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به عنوان یک تست  زیرجلدي انفرادي  و یا تست مقایسه اي  با توبرکولین هایي  متفاوت مي توان  استفاده کرد.  همچنین،  از 

نیز تست stormont  مي توان استفاده کرد. واکنش گاومیش در  تست گرمایي کوتاه مدت )Short Thermal Test( و 

 sharma. Tariq و kumar ،2003( قبال بیماري سل مشخص تر از گاو است و امکان دارد  حدود ده روز به طول بیانجامد

 Ziehl- و همکاران، 2004(. تشخیص بیماري سل را مي توان با استفاده از گستره ضایعات و ترشحات رنگ آمیزي شده با Javad

Neelsen انجام داد. آنچه در این رابطه مشخص شده این است که باسیلها پس از رنگ آمیزي، خیلي کوچک و به رنگ قرمز دیده 

مي شوند. از تزریق باسیل سل به حیوانات آزمایشگاهي از قبیل خوک گینه مي توان براي تشخیص استفاده کرد.

یک رشته بیماري هایي شبیه سل هستند که ممکن است با بیماري سل اشتباه گرفته شوند و لذا، حتمًا باید تشخیص افتراقی  

انجام شود،  این بیماري ها عبارتند از : آبسه ریه و غدد لنفاوي، التهاب پرده جنب)Pleurisy(، پلوروپنوموني مزمن واگیردار، التهاب 

پریکارد )pericarditis(، اکتینو باسیلوز )Actinobacillosis: نوعي بیماري شبیه اکتینومایکوز در حیوانات اهلي که در آن 

تومورها،  قارچي،  انگلي و  نیز دیده مي شوند(، ضایعات  انسان  بافتها تشکیل مي دهند و گاهي در  باسیلها ساختارهاي شعاعي در 

لنفادنیت پنیري شکل )Lymphadenitis:التهاب یک یا چند گره لنفاوی(، بیماری یون )Johne's disease(، تومور غده 

فوق کلیه و باالخره بیماری لنفوماتوز ):Lymphomatosis ایجاد لنفومهای متعدد در بدن (. 

- در گاوهاي مبتال به سل مرغي، ضایعات معمواًل در غدد لنفاوي مزنتریک )Mesenteric( مشاهده مي شود. براي تشخیص 

سل مرغي در دام زنده عالوه بر تست توبرکولین زیرپوستي، از تست غیرمستقیم هموگلوتیناسیون در مراحل اولیه و پیشرفته بیماري 

استفاده مي کنند )kumar ،2003 و sharma (. استفاده از تست Dot Blot Immunoassay براي تشخیص و میزان 

آنتی ژن 85 ) نوعی آنتی ژن ( توصیه مي شود. بین نتایج مثبت تست مقایسه اي توبرکولین زیرجلدي و مجموع پروتئین و گلوبولین 

 Tariq ( موجود در سرم خون همبستگي مثبت  و این درحالي است که با درصد مونوسیت هاي خون همبستگي منفي وجود دارد

Javad و همکاران، 2004(.

درمان:

هیچ گونه درمان براي بیماري سل وجود ندارد زیرا هرگونه اقدامات درماني مستلزم زمان طوالني و صرف هزینه زیاد است. 

از:  از روشهاي درماني را مي توان اعمال نمود که عبارتند  از ارزش ژنتیکي باالیي برخوردار هستند،  یک سري  در دامهایي که 

گرم   2/5 تزریق  ایزونیازید،  دهیدرواسترپتومایسین،  و  اسید  ایزونیکوتینیک  اسید،  سالیسیلیک  آمینو  پارا  و  استرپتومایسین  تزریق 

 .)sharma و kumar ،2003( Isonizidاسترپتومایسین داخل عضله همراه با 1/5 گرم ریفام پیسین و 2/5 گرم
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پیشگیري:

پیشگیري از شیوع بیماري سل، در درجه اول وابسته به اجراي برنامه هاي ریشه کني در سطح ملي است. لیکن،  به طور کلي 

رعایت کامل و دقیق نکات بهداشتي به منظور پیشگیري از گسترش بیماري نیز حائز اهمیت هستند .  از جمله این اقدامات عبارتند 

از: کشتار و معدوم کردن دامهاي آلوده )چه آنهایي که عالئم بالیني از خود نشان داده اند و یا آنهایي که در تست توبرکولین مثبت 

شده اند(، جداسازي فیزیکي مادران مسلول از گوساله هایشان، ضدعفوني کامل و منظم جایگاه.

)Paratuberculosis( شبه سل یا بیماري یون

عامل بیماري:

آویوم  مایکوباکتریوم  عاملش  که  شود  می  شمرده  نشخوارکنندگان   مهم  باکتریایي  بیماریهاي  از  یکي   ، سل  شبه  بیماري 

)Mycobacterium avium( از زیر گونه پاراتوبرکولوزیس است. این بیماري ، باعث التهاب مزمن روده کوچک همراه با 

گرانولوم مي شود وعالئم بالیني آن عبارتند از کاهش وزن و اسهال )chiodini و همکاران ، 1984(. گاوها معمواًل در دوران 

گوسالگي به این بیماري مبتال مي شوند . لیکن،  عالئم بالیني آن پس از گذشت یک دوره کمون طوالني چندساله پدیدار مي شود. 

در یک گله مبتال به شبه سل،  بیشتر دامها ظاهراً سالم هستند و گاهًی موارد انفرادي از طریق نمونه مدفوع شناسایي مي شود 

 Acid fast ،و همکاران ، 2000(. مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس یک باسیل هوازي، غیراسپورزا، غیرمتحرک  Whitlock(

)عدم تغییر رنگ سریع با اسید پس از رنگ آمیزي( است که به عنوان یک انگل به کندي در داخل سلول زنده رشد مي کند.

این باسیل،  تاحدودي مرتبط است با مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم سیلواتیکوم زیرا مي توان آن را با استفاده از تکنیکهاي 

DNA از دوباسیل مذکور جدا کرد، تکنیکهاي مورد استفاده عبارتند از:

الف: Restriction endonuclease analysis ؛

ب: آنالیز )Restriction fragment length polymorphism( RFLP ؛ 

ج: روش )Pulsed field gel electrophoresis( PFGE ؛ 

 .Field inversion gel electrophoresis( FIGE( د: روش

اپیدمیولوژي: 

بیماري یون بر روي سالمت و تولید دام به صورت مستقیم و غیرمستقیم یعني ایجاد محدودیت در تجارت فرآورده هاي دام ، 

اثر مي گذارد. این بیماري،  در بسیاري از گونه هاي دامي بویژه در نشخوارکنندگان شایع است. مهم ترین منبع عفونت و انتشار این 
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بیماري،  مدفوع دامهاي مبتال به مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس است. در مرحله اولیه بیماري، ممکن است میکروب این بیماري به 

طور متناوب در مدفوع دام مبتال یافت شود . لیکن،  همزمان با پیشرفت بیماري جمعیت میکروب نیز در مدفوع دام مبتال زیاد مي شود 

بویژه اگر دام بیمار در معرض استرس نیز قرار گیرد. بیشتر دامها از طریق خوردن غذا و یا آب آلوده مبتال به بیماري یون مي شوند. 

گاوها معمواًل در سنین گوسالگي مبتال به میکروب یون مي شوند و با افزایش سن مقاومت آنها به بیماري نیز افزایش مي یابد.

توان ماندگاري و بقای مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس در محیط با کاهش درجه دما، رطوبت و حفاظت از تابش مستقیم خورشید 

افزایش پیدا مي کند. بعضي از دامها ممکن است از ناحیه رحم مبتال به بیماري شوند و احتمال این پدیده در دامهاي مولد )که زایمان 

کرده اند( بیشتر است.

عالئم بالیني:

نشانه های  بالیني مشخصه بیماري یون در گاوها عبارتند از کاهش وزن مزمن و فزاینده همراه با اسهال مداوم . مدفوع دام 

مبتال معمواًل به رنگ سبز، حبابدار و بدون خون و یا موکوس است. احتمال دارد مدفوع براي مدت کوتاهي سفت )غیرآبکي( بشود. 

لیکن،  اسهال دوباره با شدت بیشتر ادامه مي یابد. دامهاي مبتال به بیماري یون در ابتدا به ظاهر کاماًل  سرزنده و با نشاط اند  به 

طوري که در سراسر طول بیماري به طور طبیعي غذا مي خورند. اما،  همراه با پیشرفت بیماري، ادم )Edema: تجمع غیر طبیعي 

مایع در فضاهاي بین سلولي( در زیرفک تحتاني مشاهده مي شود. در آزمایش توشه رکتال،  الیه هاي بافت مخاطي ضخیم و یا به 

حالت چین خورده به نظر مي رسند. سن بروز عالئم بالیني در دامهاي مبتال کاماًل متغیر است.

در بیشتر موارد عالئم بالیني تا قبل از سه و یا چهارسالگي دام بروز نمي کند، لیکن گله هایي هم بوده که عالئم بالیني این 

بیماري در دامهاي دوساله مشاهده شده است.

- اگر چه،  دامهاي مبتال به یون در مراحل پیشرفته بیماري معمواًل دچار باکترمي )Bacteraemia: وجود باکتري در خون( 

هستند اما، ضایعات اختصاصي این بیماري )در حالت پیشرفته( در روده و غدد لنفاوي روده پدیدار مي شوند. در مراحل اولیه ابتال 

دام به مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس، ضایعات خفیف )ناشي از بیماري( معمواًل به آن صورت مشاهده نمي شوند ولي،  در مرحله 

شدیدتر بیماري، غدد لنفاوي ناحیه مزانتر )Mesentery: روده بند، چین صفاقي که روده کوچک را به دیواره خلفي بدن متصل 

با ادم )Edema( مي شود.در همه گونه هاي دامي میزبان این بیماري، ضایعات اختصاصي روده  مي کند( بزرگ، کمرنگ همراه 

بیشتر در قسمتهاي پایین  ژژنوم )Jejunum: بخشي از روده کوچک که از دوازدهه تا ایلئوم ادامه دارد( و ایلئوم )Ileum: بخش 

دیستال روده باریک که از ژژنوم تاسکوم کشیده شده است( پدیدار مي شود، ضمن اینکه دریچه ایلئوسکال ) Ileocaecal: مربوط 

به ایلئوم وسکوم( بزرگ مي شود اما وجود ضایعات اختصاصي در دریچه و بافتهاي مجاور در همه موارد بیماري قطعي نیست و لذا 
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نمونه هاي بیشتر از ضایعات مختلف باید مورد آزمایش قرار گیرد تا بتوان به تشخیص دقیق وصحیح بیماري یون دست یافت. ضایعه 

تیپیک روده اي این بیماري، ضخیم شدن پراکنده بافت مخاطي روده همراه با افزایش الیه ها یا چین خوردگي هاي عرضي است. 

برآمدگیهاي چین ها معمواًل پرخون و سطح مخاطها مخملي شکل و نرم است. در گاوهاي مبتال به یون،  به ندرت بافتهاي نکروزه 

شده مشاهده مي شود و برخالف گوسفند و بز،  هیچگونه کلسیفیکاسیون )Calcificatoin: رسوب نمکهاي کلسیم در یک بافت( 

و پنیري شدن )Caseatoin: نوعي نکروز که طي آن بافت به یک توده خشک شبیه پنیر تبدیل مي گردد( مشاهده نمي شود.

تشخیص: 

تشخیص قطعي این بیماري،  باید با بررسي دقیق و تفسیر مجموعه یافته هاي اپیدمیولوژیکي، کلینیکي و پاتولوژیکي انجام شود. 

در این رابطه،  تستهاي مورد استفاده عبارتند از:

1- تکنیک Ziehl.Neelsen staining method ؛

2- متد باکتریولوژیکي )Herrold egg yolk agar( ؛

مشاهده  و  مایع  کشت  محیط  در  باکتري  رشد  از  استفاده  با   :Radiometric culture( BACTECO تکنیک   -3

متابولیتهایي که نشانگرهاي رادیواکتیو به آنها متصل شده اند، باکتري شناسایي مي شود( ؛

4- مشاهده و بررسي )PCR(DNA ؛

5- تست داخل پوست )از این تست زیاد استفاده نمي شود زیرا حساسیت کم و اینکه فقط در بعضي از پستانداران بصورت انفرادي 

جواب مي دهد( ؛

6- تست اینترفرون )از این تست عمدتًا براي تشخیص سل گاوي )مایکوباکتریوم بوویس( استفاده مي شود ؛

7- تکنیک )Purified protein derivative( PPD و مایکوباکتریوم آویوم PPD ؛

8- تست AGID  )Agarose Immuno DiffusionTest( ؛

9- تست CFT ) این تست برای تشخیص و یا تایید نهایی بیماری توصیه نمی شود( ؛

10- تست ELISA )حساس ترین و اختصاصي ترین تست براي آنتي بادي هاي سرم(.

درمان:

هرچند که مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس به طور طبیعي به بسیاري از داروهاي ضدمیکروبي مورد استفاده مقاوم است، لیکن 

هنوز اطالعات درباره میزان آسیب پذیري این باکتري از داروهاي ضدمیکروبي خیلي کم است و علت اصلي  این نکته در این است 
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که معالجه دامهاي مبتال به بیماري یون بسیار  هزینه بر و گران است. در حقیقت،  چنین مشخص شده که در معالجه دامهاي مبتال 

به بیماري یون با دارو ، صرفه اقتصادي را باید در نظر گرفت. شانس بهبود دامهاي مبتال به این بیماري اندک ،  هزینه دارو زیاد 

وگوشت و شیر دامهاي معالجه یافته با داروهاي قوي و موثر،  براي مصرف انساني مناسب نیستند. بنابراین،  در رابطه با تعیین میزان 

آسیب پذیري این باکتري به داروهاي مختلف )و به تبع آن توصیه یک شیوه دارو و درماني مناسب(،  تحقیقات آزمایشگاهي خیلي 

کمي انجام شده است )آزمایش میزان حساسیت باکتري به داروهاي مختلف در شرایط آزمایشگاهي(.در تحقیقي که بر روي تعدادي 

از گوساله هاي گاو انجام شد، از داروهاي Rifampicin ، Streptomycin و Pirazinamide به ترتیب در دوزهاي 30، 

25 و 50 میلي گرم به ازای یک کیلوگرم وزن زنده در هر روز به مدت هفت ماه استفاده شد و نتیجه درماني رضایت بخشي حاصل 

گردید )Arrigoni و همکاران، 1995(.

پیشگیري:

انجام واکسیناسیون برضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس باعث کاهش میانگین خسارت اقتصادي ناشي از بیماري مي شود و 

لذا از نظر اقتصادي نتیجه بخش است. انجام واکسیناسیون در گاوهایي که عالئم بالیني پاراتوبرکولوزیس را از خود نشان داده  بودند،  

 kalis( باعث کاهش تولید شیر به میزان 13درصد شد ، حال اینکه در گروه غیر واکسینه شده،  این کاهش به میزان 21درصد بود

و همکاران، 1995(.

)Haemorrhagic Septicaemia=HS( هموراژه سپتي سمي 

عامل بیماري:

بیماري  هموراژه  سپتي  سمي ،  نوعي  بیماري باکتریایي واگیردار  است که به نام تب حمل و نقل )Shipping fever( نیز 

نامیده مي شود. عامل این بیماري ، دو سروتیپ از باکتري پاستورال مولتوسیدا به نامهاي اختصاري 2B و 2E هستند. این باکتري 

کوچک و گرم منفي، کوکو باسیلوس دو قطبي، غیرمقاوم به گرما و در شرایط محیطي مناسب حداکثر یک هفته مي تواند زنده بماند.

اپیدمیولوژي:

 Bos( این بیماري،  به عنوان یکي از مهمترین بیماري هاي نشخوارکنندگان بزرگ در جنوب شرق آسیا محسوب مي شود و گاوها

indicus , Bos Taurus( و گاومیشهاي آبي )Bubalus bubalis( که بیشترین آسیب پذیري را دارند را مبتال کرده و منجر 

به تلفات زیاد در دامهاي آلوده مي شود. عامل بیماري در گاومیشها عمدتًا تیپ 2B است )kumar ،2003 و sharma(. دامهاي 
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حامل باکتري، منبع اصلي عفونت هستندکه عالوه بر گاو و گاومیش از خوک ها، گوسفندان و اسبها نیز مي توان نام برد. مجاري حلق 

و بیني )Nasopharynx( مسیر اصلي ورود هواي آلوده به باکتري به داخل بدن دام هستند. ناقالن واسط )Vectors( هرچند 

که نقش معني دار در انتقال بیماري ندارند، لیکن در هر صورت انتقال بیماري به طور غیرمستقیم نیز امکان پذیر است.

- بطور کلي،  بیماري H.S گریبانگیر دامهایي مي شود که تحت استرس هستند. در مناطقي که بیماري بومي آنجا شده ، معمواًل 

دو درصد )2 درصد( از گاوها و گاومیش هاي سالم حامل باکتري در بافت لنفاتیک )Lymphatic: مربوط به لنف یا عروق لنفاوي( 

قسمت باالي دستگاه تنفس هستند.

حتي در صورت وجود آنتي بادي در جریان خون، باکتري ها به طور متناوب مجاري بیني و حلق )Nosopharynx( را مورد 

هجوم قرار مي دهند و به تبع آن،  همراه با ترشحات بیني در محیط پخش مي شوند. ایجاد استرس در دام ، نقش موثري در ایجاد 

این واقعه یعني فرصت هجوم باکتري به دام دارد. انتقال عفونت به دامهاي دیگر از طریق تماس مستقیم بین دام بیمار و دامهاي 

سالم، مصرف خوراک و یا آب آلوده به باکتري انجام مي شود.باکتري بیماري H.S ، بیشتر از چند روز در محیط زنده نمي ماند. این 

بیماري،  در جنوب و جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و قسمت اعظم آفریقا شایع است. در جنوب اروپا نیز مواردي از شیوع این بیماري 

گزارش شده است.

عالئم بالیني:

بعضي از تحقیقات انجام شده در مورد این بیماري،  حاکي از این است که آندوتوکسین )Endotoxin: نوعي سم مقاوم 

به حرارت که در داخل سلولهاي باکتریایي سالم موجود است ( در ایجاد بیماري H.S نقش دارد )Horadagola و همکاران، 

1997(. تورم سفت، گرم و دردناک در ناحیه پایین گردن یعني حدفاصل بین گلو و غبغب،  از بارزترین عالئم بیماري H.S هستند. 

تورم زبان، پرخون شدن غشاء هاي مخاطي و تنفس سخت و دردناک از عالئم دیگر این بیماري هستند. بیماري H.S نوعي بیماري 

تب دار حاد است که باعث تلفات شدید در دامهاي جوان تر مي شود. در زمان تب  داشتن  دام بیمار، ضایعات کبدي باعث افزایش 

بیلي روبین و دیگر نمکهاي صفراوي و کاهش کلسترول درخون مي شوند. آب و هواي گرم و مرطوب باعث گسترش این بیماري 

مي شود. اکثر موارد این بیماري حالت حاد و یا شدیداً حاد دارند به طوري که دام بیمار داراي عالئمي شامل تب باال )42درجه سانتي 

گراد(، افسردگي، بي میل به تحرک، ترشح بزاق و ترشحات بیني، احساس درد، تورم همراه با ادم از ناحیه حلق تا سینه، پرخون شدن 

غشاءهاي مخاطي، تنفس سخت و دردآور است. عالوه بر اینها گوساله هاي مبتال معمواًل التهاب همراه با خونریزي در ناحیه روده و 

معده  نیز از خود نشان مي دهند. مرگ دام از شش تا چهل و هشت ساعت پس از بروز عالئم بالیني اتفاق مي افتد و بهبود در دام 

بیمار به ندرت مشاهده مي شود. ضایعات این بیماري عمدتًا شامل تورم همراه با ادم در ناحیه حلق، تورم و وجود مایعات سروزي 
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شفاف و زردرنگ در ناحیه سینه، وجود مایعات آلوده به خون در حفرات بدن، تورم و پرخون شدن غدد لنفاوي ناحیه گردن  وحلق، 

وجود لکه هاي خون در زیر غشاي سروزي، پرخوني در ریه ها، پرخوني متغیر در شیردان و روده هستند  )گوساله هاي مبتال معمواًل 

التهاب همراه با خونریزي در ناحیه روده و معده نیز از خود نشان مي دهند(.  در صورت مرگ سریع،  ضایعات مذکور را کمتر مي توان 

در الشه مشاهده کرد.

تشخیص:

مدتي پس از تلف شدن دام بیمار،  باکتري از درون الشه ناپدید مي شود.  لذا،  بالفاصله پس از تلف شدن دام نمونه برداري و 

گستره هاي تشخیص باید تهیه شود. گاهی  در بعضي موارد نتیجه تست گاومیش هاي مبتال، اشتباهًا منفي نشان مي دهد، در نتیجه 

در یک چنین مواردي ، باید تستهاي بیولوژیکي و محیط کشت انجام شود.

- تشخیص این بیماري بر اساس جداسازي باکتري Pasteurella multocida از خون منعقد شده و یا بافتهاي آلوده 

انجام مي شود. نمونه ها باید با رعایت نکات بهداشتي )عدم آلودگي ظروف نمونه گیري( تهیه و در محیط سرد نگهداري شود. از 

نمونه هاي بافت ها مي توان براي تحقیقات بافت شناسي و ایمني- بافتي- شیمیایي )Immunohistochemistry( استفاده 

کرد )Horadagod و همکاران، 1991(. به منظور عدم اشتباه این بیماري با بیماري هاي شاربن عالمتي، طاعون گاوي و شاربن 

حتمًا باید تشخیص افتراقی انجام شود.

درمان:

اقدامات سریع درماني تا حدودي در شدت بیماري موثر است  لیکن درمان فقط در صورتي جواب مي دهد که بیماري در مرحله 

اولیه باشد.  در این صورت،  مي توان از داروي سولفونامید همراه با تزریق آنتي بیوتیک هایي از قبیل اکسي تتراسایکلین استفاده کرد 

.)Adlakha و sharma ،1992(

پیشگیري:

در مناطق عاري از بیماري، کنترل و محدودیت واردات دامهاي زنده از کشورهاي بومي این بیماري ، تا حدود زیادي خطر 

شیوع بیماري را کاهش مي دهد.  زیرا عامل بیماري H.S به سختي مي تواند در خارج از بدن دام میزبان زنده بماند.  لیکن این اقدام 

)کنترل واردات( هرگز باعث تضمین صددرصد عدم شیوع بیماري نیست.  زیرا،  دامهاي سالم نیز مي توانند منبع و ناقل میکروب 

این بیماري باشند. براي کنترل بیماري H.S،  معمواًل از سه نوع واکسن استفاده مي شود که عبارتند از:
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الف- واکسن Broth bactrin ؛ 

ب- واکسن Alum precipitated )در این واکسن از زاج سفید به عنوان عامل کمکي استفاده شده است( ؛

ج- واکسن Oil adjuvant )در این واکسن از نوعي روغن به عنوان عامل کمکي استفاده شده است( . 

- ایمن سازي ساالنه دام با استفاده از واکسن oil adjuvant نتیجه بهتري )از نظر ماندگاري مصونیت در دام( در مقایسه با 

دو واکسن دیگر داشته است بطوریکه مدت مصونیت حاصله از این واکسن،  از شش ماه تا یک سال به طول مي انجامد در حالي که 

.)sharma و kumar ،2003( این مدت در دو واکسن دیگر،  حدود پنج ماه است

به منظور پیشگیري از بیماري معمواًل یک بار در سال )یک ماه قبل از  شروع فصل بارندگي( واکسیناسیون در دامها انجام مي 

شود.

)Clamidiosis ( کالمیدیوزیس

عامل بیماري:

نوعي باکتري کوچک به نام کالمیدیاپزیتاسي )Chlamydia psittaci(، عامل این بیماري است. این باکتري ، در محیط 

کشت هاي آزمایشگاهي رایج تکثیر نمي شود و فقط در اندامهاي زنده قادر به تکثیر است. در کود و مواد بستر، حداکثر تا چهارماه، 

در آب هاي سطحي تا هفده روز و در الشه، تا ده روز مي تواند زنده بماند.

اپیدمیولوژي:

این بیماري ، عمدتًا در گوساله هاي از سه تا ده ماهه شایع است  روند فصلي دارد  به طوري که در فصل پاییز میزان شیوع بیشتر 

است. این بیماري ، معمواًل از ده تا پانزده درصد گله را مبتال مي سازد ولیکن میزان تلفات دامهاي مبتال حتي تا صددرصد هم مي 

.)Galiero و Sica ،1997( ،)Adlakha و sharma ،1992( رسد

سرکوب ایمني )Immunosuppression: جلوگیري مصنوعي از پاسخ ایمني مثاًل با پرتوتابي، داروهاي آنتي متابولیت 

یا آنتي بادي/ اختصاصي( باعث افزایش مقدار و شدت ضایعات مي شود )Gupta و همکاران، 1991(. این بیماري ، در کشورهاي 

بلغارستان، برزیل، هندوستان و ایتالیا شناسایي و گزارش شده است. شیوع سرولوژیک این بیماري در ایتالیا زیاد است به طوري که 

در منطقه کامپانیا شیوع سرولوژیک 13/9 درصد با تیتر باال گزارش شده است )Baldi و همکاران، 1997(.

عالئم بالیني:
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بالیني این بیماري هستند  التهاب قرنیه و ملتحمه چشم،  از عالئم  اختالالت تولیدمثلي، سقط جنین، بیماري هاي تنفسي و 

التهاب   :  Encephalomyelitis( انسفالومیلیت  بیماري،  اولیه  مراحل  در  گاومیش  گوساله  در  همکاران، 1997(.  و   Baldi(

مغز ونخاع( باعث افسردگي، افتادگي) شل شدن( معده همراه با اختالل در نشخوار و یبوست بدون تب مي شود. عالئم بالیني این 

بیماري،  با بي اشتهایي شروع و به ترتیب منجر به ترشح بیش از حد بزاق، اختالل در جویدن و بلع، تساع مردمک چشم، کوري و 

 ،)Opisthotonos( عوارض عصبي مي شود. این عوارض عصبی عبارتند از: بي ثباتي در راه رفتن ، خم شدن سر به سمت گردن

حرکتهاي بي هدف به اطراف، فلج شدن پاها، خوابیدن بر روي پشت و باالخره بعد از ده )10( تا پانزده)15( روز دام مبتال تلف 

بالیني( تلف مي شود. در معاینه  الشه پس  از مرگ ،   از دو یا سه روز )از بروز عالئم  از موارد ، دام مبتال بعد  مي شود.  گاهي 

فقط پرخوني موضعي در پرده مننژ  و  نقاطي از بافت مردگي بر روي پارانشیم  مغزي  مشاهده مي شوند. ضایعات  مغزي شامل  

نواحی  در  نرم شدن  و  مردگي  بافت  با  همراه  مننژ(،  پرده هاي  و  مغز  التهاب   :Meningoencephalitis( مننگوآنسفالیت   

برآمدگي قوس دار در کف شاخ خلفي بطن جانبي(، پل هیپوکامپ و الیه خارجي مغز هستند   :Hippocampus هیپوکامپ) 

 . )Galiero و Sica،1997(

تشخیص:

سرم  تبدیل  و  میکروسکوپي  ضایعات  مشاهده  بیماري،  عامل  شناسایي  و  جداسازي  اساس  بر  بیماري،   این  تشخیص 

)Conversion: نوعي ساختار  دفاعي ناخودآگاه که در آن اضطراب ناشي از تعارضات دروني ذهني تغییر و به صورت عالیم 

 )1B سوماتیک بروز مي کند( است. فقط با انجام تست هاي آزمایشگاهي مي توان این بیماري را از بیماریهاي کمبود تیامین )ویتامین

و یا افزایش گوگرد در جیره،  تمیز داد.

درمان:

میکروب کالمیدیاپزیتاسي،  به داروهاي تتراسیکلین و اکسي تتراسیکلین حساس است )Fenizia و همکاران، 1991(. آنتي 

بیوتیکهاي مذکور باید به مقدار 15 تا 20 میلي گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن هر 12ساعت به مدت 5 روز به محض مشاهده 

Re-( با استفاده از کورتیزول، بازگرداندن آب و یا مایعات به بدن )عالئم عصبي،  به دام مبتال تزریق شود. درماني حمایتي )کمکي

hydratioin( و استفاده از مواد سم زا )Detoxicants( باعث بهبود سریعتر دام مبتال مي شود.

پیشگیري:
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پیشگیري از این بیماري،  مبتني بر رعایت بهداشت محیط با استفاده از فرمالدئید 2درصد، هیپوکلریت کلسیم و یا سود کاستیک 

)Caustic soda: جوش شیرین سوزاننده(، انهدام الشه دامهاي مبتال و از بین بردن کود و بستر آلوده است  )Sica ،1997 و 

.)Galiero

 

 )Leptospirosis(لپتوسپیروز

عامل بیماري:

باکتري  همه سرووارهاي  امروزه،   است.  لپتوسپیروز  بیماري  عامل  گوناگون،   با سرووارهاي   Leptospira spp باکتري 

لپتوسپیرا را در قالب یک گونه به نام Leptospira interrogans ، دسته بندي کرده اند. این گونه،  شامل حدود 180 سرو وار 

مختلف است که به شانزده )16( گروه سرولوژیک )Serogroup: عنوان غیررسمي براي اشاره به گروهي از باکتریها که حاوي 

آنتي ژن مشترک هستند( تقسیم مي شوند.

در برزیل، Langoni و همکارانش در سال 1995 ، در 16 مزرعه پرورش گاومیش در ایالت Saopaulo عمدتًا سرووار 

wolffi را در گاومیش هاي مبتال مشاهده کردند. در سالهاي اخیر،  سرووار Pomona بیشترین شیوع را در بین گاومیشهاي 

وحشي داشته است )Girio و همکاران، 2004(، حال اینکه از نمونه ادرار ماده گاومیشهاي بالغ در یک مزرعه،  سویه اي از لپتوسپیرا 

متعلق به گروه سرولوژیکي Sejroe ، جداسازي شد. سویه مذکور،  تا حدود زیادي مرتبط است با سرووار Guaricura. در 

تحقیقي که در مزارع مختلف پرورش گاومیش در مرکز ایتالیا انجام شد،  سرووارهاي Tarassovi و Hardjo در دامهاي مبتال 

گزارش شدند )Autorino و همکاران، 1991(. به نظر مي رسد بیشتر موارد ابتال به لپتوسپیروز در گاومیشها که منجر به بروز 

عالئم بالیني شده بر  اثر سرووارهاي Pomona و Hardjo باشند )Costa ،2002(. باکتري لپتوسپیرا،  براي چندماه مي تواند 

در محیط مرطوب و شرجي بویژه در مرداب ها، استخرها، جویبارها و مراتع آبگیر،  زنده بماند.

اپیدمیولوژي:

بیماري لپتوسپیروز،  یکي از بیماریهاي مهم و نسبتًا شایع در بین دامهاي اهلي، وحشي و انسان است.  ضمن اینکه به عنوان 

یکي از مهمترین بیماري هاي گاومیش به علت تهدید سالمت عمومي انسانها محسوب مي شود. این بیماري در حقیقت،  یکي از 

بیماریهاي مشترک بین انسان و دام و به تبع آن یک خطر شغلي براي گاومیشداران، دامپزشکان و قصابان است. ابتالی  انسان به 

این بیماري به احتمال زیاد از طریق تماس مستقیم با ادرار آلوده و یا مواد آغشته  به ادرار،  اتفاق مي افتد. در حالت شدید بیماري 

باکتري لپتوسپیرا را مي توان در شیر نیز مشاهده کرد، هرچند که به مدت طوالني نمي تواند در شیر زنده بماند. پاستوریزاسیون باعث 
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از بین رفتن این باکتري در شیر مي شود.

دامها با خوردن و نوشیدن مواد غذایي و یا آب آلوده به ادرار و یا تماس مستقیم زخمهاي پوستي و یا غشاهاي مخاطي با گل 

و الي، سبزیهای آلوده و یا جنین هاي سقط شده از دامهاي مبتال و یا ناقل، به این بیماري مبتال مي شوند. دامهاي بهبود یافته و 

دامهاي ظاهراً سالم )Subclinical: فاقد تظاهرات بالیني( ، در دفعات متعدد میلیاردها باکتري لپتوسپیروز را از طریق ادرار در طي 

ماهها و یا سالها در محیط پخش مي کنند. 

- شنا کردن و غوطه وري در آب،  باعث مي شود که گاومیشها بیشتر در معرض ابتال به بیماري لپتوسپیروز قرار گیرند زیرا آبها 

معمواًل از طریق جوندگان و دامهاي وحشي )که حامالن طبیعي باکتري به شمار می روند ( آلوده به لپتوسپیرا هستند. گاومیشها 

ناقالن و منتشرکنندگان مهم این بیماري بویژه در کشورهاي پرورش دهنده برنج هستند. این بیماري در هندوستان، اتحاد جماهیر 

شوروي سابق، بلغارستان، روماني، برزیل و مصرگزارش شده است.

عالئم بالیني:

نشانه های  این بیماري در گاو،  عمدتًا عبارتند از التهاب همراه با تخریب بین بافتي در کلیه، کم خوني، ورم پستان و نیز سقط 

جنین در اکثر گونه هاي دامي . عالئم عمومي بیماري در حالت حاد و تحت حاد )Subacute( عبارتند از:

تب ناپایدار، کاهش اشتها، ورم پستان، احتمال توقف تولید شیر در دامهاي شیرده، تولید شیر زرد رنگ )در صورت تولید( و یا 

منعقد شده و به رنگ خون. در صورت ابتالی  شدید دامها به لپتوسپیروز معمواًل عوارضي همچون یرقان، کم خوني، پنوموني و سقط 

جنین همراه با جفت ماندگي مشاهده مي شود. در گوساله هاي جوان ، عفونت شدید به لپتوسپیروز باعث زرد رنگ شدن غشا ء هاي 

موکوسي و ادرار قهوه اي مایل به قرمز رنگ قبل از مرگ مي شود. بارزترین عالئم مشخصه این بیماري عبارتند از: خونریزي در 

بافتهاي مخاطي، هموگلوبینوري )Hemoglobinuria: وجود هموگلوبین آزاد در ادرار( و یرقان. در حالت مزمن بیماري، نشانه 

های  بالیني به شکل خفیف بروز مي کنند و فقط احتمال سقط جنین وجود دارد. در صورت التهاب پرده مننژ، احتمال دارد که دام 

مبتال عوارضي از قبیل عدم تعادل حرکتي، ترشح بزاق و سفت شدن عضالت از خود نشان دهد.

ضایعات عمومي بیماري عبارتند از: کم خوني و یرقان، خونریزي در زیر بافتهاي سروزي و مخاطي، وجود زخم ها و نقاط خونریزي 

در بافت مخاطي شیردان، ندرتًا وجود ادم در ریه ها و یا آمفیزم )Emphysema: تجمع پاتولوژیک هوا در بافتها و یا اعضاء(، التهاب 

و تخریب بافتهاي بینابیني در کلیه و مسمومیت خوني. الشه دام آلوده به لپتوسپیروز حاد ضبط و منهدم مي شود. مادامی که بیماری 

لپتوسپیروز به صورت مزمن و یا بومی یک منطقه شود ، یک چنین وضعیتی معمواًل دال بر آلوده بودن الشه ها به لپتوسپیروز است. 
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تشخیص:

آزمایش های مستقیم میکروسکوپي بر روي نمونه هایي از مایعات بدن را مي توان براي تشخیص انجام داد. دیگر روش هاي 

بدن  به  بیماریزا  عامل  وارد کردن   :Animal Inoculatioin( بیولوژیکي  باکتریولوژیکي، تست  از: کشت  عبارتند  تشخیص 

 Dark-field( (و تست هاي سرولوژیکي )ارگانیسم سالم براي ایجاد شکل مالیم بیماري که به دنبال  آن ، ایمني ایجاد مي شود

.microagglutination:MAT

آناپالسموز،  بابزیوز،  بیماري هاي  از  لپتوسپیروز  بیماري   )Subacute( حاد  تحت  و  حاد  حاالت  دادن  تمیز  منظور  به   -

در  همولیتیک  کم خوني  نیز  و  زایمان  از  بعد  هموگلوبینوري  باسیلي،  هموگلوبینوري  شلغم،  و  پیچ  کلم  از  ناشي  مسمومیت هاي 

گوساله ها) Hemolyticanemia: گروهي از کم خونیهاي حاد و مزمن، ارثي و یا اکتسابي که با کاهش طول عمر اریتروسیتهاي 

بالغ و ناتواني مغز استخوان براي جبران کاهش طول عمر آنها مشخص مي شود(، حتمًا باید تشخیص تفریقي انجام شود.

وجود خون در شیر یکي از عالئم بالیني خاصي است که بیماري لپتوسپیروز را از دیگر بیماري هاي عفوني متمایز مي کند.

درمان:

درمان با آنتي بیوتیک: تزریق 12 تا 15 میلي گرم استرپتومایسین به ازای یک کیلوگرم وزن بدن دوبار در روز به مدت سه روز 

و یا 25 میلي گرم به ازای یک کیلوگرم  وزن بدن به صورت یک دوز انفرادي براي ریشه کن کردن عفونت در دامهاي ناقل. عالوه 

بر اینها، تزریق دي هیدرواسترپتومایسین به مقدار 10 گرم به ازای 1000 پوند وزن گاو به منظور ریشه کن کردن عفونت در دامهاي 

ناقل توصیه شده است. دیگر آنتي بیوتیکهاي مورد استفاده عبارتند از: کلرتتراسیکلین و یا اکسي تتراسیکلین. هرگونه اقدام درماني 

باید قبل از آسیب دیدن کلیه و کبد آغاز شود. در درمان حمایتي براي بهبود سریع دام ، باید از مواد حفاظت و تقویت کننده  کبد و 

نیز مواد هماتینیک )Hematinic: ماده اي که کیفیت خون را بهبود مي بخشد و مقدار هموگلوبین و تعداد گلبولهاي قرمز خون را 

.)sharma و kumar ،2003( استفاده شود  ،)افزایش مي دهد

پیشگیري:

با مدیریت صحیح ،  تاکید بر رعایت دقیق نکات بهداشتي همراه با برنامه واکسیناسیون ، مي توان از شیوع لپتوسپیروز در گله 

پیشگیري کرد. به طور کلي ، کنترل و پیشگیري از بیماري مبتني بر تستهاي دوره اي در مناطق بوم بیماري، حذف و یا درمان 

ناقالن و دامهاي بیمار )که عالئم بالیني از خود نشان داده اند(، رعایت نکات بهداشتي و واکسیناسیون دامهاي حساس به بیماري 

است. واکسیناسیون باید در گوساله هایي با سن بیشتر از چهارماه انجام شود ضمن اینکه بعد از اولین واکسن هر شش ماه یک 
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 Pomona واکسن یادآور نیز زده شود . علت واکسن یادآور با این فاصله زماني،  این است که مواردي از سقط جنین بر اثر سرووار

در گاوهاي شیري که هشت تا دوازده ماه از اولین واکسن آنها گذشته بود، مشاهده شده است. واکسیناسیون،  نقش معني دار در 

کنترل این بیماري دارد. واکسیناسیون معمواًل با استفاده از واکسن Formalin Inactivated Bactrin همراه با یکي از دو 

ماده زیر  انجام می شود:

الف: هیدروکسید آلومینیوم یا زاج که با آنتي ژن محلول ترکیب مي شود و رسوب تشکیل مي دهد، رهایي آهسته آنتي ژن از رسوب 

مذکور هنگام تزریق واکسن باعث ایجاد پاسخ قوي و طوالني مدت آنتي بادي مي شود؛

 ب: ادجوان کامل فروندFreund‹s complete adjuant[  : نوعي امولسیون روغني که ایمني سلولي )واکنش افزایش 

حساسیت تاخیري( و نیز تولید آنتي بادي هومورال را برمي انگیزد] . 

تا  از سن چهار  معمواًل  دامها  واکسیناسیون  نشان مي دهد.  را  بهتري  )ب(پاسخ سرولوژیکي  دوم  باماده کمکي  واکسیناسیون 

شش ماهگي شروع و از آن ببعد،  ساالنه تکرار مي شود )kumar ،2003 و sharma(. همه دامهاي حساس به بیماري در یک 

گله و یا منطقه آلوده باید واکسینه بشوند. نوع واکسن مورد استفاده در گله هاي آلوده ، حتمًا باید از همان سروتیپي باشد که باعث 

بیماري در دامها شده است. زیرا هر واکسني در قبال سروتیپ خاص خودش در بدن دام،  مصونیت به وجود می آورد  و در قبال 

سروتیپ هاي دیگر یا ایجاد مصونیت نمي کند و یا اینکه به مقدار خیلي اندک ایجاد  مي کند. در  مناطق  بوم بیماري از واکسن 

دوظرفیتي )Bivalent vaccine( باید استفاده شود. واکسن تهیه شده با سرووار Hardjo از نظر ویژگیهاي آنتي ژنیک، ضعیف 

است و نمي تواند از ابتالی  دامها به باکتري، انتشار باکتري لپتوسپیرا  در محیط،  سقط جنین و ایجاد عفونت در گوساله ها، زودتر از 

شش ماه پس از تزریق، جلوگیري کند )حداقل باید شش ماه از تزریق واکسن بگذرد تا مصونیت در بدن دام به وجود آید(. لذا،  به 

همین علت در گله هاي آلوده به سرووار Hardjo،  حتمًا باید واکسن یادآور هر سه ماه یک بار به دامهاي مبتال زده شود )2002، 

Costa(. عملکرد تولید مثلی دامها در گله هایی که یک بار به بیماری لپتوسپیروز مبتال شده اند،  معمواًل  کاهش پیدا نمی کند 

و نباید  آنها را صرفًا به علت ابتال به این بیماری حذف کرد زیرا  ارزش یک چنین دامهایي به خاطر اینکه بدنشان در مقابل ابتال 

مجدد به آن سروتیپ از باکتري لپتوسپیروز مصونیت کامل پیدا کرده ، افزایش می یابد. 

)Contagious bovine pleuropneumonia=CBPP( پلوروپنوموني مسري گاوان

عامل بیماري:

مایکو پالسما مایکوئیده  )Mycoplasma mycoides subsp( عامل این بیماري است.

Mycoides SC )small colony type( )بیوتیپ گاوي( تنها تیپ آنتي ژنیک این باکتري است.
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- مایکوپالسماها از جمله میکروارگانیزمهاي فاقد دیواره سلولي، شکلهاي مختلف )Pleomorphic( دارند  و نسبت به آنتي 

بیوتیکهاي گروه بتاالکتامین از قبیل پني سیلین،  مقاوم هستند. در خارج از بدن میزبان،  نمي توانند بیشتر از سه تا  چهار ساعت 

زنده بمانند و به راحتي بر  اثر حرارت و یا مواد ضدعفوني کننده رایج از بین مي روند.

اپیدمیولوژي:

از آنجائي که میکروب این بیماري در محیط خارج از بدن میزبان بسیار ناپایدار است، در نتیجه انتقال از دامي به دام دیگر از 

طریق هواي آلوده و نیز مستلزم تماس نزدیک دام سالم با دام بیمار است، به این صورت که میکروبهاي پراکنده در محیط از طریق 

سرفه، بزاق و ادرار دام بیمار از راه تنفس وارد بدن دام سالم مي شود. در شرایط آب و هوایي مناسب، میکروب این بیماري قادر است 

حتي تا چندین کیلومتر دورتر از محل انتشار به دام سالم انتقال یابد.  سرایت بیماري از طریق جفت نیز امکان پذیر است. گاومیش 

آبي )Babalus bubalis(،  از جمله میزبانان این بیماري است ، حال اینکه گاوهاي وحشي و شترها نسبت به این بیماري مقاوم 

هستند. همه گروه هاي سني گاومیشها،  به طور مساوي نسبت به این بیماري حساس ، لیکن فقط یک بار مبتال مي شوند زیرا بر 

اثر عفونت اول،  مصونیت الزم  کسب مي کنند. به طور کلي،  این بیماري در گاومیشها از اهمیت کمتري نسبت به گاوها برخوردار 

است زیرا مقاومت گاومیشها در مقایسه با گاوها بیشتر است و به همین دلیل عالئم بالیني خفیف تر و نسبت دامهاي بهبود یافته در 

مقایسه با گاو بیشتر است )kumar ،2003 و sharma(. از آنجایی که حمل و نقل گاومیش در سطح بین المللی رو به گسترش  

و همین امر ممکن است باعث انتقال بیماري از گاومیشها به گاوها )در کشورهاي وارد کننده گاومیش( بشود،  لذا به این بیماري 

باید اهمیت داده شود.

شیوع بیماری CBPP، عمدتًا در قاره آفریقا ضمن اینکه در نقاط دیگر دنیا از قبیل جنوب اروپا، خاورمیانه و بخشی از آسیا نیز 

شایع است. این بیماری در دوره های زمانی معین ، در قاره اروپا از جمله  اسپانیا، پرتقال و ایتالیا شایع شده است. در قرن نوزدهم 

میالدی ، این بیماری در ایاالت متحده آمریکا ریشه کن شد. در حال حاضر،  این بیماری در نیمکره غربی وجود ندارد. در صورت 

شیوع طبیعی بیماری، فقط سی و سه درصد )33 درصد( از دامها )در حاالت حاد و یا فوق حاد( عالئم بالینی از خود نشان می دهند، 

چهل و شش درصد )46 درصد( دچار عفونت می شوند اما هیچگونه عالئمی نشان نمی دهند )حالت خفیف بیماری( و بیست و یک 

درصد )21 درصد( نیز مقاوم هستند. دوره کمون این بیماری ، از یک )1( تا سه )3( ماه است )در بعضی از موارد طوالنی تر از سه ماه(.

عالئم بالینی:

تب مالیم همراه با پلی پنه )Polypnoea: افزایش غیرطبیعی عمق و تعداد تنفس(، سرفه )در روز اول مالیم و مداوم که 
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به تدریج جراحت دار می شود(، بیرون آمدن آرنجها از محل طبیعی خود، پشت برآمده و بزرگ شدن سر. پس از مقداری تحرک،  

تنفس دام مشکل و صدای خس خس )ناشی از اختالل در تنفس( شنیده می شود به طوری که با زدن ضربه های کوتاه و تیز صدای 

خفیف از ناحیه پایین حلق ، به راحتی شنیده می شود. گوساله های  مبتال به این بیماری،  دچار التهاب و تورم مفاصل می شوند. 

 : Pleural cavity( مایع غلیظ کدر و یا زرد رنگ در حفره جنبی )ضایعات بیماری عبارتند از: وجود مقدار زیاد )حداکثر 30 لیتر

فضای بالقوه میان پرده جنب جداری و احشایی(  که پس از انعقاد،  لخته های بزرگ فیبرینی را تشکیل می دهند، ملتهب و فیبرینی 

شدن پرده جنب، ادم درون لبولی Interlobular edema((،  ظاهر رگه رگه مانند یکی از ریه ها به علت متراکم شدن بخشی  

از بافتهای ریه در مراحل مختلف تکامل  بیماری و جدا شدن یا کنده شدن غیر طبیعی  قسمتهای دیگر ریه همراه با کپسولهای 

رشته ای مانند که این کپسولها به وسیله بافتهای مرده خاکستری رنگ در دامهای بهبود یافته،  احاطه شده اند. 

تشخیص:

تشخیص آزمایشگاهی این بیماری به شیوه های زیر انجام می شود:

1. شناسایی عامل بیماری به روش های:

الف- جداسازی و شناسایی عامل بیماری با استفاده از تستهای متابولیکی و مهارفرآیند رشد از قبیل تست MF-dot ؛ 

ب- واکنش زنجیره پلی مرآز )PCR( ؛

2. تست های سرولوژیكی:

الف- تست تثبیت کمپلمان )Complement fixation( که از این تست فقط باید برای تشخیص در سطح گله نه برای 

موارد انفرادی استفاده شود؛

ب- تست ELISA ی رقابتی )روش مورد استفاده باید مورد تائید آژانس بین المللی انرژی اتمی و چندین آزمایشگاه مرجع 

باشد(؛

ج- تست آگلوتیناسیون خون )Haemagglutination: تجمع سلول های حامل آنتی ژن، میکروارگانیزمها یا دیگر ذرات 

موجود در خون در کنار یکدیگر در حضور آنتی بادیهای خاص موجود در سوسپانسیون(.

برای  توان  برد(، می  پی  بادی  آنتی  به حضور  توان  آگلوتیناسیون، می  بروز  این تست درصورت  )در  آگلوتیناسیون   از تست 

تشخیص  سریع )Penside test( در زمان شیوع شدید بیماری در سطح گله استفاده کرد.

نمونه های مورد استفاده در تست:
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ضایعات ریه، مایعات حفره جنبی، غدد لنفاوی، اگزودای )مایع غلیظ( منجمد بافت ریه برای جداسازی عامل بیماری، سرمهای 

خون در زمان شدت بیماری و دوره نقاهت.

درمان:

درمان مؤثری برای این بیماری وجود ندارد. مایکوپالسما مایکوئیده )تیپ SC(، در مقابل یک رشته  از داروهای آنتی بیوتیک 

از قبیل استرپتومایسین، اکسی تتراسیکلین و کلرامفنیکل حساس است، لیکن درمان با استفاده از این داروها فقط از پیشرفت بیماری 

یا بافت مرده  از موارد باعث تشکیل Sequestra می شود )Sequestra: تکه  اینکه حتی در بعضی  یا  جلوگیری می کند و 

ای که توسط ناحیه نکروزه از یک اندام جدا شده است(. در دامهایی که به صورت مزمن و یا دامهای ناقل که به صورت خفیف 

)Subclinical( مبتال به این بیماری هستند،  ممکن است عوامل بیماری در البه الی بافتهای نکروزه و منعقد شده )غیرقابل 

دسترس در نمونه خون( قرار داشته باشند و در نتیجه نتوان با استفاده از نمونه های خون،  آنها را شناسایی کرد و به همین دلیل 

است که از هرگونه درمان با آنتی بیوتیک در این دامها باید پرهیز  شود.

پیشگیری:

 Complement( برای پیشگیری از شیوع این بیماری در مناطق غیرآلوده باید از الف- قرنطینه، ب- تست های سرولوژیکی

Fixation: تثبیت کمپلمان( و ج-  کشتار همه دامها در گله هایی که تست مثبت بیماری در آنجا مشاهده شده، استفاده شود. 

کنترل و رعایت شدید اقدامات بهداشتی در زمان آمد و شد،  حمل و نقل گاوها از مؤثرترین شیوه های جلوگیری از گسترش این 

بیماری است.

در مناطق آلوده به بیماری پلوروپنومونی مسری گاوها از واکسن این بیماری سویه T1 به طور گسترده استفاده می شود، حال 

اینکه از  واکسن ترکیبی بیماری های طاعون گاوی و پلوروپنومونی واگیردار در بعضی از مواقع استفاده می شود. در مجموع،  ایمنیت 

حاصله پس از تزریق واکسن مطلوب است و حداقل دوازده )12( ماه دوام دارد. توصیه می شود دامها قبل از انتقال به مناطق عاری 

از بیماری پلوروپنومونی مسری گاوها علیه این بیماری واکسینه بشوند.

اسپورهای  خوردن  اثر  بر  که  نشخوارکننده  حیوانات  عفونی  بیماری  نوعی   :Anthrax( زخم  سیاه 

باسیل سیاه زخم ایجاد می شود و اغلب کشنده است(.

عامل بیماری:
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باسیلوس آنتراسیس )Bacillus anthracis(،  نوعی باکتری گرم مثبت، اسپورزا و میله ای شکل عامل این بیماری است. 

اسپورهای حاصله خاک را آلوده و به مدت طوالنی از پانزده )15( تا بیست )20( سال می توانند در خاک زنده بمانند. این باکتری 

دارای کپسولی است که می تواند سم تولید کند. 

اپیدمیولوژی:

دامها به صورت انفرادی و پراکنده )غیرآندمیک و غیراپیدمیک(،  به این بیماری مبتال می شوند. گاوها،  بطور کلی حساس تر 

از گاومیش ها به این بیماری هستند. سیاه زخم،  نوعی عفونت حاد باکتریایی در انسانها و دامهاست که می تواند سریعًا کشنده و 

مهلک باشد. این بیماری،  در سراسر جهان شایع و به عنوان یک مخاطره شغلی برای انسانها از قبیل کارگران شاغل در صنعت 

فرآوری پشم، کارگران گاوداری ها و دامپزشکانی که در تماس مستقیم با دامهای آلوده و یا محصوالت جانبی شان هستند، محسوب 

می شود. همه دامهای اهلی ، وحشی و نیز حیوانات باغ وحش ، به طور بالقوه مستعد ابتال به عفونت سیاه زخم هستند. این بیماری 

، از طریق خون، گوشت، پوست و دیگر فرآورده های دامی آلوده به انسان منتقل می شود. ورود باکتری به بدن انسان،  معمواًل بر  

اثر تماس مستقیم با دام، الشه، فرآورده های دامی و باالخره خاک آلوده اتفاق می افتد، ضمن اینکه عفونت از طریق استنشاق و 

خوردن مواد آلوده به اسپورها نیز غیرممکن نیست. حیوانات از طریق خوردن علوفه، مواد غذایی، آب و یا اجزای الشه های آلوده به 

باکتری ، مبتال به سیاه زخم می شوند. ثابت شده که حشرات از قبیل مگس های گزنده می توانند ناقل بیماری باشند. این بیماری 

در سراسر جهان مشاهده شده . لیکن در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب مانند بارندگی های پس از خشکسالی ، شیوعش بیشتر 

.)Kumar Sharma ,   ،2003( است

عالئم بالینی:

تب شدید با درجه حرارت باال، تورم گردن، حلق و ناحیه کمر،  از نشانه های  بالینی این بیماری هستند. در سیاه زخم پوستی،  

زخم ها و دلمه های موضعی همراه با تب و سردرد در روزهای اول بیماری و به تبع آن ، شدت بیماری همراه با مسمومیت خونی 

و التهاب پرده های مننژ بعد از چند روز مشاهده می شود. سیاه زخم تنفسی،  باعث پنومونی سریع در دام می شود.  سیاه زخم روده 

ای،  معمواًل با التهاب شدید روده و معده همراه است )دل آشوبه، استفراغ و اسهال(. بزرگ شدن غیرطبیعی طحال، خارج شدن 

خون از منافذ )مجاری( طبیعی و تلفات خیلی زیاد از دیگر عالئم بالینی این بیماری هستند. ابتال به بیماری سیاه زخم در گاومیش 

ها به صورت شدید و یا فوق شدید است. در حالت شدید، دام حدود 48 ساعت دارای تب شدید )42 درجه(، افسردگی، تنفس عمیق 

و سریع، پرخونی در غشاءهای موکوسی همراه با نقاط خونریزی است. شیر،  ممکن است آلوده به خون باشد ضمن اینکه احتمال 
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دارد اسهال و ادم در زبان، گلو، جناغ سینه و پرینه مشاهده شود )Perineum: پرینه، میان دو راه، ناحیه بین کشاله ران که در 

جنس مذکر به اسکروتوم و مقعد و در جنس مؤنث به فرج و مقعد محدود می شود(. در حالت فوق شدید، مرگ ناگهانی پس از 

تشنج و واژگونی دام بدون هیچیک از عالئم بالینی فوق الذکر )به استثنای خروج خون از سوراخهای بینی، مقعد و دهان( رخ می 

.) Sharma و  Kumar ، 2003( دهد

تشخیص:

با استفاده از گزارش وضعیت دام و نیز عالئم بالینی، تشخیص این بیماری آسان است. با استفاده از گستره خون و یا مایعات 

ادم،  می توان عامل بیماری را مشاهده و شناسایی کرد. از تست رسوب )Precipitation test: نوعی تست سرولوژیک که 

براساس آن آنتی بادی ضد آنتی ژنهای محلول، ماکرومولکولهای آنتی ژن را به صورت اختصاصی در بدن موجود زنده و یا محیط 

آزمایشگاهی به صورت قابل رؤیت رسوب می دهد(،  با استفاده از قطعات کوچک گوش و یا پوزه  دام بیمار می توان برای تشخیص 

استفاده کرد. به منظور تمیز دادن این بیماری با بیماریهای سیاه پستان حاد ) Peracute black quarter(، مسمومیت ناشی 

از سرب، لپتوسپیروز حاد و هموگلوبینوری باسیلی، تشخیص تفریقی باید انجام شود. در زمان جابه جایی الشه همه نکات بهداشتی 

باید در نهایت احتیاط رعایت شود. 

درمان:

در حاالت شدید و فوق شدید بیماری، زمان )فرصت( کافی برای درمان دام مبتال وجود ندارد. برای درمان دامهایی که به هر 

دلیل با ارزش هستند،  می توان تزریق وریدی سرم ضد سیاه زخم را به مقدار 100 تا 150 میلی لیتر همراه با آنتی بیوتیک هایی 

از قبیل استرپتومایسین به مقدار 8 تا 10 گرم در  روز و یا اکسی تتراسیکلین به مقدار پنج )5( میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن 

زنده دام حداقل به مدت پنج روز، انجام داد.

پیشگیری:

واکسن تهیه شده با اسپور باکتری سیاه زخم،  نتیجه رضایت بخش دارد به طوری که دام را به مدت یک سال در مقابل بیماری 

ایمن می سازد. استفاده از واکسن سیاه زخم در مواقع خطر،  می تواند در پیشگیری این بیماری مؤثر باشد. بعد از شیوع گسترده، 

واکسیناسیون ساالنه دامها حداقل به مدت سه )3( سال باید انجام شود.
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بیماری های انگلی 

)Trypanosomiasis( تریپانوزومیاز 

عامل بیماری : 

تک یاخته های تریپانوزوما که خانواده بزرگی از رده ماستیگوفورا با پراکنش جهانی هستند، عامل بیماری تریپانوزومیاز به شمار 

می روند. بعضی از گونه های این تک یاخته ، باعث بروز بیماری و تلفات شدید در دامها و انسانها در مناطق استوایی می شوند. 

همه انواع تریپانوزوما )به استثنای Trypanosome equiperdum(،  به وسیله بندپایان به میزبان جدید منتقل می شوند. 

در گاومیش آبی، تریپانوزوم اوانسی )T.evansi( با ظاهری دراز و باریک عامل بیماری Surra است. این بیماری بطور گسترده 

در شبه قاره هندوستان و بعضی از کشورهای جنوب شرقی آسیا،  شایع است.

اپیدمیولوژی:

سه )3( عامل در گسترش این بیماری نقش دارند، الف- گسترش بندپایان، ب- میزان بیماریزایی تک یاخته، ج- پاسخ ایمنی 

)Immune response( در دام میزبان. بیماری Surra،  نوعی عفونت مزمن در گاومیش های آبی که کاهش وزن، عدم 

باروری و سقط جنین از عالئم مشخصه آن است

)Luckins. Davison ،1988 و همکاران، Lohr .1999 و همکاران، Thu .1986 و همکاران، 1998(. دامهای مبتال به 

این بیماری،  به سختی عالئم بالینی از خود نشان می دهند و لذا این دامها معمواًل به عنوان میزبان فرعی یا حامل غیرفعال تک 

یاخته )Reservoir( محسوب می شوند. عفونت نهفته در گاومیشها زمانی منجر به بروز عالئم بالینی می شود که دام در معرض 

استرس ناشی از آب و هوای نامناسب و یا عفونت های دیگر از قبیل کرمهای پهن کبد )Liver Fluke(، طاعون گاوی، تب 

برفکی و یا پیروپالسموز قرار گیرد. بعد از واکسیناسیون نیز ممکن است عالئم بالینی ظاهر شوند. عامل این بیماری در خون و داخل 

بافت های ناحیه ستون فقرات دام میزبان وجود دارد. تریپانوزوم اوانسی باعث تلفات زیاد در گاومیشهای آبی کشورهای مختلف 

آسیایی شده است )Luckins. Lun ،1988 و همکاران، 1993(. این بیماری در شمال آفریقا، آمریکای جنوبی و سراسر مناطق 

دامپروری اندونزی نیز شایع است. در تحقیقی که  برروی گاومیشهای آبی اندونزی انجام شد، Payne و همکارانش در سال 1991 

میزان شیوع این بیماری در گاومیشها را بیشتر از گاوها اعالم کردند. عالوه بر این،  نوعی شیوع  وابسته به سن در گاوها و گاومیش 

ها مشاهده گردید به طوری که بیشترین میزان ابتال در دامهای افزونتر  از دو سال گزارش شد. تریپانوزوم اوانسی،  باعث جلوگیری 

از پاسخ ایمنی )سرکوب ایمنی( در گاومیش آبی و ممکن است باعث خنثی کردن اثر واکسیناسیون علیه بیماری پاستورال نیز بشود  

)Stephen. Holland ،1986 و همکاران، 2001(. به منظور بقاء و  فعالیت در بدن دام میزبانی که دارای  ایمنی کارآمد  و  
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قابلیت ایجاد پاسخ ایمنی است ، تریپانوزوم اوانسی قادر است  به طور منظم گلیکو پروتئین های قابل تغییر سطح  سلول خودش 

را  تغییر دهد که به این  مکانیزم،   تنوع آنتی ژنی می گویند )Antigenic variation: واریاسیون یا تنوع آنتی ژن، ساختاری  

که توسط آن انگلها می توانند از پایش ایمنی میزبان فرار  کنند، این مکانیسم از طریق تعدیل یا تغییر کامل آنتی ژنهای سطحی 

 :Parasitemia( باعث به اوج رسیدن پی در پی پارازیتمی )صورت می گیرد(. تولید انواع جدید و متغیر آنتی ژنها )به وسیله انگل

وجود انگلها در خون(  لیکن با فاصله زمانی می شود به طوری که در این فاصله زمانی به سختی می توان انگلها را در خون مشاهده 

 .)Jones و Mckinnell ،1985( کرد

تریپانوزوم ویواکس )T.vivax( نیز به عنوان انگل گاومیش های رودخانه ای در آمریکای مرکزی و جنوبی شناسایی شده و 

در صورت بروز بیماری،  باعث 22 درصد تلفات در گوساله گاومیشها می شود. 

عالئم بالینی:

نشانه های  بالینی این بیماری،  معمواًل به سه )3( شکل به شرح زیر تجلی می کنند: 

الف- عارضه لنفادنوپاتی )Lymphadenopathy: بیماری های گره های لنفاوی( و بزرگ شدن کبد؛

ب- کم خونی همولیتیک )آزاد شدن هموگلوبین از گلبول قرمز و ظاهر شدن در پالسما( به عنوان عالمت اصلی این بیماری 

بویژه در گاو؛

ج- از بین رفتن سلول و ترشح مایعات در درزها یا شکاف های بافتها و اندام های ملتهب از قبیل ماهیچه ها و سیستم اعصاب 

 .)CNS( مرکزی

عالئم بالینی در گاومیشها عبارتند از: بزرگ شدن غدد لنفاوی، ترشح موکوس از چشم ها، کاهش وزن، خشک و ناهنجار شدن 

پوشش بدن، ضعف و ناتوانی و سرانجام ،  افتادن بر روی زمین به حالت درازکش. حالت شدید بیماری می تواند منجر به تلف شدن 

 .)Bhatia ،1992( دام گردد

تشخیص:

حتمًا  بیماری  عامل  انگلهای  تریپانوزومیاز،  بیماری  قطعی  تشخیص  منظور  به  و  مشکوک  بالینی  عالئم  مشاهده  در صورت 

باید در داخل نمونه خون رنگ آمیزی شده مشاهده شوند. تشخیص بیماری سورا )Surra( بویژه اگر به حالت مزمن بود، ممکن 

است مشکوک )غیر قطعی( باشد. Payne و همکارانش در سال 1991، عفونت با تریپانوزوم اوانسی )T.evansi( را با تکنیک 

میکروهماتوکریت سانتریفیوژ )MHCT( و نیز مشاهده آنتی بادی های T.evansi را با تست ELISA، گزارش کردند. تاکنون،  
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چندین روش برای مشاهده و تعیین میزان آنتی بادی های ناشی از وجود بیماری براساس تنوع آنتی ژنی غالب  ابداع شده است 

)Verloo و همکاران، 2000(. یکی از این شیوه ها،  تست T.evansi/ CATT است که نوعی تست ساده آگلوتیناسیون و 

 Bajyana و Hamers 1988( مناسب برای مشاهده آنتی بادی در خون و یا سرم و قابل کاربرد در شرایط مرزعه ای است

Songa. Davison و همکاران، Holland .1999 و همکاران، 2002(.

درمان: 

در گوسفند،گاو وبز،  معمواًل از داروهای دیمینازن )Berenil( و بروماید )Ethidium و Novidium( استفاده می شود. 

از داروی اول با تزریق وریدی 10 تا 15 میلی گرم بازای یک کیلوگرم وزن بدن برای درمان گاومیش ها استفاده می شود. برای 

درمان این بیماری در گاو و گاومیش، می توان از شیمی درمانی با استفاده از سورامین )Suramin( و آنتریسید متیل سولفات 

محلول  ها،  گاومیش  در   Surra بیماری  درمان  برای  انتخابی  داروی  کرد.  استفاده   )Antrycide methyl sulphate(

10درصد کوئیناپیرامین سولفات )Quinapyramine sulphate( به مقدار 5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن به 

.)Bhatia ، 1992(صورت تزریق زیرجلدی است

پیشگیری:

به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری  روش های زیر توصیه و اجرا می شود: 

الف- مبارزه با مگس ها ؛

.)Isometamidium- Samorin( ب- استفاده منطقی و موجه از داروها

یکی از روش های مؤثر برای کنترل تریپانوزومیاز،  محافظت از دامهای سالمی که الف- وارد محدوده بوم بیماری می شوند و 

ب- از مناطق فاقد Glossina می آیند، است )Glossina : جنسی از مگسهای جونده از خانواده glossinidae، مگس تسه 

تسه میزبان واسط بیماری تریپانوزومیاز از این خانواده است( . از دیگر روشهای پیشگیری، استفاده از نژادهای مقاوم به تریپانوزومیاز 

در مناطق بوم بیماری همراه با استفاده همزمان از داروها است  که در این رابطه داروی آنتریسیدکلراید،  برای پیشگیری مفید 

است. در نهایت، با انتخاب ژنتیکی می توان به نژادهای مقاوم به تریپانوزومیاز دست یافت و این تنها راه پیشگیری از گسترش این 

بیماری است. 

 

)Ascaridiosis( آسکاریدیوزیس
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عامل بیماری:

توکسوکارا ویتولوروم )Toxocara vitulorum(، کرم بزرگتر موجود در روده کوچک نشخوارکنندگان عامل این بیماری 

است. این بیماری، در گاومیش های تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا شایع است. آسکاریدیوزیس در گوساله گاومیشهای آبی در 

سن 15 تا 120 روزگی شدیداً شایع است )Starke و همکاران، 1983(. عالوه بر این، این بیماری باعث تلفات زیاد در دامها و در 

نتیجه زیانهای سنگین اقتصادی به دامداران می شود. 

اپیدمیولوژی:

شدت آلودگی به انگل از مکانی به مکانی دیگر، متفاوت است و بستگی به عوامل متعدد از جمله مدیریت گله و تغذیه دامها دارد. 

 )T.vitulorum( در شرایط طبیعی و پرورش در کنار یکدیگر، گوساله گاومیش ها بیشتر از گوساله گاوها به توکسوکارا ویتولوروم

 Lau(. Griffiths ،2002( حساس هستند.  علت این نکته به احتمال زیاد،  به خاطر تفاوت در مصونیت طبیعی بین دو گونه است

شیوع زیاد ابتال به T.vitulorum در گوساله گاومیشها در هند، دره آمازون برزیل، مالزی، سریالنکا و پاکستان را گزارش کرد. 

عامل این بیماری، معمواًل از مسیرهای جفت و پستان به گوساله منتقل می شود، بدین صورت که در دوره آبستنی الرو انگل های 

موجود در قسمت جفت فعال و از طریق مایع آمنیوتیک )Amniotic fluid( وارد بدن جنین می شود. انتقال از طریق پستان به 

این گونه است که گوساله ها با خوردن آغوز و یا شیر آلوده به الرو انگل از پستان گاو مبتال، به این بیماری مبتال می شوند. ابتالی  

شدید گوساله های گاومیش از سن 15 تا 90 روزگی،  معمواًل شایع است. در یک چنین گوساله هایی ، اوج تولید تخم انگل )اوج 

عفونت( در فاصله زمانی 31 تا 45 روز بعد از عفونت اتفاق می افتد )Starke و همکاران، Roberts ،1990 .1983(. بعد از اینکه 

عفونت به اوج خود رسید،  دام میزبان شروع به مبارزه با انگلها می کند به طوری که در روز 120 پس از تولد،  هیچگونه تخم انگل 

T.vitulorum  در مدفوع گوساله ها یافت نمی شود و لذا می توان گفت نوعی فرآیند خود درمانی و ایجاد مصونیت در مقابل 

عفونت روده ای در گوساله ایجاد شده است  )Starke و همکاران، Roberts ،1990 .1983(.  عالوه بر این،  ماده گاومیش های 

بالغ قادر هستند تولید نوعی آنتی بادی اختصاصی و مؤثر علیه T.vitulorum را در خود فعال کنند و همین آنتی بادی ها از 

طریق خوردن آغوز به گوساله نوزاد منتقل می شود )Rajapakse و همکاران، Starke-Buzetti .1994 و همکاران، 2001(.

این آنتی بادیهای اکتسابی غیرفعال ) که از مادران از طریق آغوز وارد بدن گوساله ها می شوند(،  نمی توانند گوساله ها را  علیه 

عفونت T.vitulorum محافظت کنند اما،  نقش مهمی در افزایش توان گوساله برای دفع کرمها ایفا می کنند. هر چند که دفع 

کرم یک فرآیند کاملی است که نه تنها پاسخ ایمنی سلولی بلکه پاسخ ایمنی مرتبط با آنتی بادیهای مترشحه به وسیله سلولهای

B در آن دخالت دارند و درحال حاضر،  اطالعات نه چندان زیاد درباره ساختار  ایمنی مربوط به دفع کرمهای T.vitulorum در 
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گوساله گاومیشها موجود است.

عالئم بالینی: 

از مشخص ترین نشانه های  این بیماری،  وجود انگل های بالغ در روده گوساله های شش ماهه است. حالت حاد بیماری 

آسکاریدیوزیس باعث توقف رشد و اسهال در گاومیش های جوان می شود.

تشخیص:

تشخیص قطعی این بیماری،  با بررسی نمونه های مدفوع انجام می شود. عالوه بر این، با مشاهده آنتی بادی های سرم و آغوز 

به روش ELISA ی غیرمستقیم،  می توان این بیماری را تشخیص داد )Buzetti- Starke و همکاران، 2001(.

درمان: 

لوامیزول   ،)Piperazine( پیپرازین  قبیل  از   )Antihelminthics( ضدکرم  داروهای  از  بسیاری  به  بالغ  کرمهای 

)Levamisole( و ایورمکتین )Ivermectine( حساس هستند.

- کرمهای بالغ،  پس از درمان با داروهای ضدکرم براحتی از روده به بیرون دفع می شوند  لیکن کشتن الروها  بویژه الروهایی 

.)Abo-shehada و Herbert ،1984( که می توانند در قسمتهای عضالنی و مغز خودشان را زنده نگهدارند،  مشکل است

پیشگیری:

با خوراندن داروهای ضد کرم به گوساله های در سن سه )3( تا شش )6( هفته،  به منظور متوقف کردن رشد و تکثیر انگل، به 

راحتی می توان از گسترش بیماری آسکاریدیوزیس جلوگیری کرد.

 )Fasciolosis(فاسیولوزیس

عامل بیماری:

 ،)Fasciola hepatica( فاسیولوزیس، یکی از بیماری های رایج نشخواکنندگان اهلی در سراسر دنیاست. فاسیوالهپاتیکا

فاسیوالگیگانتیکا )Fasciola gigantica( و پارامفیستوموم )Paramphistomum spp(، از انگل های مهم و اصلی عامل 

این بیماری در گاومیش های آبی و دیگر دامها در شرایط آب و هوایی معتدل و استوایی هستند. 
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اپیدمیولوژی: 

در بعضی از کشورها، این بیماری باعث زیانهای اقتصادی سنگین به دامداران و کشاورزان می شود، زیرا در این کشورها گاومیش 

آبی را به عنوان تنها دام مورد استفاده برای نیروی کار در مزارع برنج و نیز تولید گوشت و شیر نگهداری می کنند. فاسیولوزیس،  از 

بیماری های خطرناک برای کبد محسوب می شود به طوری که بسته به میزان ضایعات کبد،  کاهش تولید به بار آورد و حتی ممکن 

است دام تلف شود. گوساله های جوان در اوایل فصل زمستان ، سریعًا مبتال به این بیماری می شوند و ممکن است بیماری به حدی 

شدید گردد که منجر به تلف شدن دام بشود. این بیماری،  در بسیاری از کشورها شامل هندوستان، پاکستان، مصر، ترکیه، عراق 

 Lymnea( و اروپا مشاهده شده است. فاسیوالهپاتیکا در اروپا و مناطق مرتفع هندوستان،  گسترش یافته است. لیمناترانکاتوال

truncatula( که نوعی حلزون در گل و الی و لجنزارهاست، میزبان واسط فاسیوالهپاتیکا برای گاومیش ها در کشورهای یاد 

شده است. فاسیوالگیگانتیکا )Fasciola gigantica( نیز در شبه قاره هندوستان و جنوب شرق آسیا،  شدیداً گسترش یافته است. 

لیمناروفسنس )rufescens Lymnea ( که نوعی حلزون آبزی است،  به عنوان میزبان واسط فاسیوالگیگانتیکا در شبه 

قاره هند عمل می کند. لیمناروبی جینوزا )rubiginosa Lymnea(، میزبان واسط این انگل در جنوب آسیا و لیمناناتالنزیس 

)natalensis Lymnea( میزبان واسط این انگل در مصر است. عالوه بر انگلهای مذکور، گاومیش های مناطق کوهستانی 

هندوستان،  ایتالیا  و ترکیه حامل  عفونت انگل دیکروکولیوم دندری تیکوم )Dicrocoelium dendriticum( در کبدشان 

و گاومیش های جنوب شرقی آسیا و برزیل، حامل عفونت انگل اوریترما پانکرتیکوم )Eurytrema pancreaticum( در 

.)FAO ،  1977 .Griffith ،1974( لوزالمعده شان هستند

 عالئم بالینی:

فاسیولوزیس در گاومیش ها معمواًل به عنوان یک عفونت مزمن محسوب شده و باعث بی اشتهایی، کاهش وزن، کاهش نیروی 

کار و تولید و بطور کلی نشانه هایی  شبیه عالئم در گاو  شود. 

تشخیص:

تشخیص این بیماری ، براساس مشاهده تخم انگل در نمونه های مدفوع، عالئم بالینی و دو تست آزمایشگاهی است. در اولین 

 AST و GLDH )Glutamate Dehydrogenase(، GGT تست آزمایشگاهی،  سطح سرم آنزیمهای کبدی از قبیل

به عنوان شاخص برای صدمه دیدن سلولهای کبدی، اندازه گیری می شود. در تست دوم،  سرم آنتی بادی های ضد انگل با روش 
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ELISA و یا هموآگلوتیناسیون غیرفعال )Passive hemoagglutination( مشاهده می شود. آنچه در نهایت در رابطه با 

تشخیص این بیماری می توان گفت،  اینکه این روزها از شیوه های بیوتکنولوژی از قبیل : PCR که متفاوت و مطمئن تر از روش 

های قدیمی هستند می شود استفاده کرد.

درمان:

استفاده از داروهای ضدکرم )انگل( در گاو، باعث کاهش جمعیت انگل در بدن می شود. در فصل زمستان،  فاسیوال نسبت به 

داروهای ضد انگل های بالغ حساس است و از بین می رود.

پیشگیری: 

کنترل این بیماری را به دو طریق می توان انجام داد:

الف- كاهش میزبان های واسط؛

ب- استفاده از داروهای ضدانگل .

بهترین شیوه برای کاهش میزبان های واسط موجود در گل و الی و لجنزارها، پاک سازی این مناطق از طریق جلوگیری از 

ورود پس آب های آلوده استخرها و جویبارها به این نواحی و در نتیجه، انهدام زیستگاه میزبان های واسط است. در غیر این صورت،  

می توان با ریختن سولفات مس در زمین های گلی و لجنزارها ، به هدف مورد نظر دست یافت.

)Babesiosis( بابزیوز

عامل بیماری:

این بیماری،  در گاو نوعی بیماری انگلی خونی ناشی از کنه است که باعث ناخوشی و تلف شدن دام در همه کشورهای استوایی 

و نیمه  استوایی در جهان می شود.

بابزیوز،  یک  بیماری شدید و  اغلب کشنده است که  باعث  زیانهای اقتصادی  سنگین  به دامداران می شود. عوامل این بیماری 

.)Kjemtrup و Conrad ،2000( هستند )Theileria( و تیلریا )Babesia( متعلق به جنس بابزیا

گاوهای  از  نیمی  از  بیش  تلف شدن  موجب  که  است  بیماری  این  عوامل  ترین  اصلی  از   ،)Babesia bovis( بابزیابویس 

حساس به خودش است، و حال اینکه بابزیا بیجمینا )bigemina Babesia( علیرغم اینکه حداکثر تا چهل درصد )40 درصد( 

از گلبولهای قرمز را مورد هجوم قرار می دهد ، لیکن عفونت خفیف تری )در مقایسه با بابزیا بویس( در بدن دام ایجاد می کند 
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.)Brown ،2001(

اپیدمیولوژی:

Griffith،  بررسی جامعی در زمینه  شیوع این بیماری در گاومیش های هندوستان، غرب مالزی و ایتالیا انجام داد و به این 

نتیجه رسید که موارد به ندرت گزارش شده است.

عالئم بالینی:

بابزیا بویس و بابزیا بیجمینا، معمواًل به اریتروسیت های خونی گاو حمله کرده و انحصاراً در همان جا شروع به تکثیر می کنند و 

در نتیجه، باعث کم خونی می شود . بابزیابویس، نوعی بیماری مغزی کشنده است که همراه با چسبندگی اریتروسیت های آلوده به 

.)Wright ،1988 .1998 ،و همکاران Clark( انگل، به سلول های اندوتلیوم مویرگ های بسیار ریز مغز در دام ایجاد می شود

نشانه های بالینی این بیماری، معمواًل در دو مرحله تجلی می کند. مرحله اول: حالت همولیتیک حاد )آزاد شدن هموگلوبین که 

خود شامل جداشدن هموگلوبین از گلبول قرمز و ظاهر شدن آن در پالسماست( و مرحله دوم، دوره نقاهت طوالنی در دامهایی است 

که در حال بهبود )از بین رفتن عفونت( هستند.

تشخیص:

بررسی و آگاهی دقیق از شرح حال دام بیمار و عالئم بالینی، شاخص های مفید و مؤثری برای تشخیص صحیح بیماری بابزیوز 

  ،)Giemsa( هستند. به منظور تشخیص قطعی بیماری، الزم است انگل از طریق نمونه خون رنگ آمیزی شده به روش گیمسا

مشاهده شود.

درمان:

درمان این بیماری، بستگی به گونه انگل عامل و نیز در دسترس بودن داروهای مؤثر در کشورهای مختلف دارد. معروف ترین 

.)Amicarbilide( و آمیکاربیلید )Pentamidine( پنتامیدین ،)Imidocarb( داروها عبارتند از: ایمیدوکارب

پیشگیری:

اجرای روش های درمانی خاص برای گوساله های متولد شده در مناطق بوم بیماری،  معمواًل ضروری نیست زیرا گوساله های 
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مذکور از طریق خوردن آغوز، نوعی ایمنیت اکتسابی کسب می کنند که این ایمنی تا شیوع مجدد بیماری در منطقه، در بدن آنها 

ماندگار است

مشکل اصلی بیماری بابزیوز،  ابتالی دامهای سالم  تازه واردی است که به منظور بهبود ژنتیکی وارد منطقه بوم بیماری می 

شوند. در استرالیا ، انتخاب و پرورش گاوهای مقاوم به عفونت های ناشی از کنه،  رایج است. کنترل این بیماری ، از طریق ریشه 

کن کردن کنه های ناقل بنابردالیل زیر مشکل است:

الف- پراكنش كنه ها در سطح وسیع ؛

ب- گران قیمت بودن داروهای كنه كش )Acaricides( ؛

ج- ایجاد مقاومت به داروها در كنه ها . 

- استفاده از واکسن ضدبابزیوز در کشورهای استوایی رایج است. در هندوستان با تزریق آنتی ژنهای برون ریز بابزیا بیجمینا، 

نوعی پاسخ ایمنی حمایت کننده در بدن دام ایجاد شد. در سالهای ا خیر، در استرالیا از نوعی واکسن زنده برای پیشگیری استفاده 

می کنند. عالوه بر این، از یک پروتئین نوترکیب )Recombinant Protein( به نام 86Bm )با استفاده از سلولهای روده 

کنه Boophilus microplus( نیز به طور گسترده به عنوان یک واکسن ضدکنه، استفاده شده است ُ)Sharma و همکاران، 

.)2001

)Theileriosis ( تایلریوز

عامل بیماری:

گاومیش ها نسبت به عفونت تایلریا پاروا )Theileria Parva( که در گاوهای شرق آفریقا به عنوان تب ساحل شرقی شایع 

است، شدیداً حساس هستند. این عفونت، هنوز نوعی محدودیت و معضل برای پرورش گاو محسوب می شود زیرا الف- کنه های 

Rhipicephalus که ناقل این بیماری هستند، در مناطق وسیعی از دنیا گسترش یافته اند، ب- در مناطق بوم بیماری باعث 

تلفات شدید در جمعیت دامها شده است. در بعضی از مناطق آفریقا که گاوها و گاومیش ها در کنار یکدیگر و از مراتع مشترک 

استفاده می کنند ، عوامل زیر به طور همزمان در اپیدمیولوژی این بیماری نقش دارند: 

الف- وجود تایلریا پاروا الورنسی )Theileria parva lawrenci( ؛

ب- وجود دیگر انگل های گاومیش ؛

ج- مخازن طبیعی عفونت تایلریا )Natural reservoir: میزبان فرعی طبیعی یا حامل غیر فعال یك 

ارگانیسم بیماریزا در طبیعت( . 
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اپیدمیولوژی:

این بیماری،  به وسیله کنه Rhiphicephalus appendiculatus از دامی به دام دیگر منتقل و باعث ناخوشی و تلفات 

شدید در گاو می شود. کنه ها می توانند بالغ بر دو سال در مراتع ، زنده بمانند و لذا هیچگونه ضرورتی برای حضور گاو و گاومیش در 

کنار یکدیگر در مراتع برای ایجاد عفونت وجود ندارد. در هندوستان، مصر و آسیا ، عفونت تایلریا آنوالتا )T.annulata( هر دو گونه 

گاو و گاومیش را مورد هجوم قرار می دهد.  هر چند که میزان شیوعش در گاومیشهای رودخانه ای کمتر از گاو است. این بیماری،  

در کشورهای مناطق استوایی ونیمه استوایی شامل پرتقال، اروپای شرقی،کشورهای مدیترانه ای )تایلریوز مدیترانه ای(، خاورمیانه، 

هندوستان و چین گسترش یافته است. این عفونت به وسیله کنه های جنس Hyalomma نیز منتقل می شود و برخالف تایلریا 

نیز در   )Theileria mutans( تایلریاموتانز  از  ناشی  نیستند. عفونت  از کنه های هیالوما همیشه کشنده  ناشی  تایلریوز  پاروا، 

.)Griffith ،1974( گاومیش های باتالقی اندونزی، غرب مالزی و تعدادی از کشورهای جنوب شرقی آسیا گزارش شده است

عالئم بالینی:

ایجاد عفونت تایلریوز در بدن دام ، درسه مرحله اتفاق می افتد که در مرحله اول) مرحله تکامل انگل در بدن( هیچگونه نشانه 

های بالینی مشاهده نمی شود؛ در مرحله دوم،  نوعی لنفادنوپاتی )Lymphadenopathy: بیماری گره های لنفاوی( کاماًل 

مشخص است که از نزدیک ترین گره لنفاوی به محل نیش کنه شروع می شود؛ و در مرحله سوم، تخلیه یا انهدام غدد لنفاوی 

)Lymphoid depletion( و باالخره وجود نواحی فرورفته و یا تو خالی به جای غدد لنفاوی سالم و فعال ، از عالئم بالینی این 

بیماری هستند. معمواًل بعد از سه هفته عفونت، دام مبتال تلف می شود.

تشخیص:

فقط درمناطقی که زیستگاه کنه ها هستند، تایلریوز به عنوان یک بیماری بومی در منطقه محسوب شده و مشاهده انگلها در 

نمونه های مایعات لنفاوی و محتویات طحال،  امکان پذیر است. انگلها را می توان در اریتروسیتهای موجود  در نمونه خون های 

رنگ آمیزی شده به روش گیمسا مشاهده کرد. با انجام تست غیرمستقیم ایمونوفلوئورسنس )IFAT(،  می توان دامهایی که بر 

بیماری غلبه کرده اند را شناسایی کرد. 

درمان:

پرورش گاومیش و تحقیقات
522



اوایل  نافتوکوئینون ها )Naphthoquinone( هستند. عالوه بر این ، در  از  تایلریوز، گروهی  انتخاب برای درمان  اولین 

بیماری می توان تزریق تتراسیکلین را انجام داد.

پیشگیری:

پیشگیری و کنترل این بیماری،  براساس محدودیت و کنترل در جابه جایی دامها، حصارکشی مراتع به منظور جلوگیری از ورود 

بی رویه گاوها و گاومیش هایی که به صورت آزاد نگهداری می شوند و باالخره استفاده متناوب از داروهای کنه کش از مهمترین 

راهکارهای پیشگیری از این بیماری هستند. استفاده از واکسن به علت مکانیزمهای خاص ایجاد کننده ایمنی سلولی در تایلریا 

و نیز وجود گونه هایی از تایلریاپاروا با ویژگی های ایمونولوژیکی مختلف، برای پیشگیری از این بیماری مفید نیست. استفاده از 

پروتئین خالص شده، پروتئین نوترکیب )Recombinant protein( و نیز واکسن های تهیه شده از طریق کشت سلولی، برای 

پیشگیری از این بیماری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. واکسن کشت سلولی، بر روی تعدادی از گوساله ها در طی یک 

سری آزمایش های گسترده ایمن سازی مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که این واکسن نه تنها هیچگونه اثر بیماری زایی 

ندارد،  بلکه ایمنی زا و حامی قدرت دفاعی بدن در مقابل بیماری از روز پانزدهم تا شش ماه بعد از تزریق هستند، ضمن اینکه به 

هیچ وجه باعث انتقال غیرفعال بیماری از مادران به فرزندان نیز نمی شود )Sharma و همکاران، 2001(.

)Strongilosis( استرونژیلوز

عامل بیماری:

در گوساله گاومیشهای از شیر گرفته شده تریکواسترونژیل ها )Trichostrongyles( از مهمترین  انگلهای  روده و معده 

هستند که انواع مختلف آنها عبارتند از : همونکوس )Hemonchus(؛ کواپریا )Cooperia( ؛ استرتاژی )Ostertagia(؛ 

 )Bunostomum( تریکواسترونژیلوس)Trichostrongylus(؛استفاگوستوموم)Oesophagostomum(؛بونوستوموم 

استرتاژیا  شود،  می  گاو  در  تولید  شدید  افت  باعث   که  معده  و  روده  نماتود  مهمترین     .)Nematodirus( نماتودیروس  و 

استرتاژی )Ostertagia ostertagi( است و پس از آن به ترتیب Cooperia oncophora، Nematodirus spp و 

.)Armour ،1989( هستند Trichostrongylus

اپیدمیولوژي:

به طور کلي،  عقیده بر این است که عمدتًا گوساله هایي که اولین فصل چراي در مرتع را گذرانده اند،  به شدت  به این بیماري 
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مبتال مي شوند و عاملش استرتاژیوزیس )Ostertagiosis(  تیپ یک است  که از طریق خوردن علوفه  آلوده به الرو درسه  تا 

چهار ماه قبل وارد بدن دام شده است.  حال اینکه عامل بیماري در گاوهاي یک ساله )زماني که گاوها آماده گذراندن دومین فصل 

چرا هستند(،  عمدتًا استرتاژیوزیس تیپ دو و علت ایجاد بیماري بالغ شدن الروهاي خورده شده در فصل چراي قبلي است. در 

بسیاري از موارد،  گاومیش هاي یک ساله در مقابل بیماري مصونیت پیدا مي کنند. به طورکلي،  بعضي از انواع انگل هاي فوق 

الذکر از قبیل کواپریا و نماتودیروس،  سریعًا باعث ایجاد مصونیت حمایت کننده قدرت دفاعي در بدن میزبانشان مي شوند )1989، 

Armour(. برخالف این حالت، در گوساله هایي که اولین فصل چرا را گذرانده اند )هنوز یک ساله نشده اند(، فقط مقداري مقاومت 

جزیی در مقابل نماتود بسیار بیماریزاي شیردان به نام استرتاژیا استرتاژي )O.ostertagi( ایجاد مي شود.

عالئم بالیني:

در سامانه های  کشاورزي کمتر توسعه یافته، بیماري استرونژیلوز که عاملش از انگلهاي  یاد شده باشد ، ممکن است به قدري 

شدید باشد که منجر به بروز نشانه های  بالیني کالسیک از قبیل: توقف رشد، ایجاد ادم)Oedema( در بافتها و اسهال شدید 

بشود. در سیستم هاي کشاورزي توسعه یافته تر، استفاده گسترده از داروهاي وسیع الطیف ضدکرم )که اثر کشندگي زیاد بر روي 

کرمها دارند(، باعث شده که بیماري به شکل بالیني کمتر مشاهده شود. لیکن ، حتي در یک چنین گله هایي که شدیداً به صورت 

متمرکز مدیریت مي شوند نیز انگل ها مانع رشد بدني و تولید مطلوب درمیزبانانشان مي گردند. عالوه بر اینها تحقیقات متعدد نشان 

داده که حتي در گله هایي با مدیریت عالي و بدون هیچگونه عالئم بالیني بیماري هاي انگلي نیز وجود انگلها در گله ها باعث افت 

رشد در دامهاي جوان و کاهش تولید شیر در گاوهاي بالغ شده است. عفونت هاي ناشي از نماتود روده و معده در گاو اما  هنوز به 

عنوان یک معضل در سیتسم هاي پیشرفته و کارآمد پرورش گاو در مراتع سراسر دنیا محسوب مي شود.

تشخیص:

اگر چه،  تفاوت هاي مورفولوژیکي به حدکافي بین نماتودهاي بالغ و الروهایشان در روده و معده گاو وجود دارد که بتوان بطور 

دقیق آنها راتمیز و تشخیص داد ، لیکن عدم دسترسي به تکنیک هاي مشابه )مانند تکنیک هایي که براي تشخیص نماتودهاي بالغ 

و الرو به کار مي رود(،  براي تشخیص تخم نماتودها مانع تشخیص قطعي و قابل اطمینان این بیماري است. در بعضي از موارد،  

ساختمان و اندازه تخم نماتود به صورتي است که مي توان آن را تشخیص داد، اما،  در بسیاري از موارد، وجود مشابهت بین تخم ها 

از گونه هاي مختلف و حتي از جنس هاي  گوناگون باعث نیاز به روش هاي جایگزین براي تمیز دادن تخم ها از یکدیگر مي شود. 

در حال حاضر ، روش رایج مورد استفاده براي شناسایي نماتودهاي روده و معده در گاو، کشت تخم ها در شرایط آزمایشگاهي تا 
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رسیدن به مرحله عفونت زایي یعني مرحله سوم الروي )L3(، پس از آن تقویت الروها و در پایان شناسایي مورفولوژیکي آنها  است 

)Keith ،1953(. اجراي این روش سخت و نیاز به تجهیزات متمرکز،  زمان بر و از طرفي به خاطر متغیر بودن تعداد تخم هاي زنده ، 

رشد و تکامل انگل در داخل محیط کشت امکان اشتباه در تشخیص وجود دارد. روش هاي دیگري براساس مشاهدات میکروسکوپي 

نیز وجود دارد که در این شیوه ها حدود بیست )20( پارامتر مورفولوژیکي براي هر تخم باید اندازه گیري و سپس اطالعات جمع 

آوري شده به وسیله کامپیوتر آنالیز شود )Georgi و همکاران، Sommer ،1996 .1989(. آنچه  مسلم است،  همه این روش ها 

تقریبًا به طور مساوي به امکانات متمرکز )نیروي انساني، تجهیزات و غیره( ، هزینه مواد و لوازم آزمایشگاهي، سیستم وسیع جمع 

آوري و آنالیز اطالعات رایانه ای  به منظور به حداقل رساندن خطا در تشخیص نیاز دارند. Christensen وهمکارانش در سال 

1994،  قطعه هایي از DNAي تعدادي از انواع مهم نماتودهاي استرونژیلید )Strongylid nematodes( عامل عفونت در 

گاو را شناسایي و تکثیر کردند و از آنها به عنوان ابزاري براي جداسازي و شناسایي DNAي ژنوم انگل استفاده کردند. از آنجایي 

که این روش حساس، اختصاصي و قابل استفاده براي جداسازي و تشخیص DNAي تخم انگل است، لذا رادیو ایزوتوپ در آن 

به کار رفته و به منظور تشخیص و تمیز دادن ترکیبي از تخم ها نیاز به سنجش هاي متعدد و چند منظوره دارد.

 ITS Internal Transcribed اولین  در  داخلی  تکرار  یک  از  استفاده  با   ،1998 سال  در  وهمکارانش   Zarlenga

Spacer( ( به منظور شناسایی بیماریزاترین گونه هاي نماتود و عامل عفونت در گاو، روشي را براساس واکنش زنجیره پلي مرآز 

)PCR(  ابداع  کردند که این روش  نه تنها مي تواند گونه هاي فوق الذکر را به صورت توده اي )دسته جمعي( ازدیگر نماتودهاي 

موجود در روده و معده گاو تمیز دهد،  بلکه مقدار آنها را نیز تعیین مي کند . این روش ،  قادر به تشخیص و تمیز دادن یک گونه 

بخصوص در میان جمعیتي از گونه هاي متعدد نماتودها نیست. تاکنون تعداد زیادي از پرایمرهاي PCR ویژه انگل براي شناسایي 

انفرادي نماتودها تولید شده است به طوري که بعضي از این پرایمرها حتي فقط در سطح یک تخم انگل مورد استفاده قرار مي 

گیرند[ Primer : در اسیدهاي نوکلئیک به قطعه کوچک از RNA و یا قطعه اي از DNAي تک رشته اي مي گویند که به 

عنوان نقطه آغاز رشد )تکثیر( در فرآیند پولیمریزاسیون عمل مي کند]. در تکنیکهاي نامبرده  )براي شناسایي انگلها( و دیگر تکنیک 

هاي مشابه، DNAي هر انگل باید از طریق ماتریکس  Matrix[: پایه و زمینه اي که بر مبناي آن )یا از آن( چیزي تکامل مي 

یابد] مجموعه هاي پرایمرها و واکنش هاي PCR دقیقًا مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان گونه انگل را به طور 

دقیق شناسایي کرد.

درمان:

انگل Ostertagia،  نسبت به داروهاي بنزیمیدازول، لوامیزول و آورمکتینز ، در هر دو حالت رشد و بلوغ حساس است. بعد از 

پرورش گاومیش و تحقیقات
525



استفاده از این داروها ، توصیه مي شود دامهاي تحت درمان به مراتع بهره برداري نشده منتقل شوند. این روش درماني براي انگل 

هاي همونکوس، تریکواسترونژیلوس و کواپریا نیز توصیه مي شود.

پیشگیري:

اقدامات پیشگیري و کنترل نماتودهاي روده و معده،  زماني مؤثر و مفید است که برنامه هاي  )همه جانبه( مدیریت بهداشتي 

گله به طور کامل  اعمال شود که از مهمترین آنها مي توان از عدم تراکم دام در گله و ممانعت از ورود دامهاي حساس به انگل به 

مراتع شدیداً  آلوده نام برد. افزایش استفاده از داروهاي خیلي مؤثر و وسیع الطیف ضدانگل، ماهیت برنامه هاي کنترل و پیشگیري از 

گسترش انگلها را تغییر داده و باعث شده که در حال حاضر کنترل انگلها فقط محدود به استفاده منظم و تکراري از داروها در بسیاري 

از گله ها  شود )Zarlenga و همکاران، 2001(. نکته مهم و ارزشمند براي دامپروران، شناسایي دامهایي است  که پناهگاه تعداد 

بسیار زیادي انگل و نیز دامهایي که بطور انفرادي حامل گونه هاي انگل  بیماریزاتر از قبیل استرتاژیا استرتاژي در مناطق معتدل 

هستند. شناسایي سریع ، کمک زیادي به توسعه و اجراي برنامه هاي پیشگیري و به تبع آن،  باعث کاهش مصرف غیرضروري 

و بي رویه داروها براي درمان دامهاي مبتال مي شود )Zarlenga و همکاران، 2001(. با استفاده منظم از داروهاي ضدانگل در 

گوساله ها در زمان افزایش تعداد الروها،  مي توان از گسترش و بیماریزایي انگل استرتاژیا پیشگیري کرد. دامهایي که از داروي 

ضدانگل استفاده کرده اند،  اگر چه ، به ظاهر درمان شده اند، لیکن هنوز در معرض عفونت مجدد و کاهش تولید هستند. امروزه، به 

خاطر مقاوم شدن سویه هایي از کرمهاي انگل به داروها، به دامداران توصیه مي شود که حتي االمکان از مصرف بیش از حد و بي 

رویه داروها خودداري کنند. کنترل دیگر انواع استرونژیلوز کاماًل شبیه به همان روشهایي است که قباًل براي انگل استرتاژیا بیان شد. 

- یکي از شیوه هاي پرجاذبه و یا به عبارتي جایگزین براي کنترل نماتودهاي روده و معده در گاو، شناسایي آن دسته از ژن هاي 

میزبان است که باعث مقاومت طبیعي و یا اکتسابي به انگلهاست، به طوري که درهمین رابطه با بهره برداري از حداکثر پتانسیل 

ژنوم دام میزبان ، مي توان انتقال انگل از دام آلوده به دام سالم را در یک جمعیت گاو کاهش داد. آنچه در رابطه با بیماري هاي 

ناشي از این انگل ها باید گفت این است که براي کنترل یک چنین بیماري هایي هیچگونه نیازي به محافظت مطلق دام سالم در 

مقابل عفونت نیست ولیکن یک برنامه ایده آل براي کنترل بیماري استرونژیلوز باید طوري باشد که اثر مخرب یک چنین انگلهایي 

را )که دام مقاومت طبیعي و یا اکتسابي نسبت به آنها دارد(، بر روي تولید  بازدهي اقتصادي گله به حداقل برساند، ضمن اینکه بهره 

برداري از منابع تجدیدپذیر مانند مراتع را نیز به حداکثر برساند. 

)Coccidiosis( کوکسیدیوزیس
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عامل بیماري:

کوکسیدیاها،  انواعي از انگلهاي درون سلول هاي بافت پوششي روده هستند. این انگل ها تک میزبانه هستند و پس از نفوذ در 

سلول میزبان به طریق جنسي و غیرجنسي تکثیرمي شوند. 

اپیدمیولوژي:

کوکسیدیوز،  یکي از بیماري هاي انگلي شایع در گاو و گاومیش است که اغلب گوساله هاي زیر یک سال به آن مبتال  لیکن،  

گاهی گوساله هاي یک ساله نیز مبتال مي شوند. گاومیش هاي مسن تر )باالي یک سال( نسبت به کوکسیدیوزحاد )منجر به 

بروز عالئم بالیني( مقاوم تر هستند و علت این مقاومت  افزایش سن و یا ایمنیت اکتسابي در بدن آنها است. سیزده گونه مختلف 

از انگل ایمریا )Eimeria( در روده هاي گاو و گاومیش گزارش شده که اثر بیماري زایي همه آنها در گاو به اثبات رسیده است. 

مهمترین گونه هاي بیماریزاي ایمریا عبارتند از: ایمریا زورني )E.Zuernii( و ایمریا بوویس )E.bovis(. اثر بیماریزایي گونه 

اول )E.Zuernii( خیلي شدید است به طوري که بر روي روده کور )Coecum( و کولون )Colon: بخشي از روده بزرگ که 

از روده کور تا  رکتوم امتداد یافته است( اثر مي گذارد و باعث اسهال خوني در دام میزبان مي شود. ایمریابوویس نیز بر روي روده 

کوچک اثر مي گذارد و  سبب التهاب روده )Enteritis( مي شود. بسته به شرایط آب و هوایي، شدت شیوع کوکسیدیوز از منطقه 

اي به منطقه دیگر،  متفاوت است. روند پیشرفت بیماري نیز بسته به شرایطي از قبیل شدت تراکم دامها در جایگاه و عدم رعایت 

نکات بهداشتي )به خاطر تأثیرش بر روي تعداد اووسیست هاي خورده شده توسط دام( متغیر است. 

عالئم بالیني:

این بیماري،  به حالت هاي حاد، خفیف و مزمن مشاهده مي شود و به نوبه خود،  خسارت هاي فزاینده و سنگین اقتصادي به 

صنعت تولید شیر وارد مي کند به خاطر اینکه ضربه اصلي و زیان بار ناشي از این بیماري،  به گوساله هاي جوان زیر شش ماه وارد 

مي شود. عالمت مشخصه کوکسیدیوزحاد در گوساله هاي گاومیش،  اسهال خوني است ضمن اینکه دامهاي مبتال عالئم دیگري 

را نیز نشان مي دهند که عبارتند از: بي اشتهایي، ضعف و ناتواني، کاهش وزن بدن، کم خوني، الغري مفرط و باالخره کاهش آب 

بدن. بیشترین ضایعات ناشي از این بیماري در روده کوچک است ضمن اینکه در روده بزرگ نیز التهاب بدخیم همراه با مایعات 

فراوان حاوي خون و لخته هاي فیبریني ، مشاهده مي شود.

تشخیص:

تشخیص این بیماري،  براساس بررسي شرح حال دام بیمار )Anamnesis(، عالئم بالیني و مشاهده اووسیست هاي بیماري 
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زا در نمونه مدفوع انجام مي شود. 

درمان:

ترجیحًا، استفاده از داروهاي سولفامیدین )Sulphamidine( و آمپرولیوم )Amprolium( توصیه مي شود.

پیشگیري :

جلوگیري از تراکم بیش از حد دامها در واحد سطح، رعایت منظم نکات بهداشتي بویژه بهداشت جایگاه به منظور جلوگیري از 

انتشار انگل ایمریا، اعمال مدیریت صحیح بهداشتي و مبارزه با بیماري ها بویژه بهداشت آب،  آبشخورها، خوراک ، آخورها و باالخره 

استفاده از بستر خشک و پاکیزه  در کف جایگاه از موارد مهم براي پیشگیري از کوکسیدیوز هستند. 

) Echinococcosis/hydatidosis( اکینوکوکوزیس/ هیداتیدوزیس

عامل بیماري:

در خانواده تنی ایده )Taeniidae family( جنس اکینوکوکوس )Genus Echinococcus( از اهمیت زیادي برخوردار 

است ضمن اینکه این انگل یکي از کوچکترین سستودهاست )Cestode : کرم نواري(.

اپیدمیولوژي :

جنبه  از    ،)E. multilocularis( لوکوالریس  مولتي  اکینوکوکوس  و   )E. granulosus( گرانولوسوس  اکینوکوکوس 

دامپزشکي حائز اهمیت زیادي هستند زیرا الرو دو انگل فوق الذکر به نام هیداتید )Hydatid( چندین میزبان واسط از جمله 

انسان دارد. عقیده بر این است اکینوکوکوس گرانولوسوس ، گونه اي مجزاست که از نظر بیولوژیکي کاماًل متفاوت با دیگر انواع 

اکینوکوکوس است به طوري که شدت بیماریزایي سویه هاي مختلف این گونه در دامهاي اهلي و انسان نیز، متفاوت است. 

عالئم بالیني: 

اکینوکوکوس  شکل  نواري  کرمهاي  توسط  که   )Unilocular hydatid disease( اي  حفره  تک  هیداتید  بیماري 

گرانولوسوس ایجاد مي شود ، یکي از بیماري هاي بسیار مهم دامهاي اهلي درکشورهاي در حال توسعه است . Shamsul  در 

سال 1994 تحقیقي را در زمینه ضایعات این بیماري درگاومیشهاي بنگالدش انجام داد و در پایان،  بیشترین ضایعات ناشي از این 
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بیماري را در کبد و ریه ها گزارش کرد. پژوهشگران  دیگر از قبیل Prasad ،1980 و Munir ،1982، ضایعات ناشي از عفونت 

هیداتید را در اندامهاي گوناگون گاومیشها اعالم کرد. 

تشخیص: 

تشخیص این بیماري،  از طریق اسکن کردن )Scanning : بررسي یک منطقه یا اندام خاص با یک وسیله حسگر، که از 

طریق عبور حسگر از روي آن صورت مي گیرد(، رادیولوژي، تست هاي سرولوژیکي و بررسي الشه امکان پذیر است. بررسي الشه، 

معمواًل اقدامي مهم براي ارزیابي بازدهي و کارآیي برنامه هاي کنترل بیماري تلقي مي شود. 

درمان: 

تجربیات نشان داده که استفاده از ترکیبات بنزیمیدازول )Benzimidazole  compounds(، براي از بین بردن کیست 

هیداتید در میزبان واسط موثر هستند. درمان بلند مدت با آلبندازول ، اثر بسیار چشمگیر بر روي نابودي کیست ها داشته و حال 

 Germinal( فقط اثر محدود همراه با تغییرات جزیی در الیه زاینده ،)Praziquantel( اینکه درمان بلند مدت با پرازیکوآنتل

layer( کیست داشته است. 

پیشگیري: 

انجام یک رشته  اقدامات که بتوان انتقال کیست هیداتید را از میزبان واسط به میزبان نهایي قطع کرد، در پیشگیري از این 

بیماري بسیار مؤثر است. این اقدامات عبارتند از: کنترل رفت و آمد  سگها، معاینه و بررسي دقیق گوشت )عمدتًا در کشتارگاهها(، 

آموزش و ارتقای آگاهي مردم از خطر کیست هیدایتد، اجتناب از قراردادن امعاء و احشای دامهاي کشتاري در معرض سگها و باالخره 

اجراي قوانین بهداشتي.  هر چند ،  اقدامات فوق الذکر زماني مؤثر هستند که در مقیاس وسیع عمل شوند. درسالهاي اخیر ، نوعي 

واکسن نوترکیب علیه این بیماري در گوسفندان تهیه شده که از آن استفاده مي شود.

)Mange( جرب

عامل بیماري:

 Sarcoptes( جرب ، نوعي بیماري مهم پوستي در گاومیش هاست که عاملش انگلي به نام سارکوپتس اسکابي واریته بوبالیس

scabiei var. Bubalis( است  و معمواًل باعث تلفات در گوساله ها می شود.
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 Psoroptes communis در گاومیش ها، نوعي واریته ناشناخته از سویه  )Psoroptic mange( عامل جرب پسوروپتیک

است.

اپیدمیولوژي:

براي  آب  در  غوطه وري  امکان  که  خشکسالي  دوران  در  بویژه  است.   شایع  ،خیلي  باتالقي  گاومیش هاي  در  جرب  بیماري 

گاومیش ها کم مي شود، شیوع این بیماري افزایش مي یابد. این بیماري،  در کشورهاي هندوستان و تایلند گزارش شده است )1960، 

 Chakrabarti در گاومیش هاي هندوستان توسط )sarcoptic mange( شیوع گسترده جرب سارکوپتیک .)Dissamaran

و همکاران در سال 1981 نیز گزارش شده است. در سالهاي اخیر،  شیوع این بیماري در گاوهاي بعضي از کشورهاي اروپاي شمالي 

از قبیل انگلستان نیز گزارش شده، به رغم اینکه واردات گاو از کشورهاي آلوده به جرب )مانند کانادا و آمریکا( به انگلستان ممنوع 

است )Urquhart و همکاران، Griffith .)1996 در سال 1974 اعالم کرد که شیوع جرب پسوروپتیک در جنوب شرقي آسیا 

 :Mite( خیلي کمتر از جرب سارکوپتیک است. این دو نوع جرب،  باید از طریق شناسایي مایت عامل از یکدیگر تمیز داده شوند ،

هریک از بند پاها از رده آکارینا بجز کنه ها. مایتها جانوراني ریز و معمواًل شفاف یا نیمه شفاف هستند که ممکن است انگل انسان 

و حیوانات اهلي باشند و باعث انواع تحریکات پوستي بشوند(. این بیماري ،  اغلب در کشورهاي مصر، پاکستان، هندوستان، برمه، 

.)FAO .1977( اندونزي، فیلیپین و تایلند،  شایع مي شود

بیشترین شدت شیوع در مصر گزارش شده است. Maske و Ruprah در سال 1981 شیوع گسترده جرب پسوروپتیک 

در گاومیش هاي هندوستان را از ماه ژوئن تا سپتامبر )فصل بارندگي( با بیشترین سطح  )71 درصد ( در ماه جوالي در شمال این 

کشور،  گزارش کردند.

عالئم بالیني:

اولین ضایعات این بیماري ، معمواًل در نقاطي از بدن که پوست نازک و ظریف دارد،  بویژه در نواحي گردن و دم مشاهده مي شود. 

موها در نقطه آلوده مي ریزد و پوست حالت چین خوردگي و ورقه مانند پیدا مي کند. بعد از این حالت ، پوسته هاي سفت و چروک 

خورده حاوي تعداد زیادي مایتهاي سارکوپتیک نابالغ تشکیل مي شود. در ابتداي بیماري پاپول هاي کوچک )papule: برآمدگي 

کوچک، محدود و توپر پوست( تشکیل و همین پاپول ها تبدیل به دلمه پوستي )Scab( می گردند. دامهاي مبتال به جرب،  براي 

کاهش تحریکات پوستي و یا خارش محل ضایعات پوستي، سطح بدنشان را به اشیای سفت )مانند نرده ها و یا دیوارها( مي مالند.

در همه انواع جرب سارکوپتیک، خارش شدید وجود دارد. زیانهاي اقتصادي این بیماري پوستي در دام مبتال عبارتند از: کاهش 
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وزن، کاهش نیروي کار، افت تولید شیر و گوشت و باالخره کاهش کیفیت چرم. به طور کلي ، این بیماري اثر کمتري بر روي سالمت 

عمومي بدن دارد )در مقایسه با بیماریهاي عفوني( . کاهش وزن فزاینده، بي تابي، ضعف عمومي و حتي مرگ دام در عفونتهاي شدید،  

.)Kassem و Soliman ،1966( دیده مي شود. جرب پسوروپتیک، عمدتًا در ناحیه شانه و قاعده دم تأثیر مي گذارد

تشخیص:

به منظور تشخیص قطعي بیماري، نمونه برداري از پوست آلوده به جرب و  انگلهاي موجود در نمونه باید به وسیله میکروسکوپ 

مشاهده شوند.

درمان:

استفاده از سوسپانسیون )نوعي فرآورده دارویي مایع که از ذرات جامد معلق در مایع تشکیل شده است(، 0/1 درصد کومافوس 

)Coumaphos( چهار بار در هفته در درمان بیماري موثر است. از سوسپانسیون 10 درصد )10 درصد( گوگرد در پارافین مایع 

نیز هر یک تا دو روز باید استفاده شود )Sukhapesna ،1992(. عالوه بر اینها، از سوسپانسیون 0/03 درصد BHC – گاما، 

 0/025 -0/05( Chlorpyriphos، Diazinon )0/025- 0/012 درصد( ،Dieldrin ، Triclorphon ، Lindane

درصد(، Malathion )یک درصد( و Carbaryl )یک درصد( مي توان براي درمان استفاده کرد.

Avermectins/ milbemycin به عنوان اولین داروهاي انتخابي و بعد از آنها )Flumethrin( pyrethroids  و 

Amitraz ، توصیه شده اند.

پیشگیري:

بهترین شیوه پیشگیري از جرب،  استفاده از حشره کش ها و انگل کش هاست، لیکن در بعضي موارد الزم است به جاي استفاده 

از مواد شیمیایي، از مدیریت صحیح و ایجاد محیطي عاري از آلودگي،  استفاده شود.

 )Fungal Diseases( بیماریهاي قارچي

بیماري هاي قارچي گاومیش ، عمدتًا شامل: ورم پستان قارچي؛ بیماري قارچي دستگاه تولیدمثل دام ماده؛ سقط جنین قارچي؛  

):Keratomycosysعفونت  قارچ؛  آسپرژیلوز پوستي؛  کراتومایکوزیس  از  ناشي  التهاب روده و معده  ریه ها؛   قارچي  بیماري 

قارچي قرنیه(، رینوسپوریدیوز )نوعي بیماري قارچي که عامل آن قارچ رینوسپوریدیوم سیبري و با پولیپهاي بزرگ بر روي مخاط 
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 . )Ringworm ( و کچلي )بیني، چشمها، گوشها و گاهی پنیس و واژن مشخص مي شود

 Dermatophytosis( عامل اصلي بیماري درماتوفیتوز در گاومیش هاست ، Trichophyton Verrucosum قارچ

: هرگونه عفونت قارچي سطحي که بر  اثر  درماتوفیتها ایجاد مي شود و الیه شاخي پوست، ناخن  و مو را  گرفتار مي کند ،  مشتمل  

.)Adlakha و Sharma ،1992 .Refai ،1991( )بر اشکال مختلف  کچلي است

)Deg Nala disease( دگ ناال

عامل بیماري:

این بیماري،  نوعي مسمومیت قارچي است که عواملش  قارچهاي زیر  هستند:

آلترناتا؛  فوزاریوم آوناسیوم؛  موکور هیمالیس؛  فوزاریوم اکسیس پوروم؛  فوزاریوم فوساریوایده؛  آلترناریا  آسپرژیلوس نیجر؛  

کالدوسپوریوم کالدوسپوروایده؛  آسپرژیلوس فالووس ؛ پني سیلین نوتاتوم )Maqbool و همکاران، 1994(.

اپیدمیولوژي:

این بیماري،  گاوها و گاومیشهایي که از کاه هاي کپک زده در مزارع برنج مي خورند را مبتال مي کند )sikdar  و همکاران، 

2000(. شدت این بیماري در گاومیشها بیشتر از گاوهاست و علتش حساسیت بیشتر گاومیش  است.

ضایعات ناشي از عفونت ثانویه باکتریایي تا حدودي باعث شدت بیماري مي شوند. خوردن کاه برنج حاوي تعداد زیادي لکه هاي 

تیره رنگ، علت اصلي بروز این بیماري است.  در حقیقت،  شیوع این بیماري در مناطق کشت برنج هندوستان، پاکستان و نپال ، 

گزارش شده و باعث زیانهاي اقتصادي سنگین به کشاورزان و دامداران گردیده  است. 

عالئم بالیني:

گاومیش هاي مبتال به این بیماري که بنام سندرم قانقاریایی  نیز نامیده مي شود )Gangrene: قانقاریا، مرگ بافتي که معمواًل 

توده  قابل توجهي را در بر مي گیرد(،  دچار لنگش، ادم، زخم قانقاریایي در نواحي دست و پا، سم ها، گوشها و باالخره در ناحیه دم 

)که درجه حرارتش پایین است( مي شوند. در بعضي موارد،  پوزه و نوک زبان نیز قانقاریایي مي شوند. دام دچار الغري شدید، افتادن 

بر روي زمین و در نهایت تلف مي گردد. گاهي اوقات قسمتهاي قانقاریایي شده به صورت یک تکه از بدن جدا مي شوند به طوري 

که با جدا شدن سم هاي قانقاریایي، استخوانها نمایان مي شوند )Maqbool و همکاران، Hokonohara .1994 و همکاران، 

2003(. ضایعات ایجاد شده معمواًل بعد از چند هفته و در حالت شدید،  ممکن بعد از یک تا سي و دو ماه،  التیام پیدا کنند.
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تشخیص:

 گونه هاي مختلف قارچ را مي توان از کاه برنج جدا و در محیط کشت آگار و یا مایع ، مشاهده کرد.

درمان:

محل ضایعات ناشي از این بیماري،  باید ابتدا شستشو و سپس با پماد نیتروگلیسیرین 2 درصد پانسمان شود. به منظور کسب 

ازای یک  به  میلي گرم  به مقدار 20  اکسي تتراسیکلین  تزریق عضالني  دارویي شامل یک  دامهاي مبتال، درمان  در  بیشتر  بهبود 

توصیه مي شود  روز   )10( ده  به مدت  روزانه 30 گرم  مقدار  به  پنتا- سولفات  داروي خوراکي  از  استفاده  یا  و  بدن  کیلوگرم وزن 

)Maqbool و همکاران، 1994(. 

پیشگیري:

به طور مسلم، کنترل کیفیت کاه برنج ، مهم ترین و اولین اقدام براي پیشگیري از این بیماري است. Maqbool و همکارانش 

در سال 1994، استفاده از سدیم- کلسیم- آلوموسیلیکات هیدراته )HSCAS( و یا دیگر مواد جاذب را به منظور جذب و مهار 

آفالتوکسین هاي ناحیه روده و معده دام ، توصیه کردند.
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