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چکیده
لنگش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زیان اقتصادی در صنعت دامپروری مورد توجه است .این عارضه نه تنها باعث ایجاد درد و
ناراحتی در حیوان شده بلکه از طریق کاهش آسایش دام و عوارضی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دام وارد میکند ،منجر به
کاهش تولیدات دامی می گردد .در این مقاله ضمن نگرشی کلی به وضعیت صنعت دامپروری در جهان و ایران و ضرورتهایی که این
صنعت ایجاد مینماید ،نگاه کلی به زیانهای اقتصادی لنگش ،مشکالت آسایش ایجاد شده توسط لنگش و مشکالتی که در سالمت دام
حاصل از رخداد لنگش ایجاد میگردد ،از اهم نکات مورد بحث در این مقاله است .در نهایت تالش گردیده است تا نگاه ویژهای به ثبت
اطالعات و ارزیابی آن در مبحث مراقبت از سم شود و راه کارهای ثبت اطالع ات با تشریح مبانی کالبد شناختی آن مورد توجه قرار
گیرد .نگارندگان بر این باورند که تنها در سایه ثبت اطالعات درست و کارآمد است که میتوان نسبت به ارزیابی آنچه گذشته ،اقدام
نمود و برای آنچه پیشرو است برنامه ریزی کرد.
واژههای کلیدی :لنگش ،گاو شیری ،زیان اقتصادی ،شناسایی لنگش ،صنعت گاو شیری

مقدمه
لنگش به عنوان یکی از مهمترین عوامل از بین برنده آسایش

ضروری است .برای این منظور تالش گردیده است تا ضمن

دام امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .نگرش جامع به

نگرش بر اهمیت لنگش و تعیین جایگاه آن در بین عوارض

اهمیت پرورش گاو شیری و گوشتی و تولیدات دامی از

مختلف بهداشتی ،نسبت به فراوانی و عوامل موثر بر آن تمرکز

جنبههای مختلف در این شماره از مجله التیام مورد بررسی

گردد .امید است در این مختصر بتوانیم به این مهم دست یابیم

قرارخواهد گرفت .آنچه مسلم است لنگش در کنار سایر عوارض

تا در مجالهای بعدی بتوانیم بر نکات فنی بیشتر در مورد

بهداشتی در گلههای شیری اهمیت باالیی دارد و قبل از هر

بیماریزایی لنگش و درمان های آن تمرکز کنیم.

چیز باید ابعاد آسیبی که این عارضه بر این صنعت وارد میکند

مروری بر وضعیت صنعت گاو شیری

و همچنین ابعاد این صنعت مورد توجه قرار گیرد .نگارندگان

تغذیه پایدار بشر یکی از سختترین چالشهایی است که در

بر این باورند که برای دست یابی به این مهم نیاز به افزایش

دهههای گذشته و پیش رو در مقابل داشتهایم و داریم .گوشت

اطالعات به ویژه اطالعات ترویجی در زمینههای مختلف لنگش

در این زمینه نقشی محوری داشته و منبع مهمی از غذا برای
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افراد زیادی در جهان بوده است .تقاضای جهان برای مصرف

میکرده است که این عدد در سال  2013در اروپا و آمریکای

گوشت در پنجاه سال گذشته افزایش یافته و تولید آن تقریبا

شمالی به  19و  15درصد کاهش پیدا کرده است .این کاهش

چهار برابر شده است و امروزه بیش از  320میلیون تن گوشت

برخالف افزایش بسیار زیاد تولید در معنی حقیقی آن است.

در جهان تولید میشود .البته این تولیدِ بیشتر گوشت عوارض

تولید گوشت در اروپا در این مدت تقریبا دو برابر و در آمریکای

زیست محیطی مانند افزایش اثرات گلخانهای حاصل از گازهای

شمالی  2/5برابر شده است .در هر صورت تولید در آسیا بسیار

تولیدی از گاو ،استفاده از محصوالت کشاورزی و آبهای

بیشتر است و از سال  1961به میزان  15برابر افزایش پیدا

آشامیدنی داشته است .یکی از مهمترین نکاتی که باید در تولید

کرده است .گوشت گاو تولید شده در جهان از سال  1961بیش

و مصرف گوشت در نظر داشت این است که این مواد باید به

از دو برابر شده است و از  28میلیون تن به  68میلیون تن در

گونهای تولید شوند که کمترین اثرات زیست محیطی را داشته

سال  2014رسیده است .تصویر  1نشان دهنده سهم مناطق

باشند.

مختلف جهان در تولید گوشت گاو در سال  2014است .تولید

در پنجاه سال گذشته تولید گوشت به سرعت افزایش پیدا

شیر در این مدت تقریبا  2/3برابر شده است و از حدود 346

کرده ،به گونهای که از سال  1961چهار برابر شده است .در

میلیون تن در سال به بالغ بر  791میلیون تن رسیده است .در

سال  1961اروپا و آمریکای شمالی تولیدکنندگان اصلی گوشت

اینجا نیز آسیا سهم بزرگی در رشد تولید شیر داشته است (.)1

بودهاند که به ترتیب  42و  25درصد از گوشت جهان را تولید
میکردند .در سال  1961آسیا تنها  12درصد از گوشت را تولید

تصویر  .1گوشت گاو تولید شده در کشتارگاههای صنعتی و غیر صنعتی در نقاط مختلف جهان در سال 2014

در مجموع برای نیل به این تولیدات در حدود  150میلیون واحد

خانگی انجام میشود ،چرا که شیر نسبتا بازگشت سرمایه سریعی

پرورش گاو شیری خانگی در سرتاسر جهان وجود دارد .در بیشتر

برای این نوع پرورش دهندگان ایجاد میکند .در دهههای اخیر

کشورهای در حال توسعه ،بیشتر تولید شیر توسط واحدهای کوچک

کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری از تولید شیر در جهان را به
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خود اختصاص دادهاند .این رشد بیشتر حاصل نگهداری تعداد بیشتر

در بسیاری از کشورهای دنیا تولید به طرف صنعتیتر شدن کشیده

گاو تا افزایش تولید هر سر گاو بوده است .در بسیاری از کشورهای

شده است .آمارهای سال  1385در ایران نشان میدهد که تنها 15

در حال توسعه ،تولیدات شیری حاصل از خوراک با کیفیت پایین،

درصد از گاوداری های ایران به شکل صنعتی مدیریت میشوند در

بیماریها ،دسترسی بد به بازارها و خدماتی مانند بهداشت ،اعتبارات

صورتی که این آمار امروزه فراتر رفته و بنابر اخبار منتشر شده بیش

بانکی و آموزش ،محدود شده است و گاوهای شیری با پتانسیل پایین

از  50درصد شیر تولیدی در ایران در حال حاضر از گاوداریهای

ژنتیک برای تولید شیر نگهداری میشوند .بر خالف کشورهای توسعه

صنعتی حاصل میشود .نظر به اینکه صنعتی شدن چالشهای خاص

یافته بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آب و هوای گرم و

خود را دارد و با عنایت به این که شاید ضرورتی اجتناب ناپذیر در

مرطوب که مناسب برای تولید شیر نیستند ،رنج میبرند .برخی

گردونه اقتصادی تولیدات دامی باشد ،باید این چالشها به بهترین

کشورهای توسعه یافته به شکل سنتی مدت طوالنی است که مشغول

شکل شناسایی شده و برای برخورد با آنها برنامه ریزی گردد.

تولید شیر هستند و شیر در رژیم غذایی آنها نقش ویژهای دارد .در

در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی در دهههای اخیر ،صعنت گاو

صورتی که در دیگر کشورها شیر به تازگی نقش معنی داری در

شیری به مراتب توسعه یافته و دستخوش تغییرات بیشماری شده

رژیمهای غذایی پیدا کرده است)3 ,2( .

است .به طوریکه امروزه مقدار شیر بیشتری از گلهها و تعداد گاو

مجموع تولید شیر در ایران در آمارهای مختلف به شکل متفاوتی

شیری کمتری حاصل میشود .بهعبارتی میتوان گفت امروزه

آورده شده است ،مصرف سرانه شیر در ایران  46/69لیتر در سال

میانگین تولید شیر به ازای هر راس گاو نسبت به گذشته افزایش

ذکر شده است .حال آنکه در باالترین میزان در کشور فنالند این

قابل مالحظهای یافته است .به عنوان مثال ایاالت متحده امریکا

مصرف  430/76لیتر و در انگلستان ،آمریکا ،پاکستان ،افغانستان و

امروزه دو برابر شیر بیشتری از دو سوم کل گاوها نسبت به دهه

ترکیه این رقم به ترتیب  62/23 ،183/13 ،254/69 ،232/2و

 1940میالدی تولید میکند ( )5و تنها در یک دهه گذشته (2010

 193/94لیتر ذکر شده است .آنچه مسلم است تولید شیر در ایران

تا  )2019میانگین تولید شیر هر گاو بیش از  1500کیلوگرم در سال

به شکل کامال پیشروندهای در حال افزایش است و این تولید از

افزایش یافته است (.)6

واحدهای کوچک به طرف واحدهای بزرگ صنعتی کشیده شده

این افزایش تولید شیر به ازای هر راس گاو در سایه پیشرفتهای

است ،به گونهای که در حال حاضر در حدود  9میلیون لیتر شیر به

چشمگیری است که در سالهای اخیردر زمینه افزایش بازدهی گاو

شکل ساالنه تولید میشود (نمودار  )1و به برخی کشورها مانند عراق،

شیری از طریق بهبود تولید مثل ،کیفیت جیره ،استفاده از تکنولوژی،

افغانستان و روسیه صادر میشود .همچنین باید توجه داشت که شیر

تغییر در ساختارهای محیطی ،اصالح ژنتیک و  ...صورت گرفته است.

تولیدی به ازای هر سر گاو در ایران  321لیتر در سال عنوان شده

این در حالی است که پیامدهای این توسعه ،گلههای شیری را هر

است و همین میزان برای کشورهای آمریکا ،انگلستان ،ترکیه،

روز با چالشهای بزرگتری روبرو میکند و پایداری صنعت را به یک

افغانستان و پاکستان به ترتیب  134 ،758 ،8131 ،9766و 1321

معضل پیچیده بدل کرده است .یکی از چالشهایی که در سالهای

لیتر عنوان شده است .همانگونه که در باال گفته شد متاسفانه سرانه

اخیر به شکل روز افزون گریبانگیر گلههای شیری شده است بدون

تولید ( ) 1در ایران باال نیست و هنوز مشکالت فراوانی در زمینه

شک لنگش گاو شیری است که گاهی عدم آگاهی کافی

مصرف شیر و فرآوردههای لبنی در ایران دیده میشود (تصویر )2

تولیدکنندگان از پیامدهای زیانبار اقتصادی آن و شدت درد و رنجی

(.)4

که حیوان لنگ تحمل میکند و همچنین دست کم گرفتن میزان

تولید بیشتر بدون تردید درگرو سالمت ،آسایش و رفاه بیشتر دام

شیوع آن در گلههای خود ،منجر به تالش کمتری برای پیشگیری از

است و از سوی دیگر تنها بیشتر بودن تولید تعیین کننده نیست

لنگش نسبت به سایر مشکالت رایج در گله میشود ( .)7این در

بلکه اقتصادی بودن آن نیز اهمیت باالیی دارد .به این منظور امروزه

حالی ا ست که ،لنگش بعد از ناباروری و اورام پستان در مقام سوم
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زیانبارترین معضالت صنعت گاو شیری شناخته میشود ( )8و شیوع

شیری به خصوص گلههای بزرگ اتخاذ میشود؟ نگاهی کلی به

آن به عنوان مثال در آمریکای شمالی تا  ٪55نیز گزارش شده است

وضعیت تولید و مصرف شیر در جهان و آنچه در سده گذشته دیده

( )9و یا بعدتر در مطالعهای در گلههای شیری کانادا در سیستمهای

و ثبت شده است به درجاتی روشنگر رهیافتهای ضروری پیش رو

نگهداری فریاستال این عدد تا  ٪69نیز گزارش شده است .پرسشی

میباشد .همانگونه که در باال گفته شد تولید شیر بیشتر از گاوهای

که مطرح میشود این است که آیا لنگش گاو شیری یک پیامد

کمتر روشی بسیار معمول در دنیا شده است .ما در این شماره از

اجتناب ناپذیر ،به علت تغییر بنیادی گاو شیری امروزی ،تولید شیر

التیام بر آن هستیم تا بتوانیم لنگش را بیش از گذشته شناسایی

باال و افزایش اندازه گلههای شیری است ،یا این که این معضل در

کنیم و اهمیت آن را درک کنیم.

نتیجه تصمیمهای اشتباهی است که در ساخت و مدیریت گلههای

تصویر  .2میانگین سرانه مصرف شیر برای هر نفر در نقاط مختلف جهان ،2013 ،منبعUN Food and Agricultural Organization (FAO) :

× هزار تن

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7024

7203

7437

7685

2008

2009

2010

2011

7951

2012

8269

2013

8800

2014

نمودار  .1مجموع شیر تولید شده در ایران در طی سال های  2008تا 2014

لنگش و اهمیت آن

به کاهش تحرک حیوان میگردد ،لنگش مینامیم .شدت

به طور کلی هر گونه تغییر در گام برداشتن و طرز ایستادن

لنگش میتواند از عدم تقارن ساده و سختی در راه رفتن تا

طبیعی حیوان را که اغلب بخاطر درد و ناراحتی است و منجر

عدم وزنگیری کامل روی اندام حرکتی و حتی زمینگیری
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متفاوت باشد ( .)10در گاوهای شیری بیش از  ٪90موارد

شیرواری میشود .شواهد نشان میهد که این کاهش تولید

لنگش به دلیل ناهنجاریهای انگشتی است و سایر موارد

شیر تنها در طول دوره بالینی بیماری رخ نمیدهد ،بلکه بسته

میتواند به خاطر آسیب به دستگاه عصبی (مثال :فلجی عصب

به نوع لنگش در دوره قبل از تشخیص ( )Pre-diagnosisو

سدادی) و یا دستگاه عضالنی اسکلتی (به عنوان مثال تورم

حتی در دوره پسا بهبودی ( )Post-diagnosisحیوان نیز

مفاصل ،شکستگیها و التهاب تاندون) باشد (.)11 ,10

مشاهده میشود .نگاه به این زیانهای اقتصادی در ایران به

لنگش و اهمیت آن به فراوانی در این شماره از نشریه مورد

راحتی انجام پذیر نیست در هر صورت در مطالعات مختلف که

بررسی قرار میگیرد و در اینجا تالش بر این است تا نگاهی

بیشتر در همایشها عنوان شده است این زیان مبتنی بر از

اجمالی بر کلیات اهمیت لنگش و فاکتورهای موثر برآن شود و

دست رفتن شیر تا  16درصد تولید گاو در یک دوره شیرواری

هر یک در قسمت مربوطه به شکل کامل مورد ارزیابی و تجزیه

قلمداد شده که این رقم در گاوداریهای صنعتی ایران که گاوها

و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در حدود  12تن شیر در یک دوره تولید میکنند در حدود
 1920لیتر بوده که این یکی خود بر اساس یک قیمت میانگین

زیان اقتصادی لنگش :مطالعات متعددی در طی  30سال اخیر

از شیر ( 2500تومان به ازای هر لیتر) معادل  4800000تومان

در زمینه ضرر و زیان اقتصادی ناشی از لنگش صورت گرفته

میگردد .ازدید دیگر با احتساب قیمت گاو درصورتیکه در

است که بسته به محل مطالعه و نوع مدل محاسباتی ،زیان هر

حدود  20میلیون تومان در نظر گرفته شود ،این مقدار تقریبا

مورد لنگش به طور کلی بین  76تا  533دالر آمریکا تخمین

معادل یک چهارم قیمت گاو است ،که خود زیان اقتصادی

زده میشود ( .)12جان شیرر محقق برجسته در زمینه لنگش

باالیی است .به عبارتی میتوان گفت که با رخداد چهار مورد

گاو شیری در دانشگاه ایالتی آیووا ،زیان اقتصادی هر یک مورد

لنگش حاد در گله ،یک گاو عمال از چرخه اقتصادی گله خارج

لنگش بالینی در گلههای شیری امروزی را معادل  500دالر

میشود .این رخداد در قیمت هایی که برای زیانهای اقتصادی

امریکا عنوان کرده است ( .)13این زیان اقتصادی عمدتا شامل

در جهان گفته شده تقریبا همین گونه است در صورتیکه رقم

افت تولید و هدر رفتن شیر ،کاهش عمکلرد تولید مثلی و

زیانها در برخی مطالعات بسیار باالتر و برخی مطالعات پایینتر

افزایش میزان حذف دام از گله است که عالوه بر آن هزینههای

گفته شده و کامال وابسته به علت رخداد لنگش این تفاوتها

درمان و دامپزشکی ،نیروی انسانی و اقدامات پیشگیری کننده

رخ مینمایند.

هم بر سنگینی این زیان اقتصادی میافزاید ( .)12با نگاه
جامعتر و در سطح کالن به لنگش در خواهیم یافت که لنگش

لنگش و آسایش دام :اهمیت لنگش در گاو شیری تنها به خاطر

منجر به زیان اقتصادی ساالنه حدود  2/8میلیارد دالر در ایاالت

ضرر و زیان اقتصادی آن نیست ،بلکه لنگش ،آسایش و رفاه دام

متحده آمریکا میشود ،که زیان قابل توجهی است و به گفته

و به دنبال آن سالمت آن را نیز به خطر میاندازد .این روزها

جیسون دانتورن این زیان اقتصادی برابر با زیان اقتصادی ناشی

دغدغه رفاه و آسایش دام ( )Animal welfareرا میتوان به

از اورام پستان در این کشور است .در صورتیکه شیوع اورام

شکل فزایندهای از زبان مدافعان حقوق حیوانات ،مصرف

پستان نسبت به لنگش بیشتر است ( .)14بنابراین به جرات

کنندگان و به طور کلی عموم جامعه شنید .اما آیا تعریف

میتوان گفت که اهمیت اقتصادی لنگش ،آن را به ناچار در

درستی از آسایش و رفاه دام داریم؟ آیا میدانیم مؤلفههای رفاه

زمره مهمترین معضالت صنعت گاو شیری جای داده است.

حیوانات کداماند؟ و به طور کلی آیا میدانیم چه حیوانی در

لنگش منجر به افت تولید و کاهش عملکرد تولید مثلی گاو

رفاه است؟ برای پاسخ دادن به این پرسشها بهتر است نگاهی

میشود .برخی مطالعات نشان دادهاند که یک مورد لنگش

بیندازیم به یکی از معتبرترین نظریهها در زمینه آسایش و رفاه

منجر به کاهش تولید  270تا  574کیلوگرم شیر در یک دوره

حیوانات ،که سه شرط را برای در رفاه بودن یک حیوان مطرح
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کرده است )1 :حیوان میبایست احساس خوشایندی داشته

( )Free stallو تایاستال ( ،)Tie stallگاوهای شیری به ترتیب

باشد )2 ،حیوان باید عملکرد خوبی داشته باشد ،و  )3حیوان

حدود  11و  12/5ساعت در روز تمایل به خوابیدن دارند .یک

باید قادر به زندگی عادی و طبیعی خود باشد ( .)15سادهترین

گاو سالم این مدت زمان خوابیدن را در  6تا  13وعده  55تا

برداشت از این نظریه این است که اگر هر سه شرط برای یک

 90دقیقهای تقسیم میکند .حال آنکه لنگش یکی از

حیوان مهیا باشد ،میتوانیم بگوییم که آن حیوان در رفاه است.

گرفتاریهای گریبان گیر گاو شیری است که روند طبیعی

حال آنکه لنگش ،به راحتی ناقض هر سه شرط این نظریه

زندگی روزانه او را دستخوش تغییر کرده است .به طوریکه

است ) .(16یک گاو لنگ درد دارد و به تعبیر بعضی ،لنگش

گاوهای لنگ معموال زمان بیشتری میخوابند (بیش از 14

نتیجه و تجلی درد است .به طوریکه حتی جزء دردناکترین

ساعت در روز) ،با تعداد وعدههای خواب کمتر (کمتر از  5دفعه)

اختالالت گاو شیری محسوب میشود ( .)17عالوه بر این

و مدت زمان طوالنیتر (بیش از  110دقیقه) ( .)19هرچند

مطالعات نشان دادهاند که لنگش عالوه بر آنکه خود عارضهای

بعضی از گاوهای لنگ رفتار کامال متفاوت دارند و به علت

دردناک است ،آستانه تحمل درد حیوان را نیز کاهش میدهد.

سختیهایی که در مراحل بلند شدن و خوابیدن تجربه

به عبارتی دیگر یک گاو لنگ حساسیت بیشتری نسبت به یک

میکنند ،ترجیح میدهد مدت زمان بیشتری را ایستاده و

گاو سالم به محرکهای بیرونی دارد ( .)18بنابراین میتوان

بیهوده صرف کنند ( .)20عالوه بر این ،یک گاو لنگ زمان

لنگش را ناقض آشکار شرط اول رفاه که الزمه آن احساس

کمتری صرف خوردن میکند ،تعامالت اجتماعی کمتری با

خوشایند حیوان است ،تلقی کرد .لنگش همچنین عملکرد

سایر گاوهای برقرار میکند و به طور کلی فعالیت کمتری دارد

تولید مثلی حیوان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .تحقیقات

( .)21اینها دالیلی است که ثابت میکند لنگش ناقض شرط

صورت گرفته در این زمینه نشان میهد که لنگش منجر به

سوم رفاه حیوانات و مخل زندگی عادی و طبیعی آنها است.

افزایش متوسط  7روز بیشتر تا زمان اولین تلقیح 30 ،روز

بنابراین همانطور که در ابتدای بحث عنوان شد ،از منظر رفاه

افزایش در روزهای باز ٪20 ،میزان گیرایی ( Conception

حیوانات به راحتی میتوان گفت که لنگش یک تهدید جدی

 )rateکمتر و افزایش  1/2بار تلقیح در هر گیرایی میشود

برای آسایش و رفاه گاوهای شیری به شمار میآید.

( .)12بنابراین نتایج این مطالعات گواهی است بر این که لنگش

لنگش و سالمت :لنگش سالمت گاو را نیز به مخاطره میاندازد.

شرط دوم رفاه دام مبنی بر دارا بودن عملکرد خوب را نیز نقص

همانطور که پیشتر اشاره شد ،گاوهای مبتال به لنگش بهطور

میکند .تغییر رفتار حیوان درگام برداشتن و عدم تمایل به راه

غیر عادی زمان بیشتری میخوابند که تماس طوالنی مدت با

رفتن چهره و نشانه بارز لنگش است ،که منجر به کاهش تحرک

بستر و جایگاه میتواند منجر به ایجاد زخم در نواحی مختلف

حیوان و تغییرمحسوس بودجه زمانی ( )Time budgetو رفتار

بدن حیوان و همچنین افزایش احتمال ابتال به ورم پستان تحت

طبیعی او میشود .جدای از مدت زمان شیردوشی که از کنترل

بالینی شود .عالوه بر این گاو لنگ تمایلی به راه رفتن ندارد و

گاو خارج است و بستگی به مدیریت ،طراحی ساختمان

خوراک کمتری دریافت میکند که احتمال بروز تعادل منفی

شیردوشی و ساختار فیزیکی گله ها دارد ،معموال مابقی بودجه

انرژی و به دنبال آن بیماریهای ثانویه افزایش مییابد (.)17

زمانی گاو در جایگاه میتواند به طور اختیاری صرف
فعالیتهایی از قبیل خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن یا استراحت

میزان آگاهی از لنگش :تولیدکنندگان تا چه اندازه از میزان

کردن ،رفتارهای اجتماعی و ایستادن در استال شود .خوابیدن

شیوع لنگش در گلههای خود مطلع هستند؟ برای پاسخ به این

و استراحت کردن بیشترین سهم را در بودجه زمانی گاو شیری

سوال مطالعات متعددی صورت گرفته است .به عنوان مثال

دارد .مطالعات نشان دادهاند در سیستم نگهداری فریاستال

میانگین شیوع لنگش در گلههای ایالت ویسکانسین و بریتانیا
به ترتیب  %33/7و  %36/8گزارش شده است ،در صورتیکه
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بررسیهای دیگر در همین مناطق شیوع کمتر از  ٪10را در

حاصل یک سری آشفتگیها ،آسیبها و اختالالت در اندامهای

باور تولیدکنندگان گزارش کرده است ( .)22در مثالی دیگر از

حرکتی است که در نهایت منجر به گامهای غیر طبیعی

 222گله شیری مورد مطالعه در انگستان  ٪90دامداران شیوع

میگردد ،شناسایی این گامهای غیر طبیعی و آنچه منجر به

لنگش در گلههای خود را کمتر از میزان واقعی آن تخمین

آن شده تحت عنوان درجهبندی حرکتی ( Locomotion

میزدند ( )23و یا در مطالعهای از پنجاه دامداری در

 )scoringدر قسمتهای بعدی این نشریه آورده میشود و در

مینهسوتای آمریکا در سال  2006نشان داده شد که دامداران

اینجا تنها به فهرستی اولیه از آنچه منجر به ایجاد جراحت در

تنها از یک چهارم تا یک سوم گاوهای لنگ حاضر در گله خود

انگشتان گاو میگردد ،اشاره شده است .موسسه ICAR

مطلع هستند ( .)24یکی از دالیل دست پایین گرفتن لنگش

(،International Committee for Animal Recording

توسط تولیدکنندگان ،عدم آگاهی یا ناکافی بودن آگاهی از

کمیته بینالمللی ثبت دادههای حیوانی) اطالعات ارزندهای در

اهمیت لنگش از جنبه های گوناگون است .همچنین عدم

زمینههای مختلف مدیریت و ضرورتهای گلههای شیری

ارزیابی صحیح و در دست نداشتن ابزار و اطالعات کافی برای

منتشر مینماید .در این مجموعه تمرکز خاصی بر روی ثبت

تشخیص گاو لنگ و تعیین وزن لنگش در گلههای شیری از

اطالعات شده است و از مکانیزمهای واحدی برای ثبت اطالعات

سایر دالیل این رخداد است.

بهره گرفته شده است .در اینجا مهمترین و شایعترین
ناهنجاریهای انگشتی در غالب ناهنجاریهای عفونی و غیر

ثبت اطالعات از اصلیترین رخدادهایی است که اطالعات

عفونی بر اساس دستهبندی اطلس  ICARو محل بروز آنها در

ارزشمندی از وضعیت شیوع و بروز لنگش در گله را در اختیار

نواحی مختلف سم گاو آورده شده است ،باید توجه داشت که

تولیدکنندگان قرار میدهد و همچنین میتواند اختالف نظر

ناهنجاریهای سم تنها در اینجا خالصه نمیشوند و انواع

بین گزارشهای مختلف را کم کند .متاسفانه در این زمینه

دیگری نیز گزارش شده و مورد بررسی قرار میگیرند که در

هنوز در سطح جهان نیز اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد.

منابع مختلف به آن پرداخته شده است (.)25

پاسخ به این پرسشها که آیا گله ما از لنگش رنج میبرد؟ اگر
جواب مثبت است به چه میزان؟ و در نهایت باید برای آن باید

نظر به ضرورت از بین بردن اختالف نظرها در مورد جراحات

چه کرد همیشه ذهن فعاالن را به خود مشغول میکند .اولین

انگشتی محققین بر این شدند تا جراحات انگشتی را در نواحی

گام برای این رخداد قابلیت پاسخ به پرسش اول است .لنگش

دوازدهگانه انگشتی به شرح تصویر  3گزارش نمایند (.)26
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درماتیت انگشتی
ناحیه  ،10احتمال بروز آن در ناحیه  9و اطراف نوار تاجی سم نیز هست

درماتیت بین انگشتی

جراحات عفونی

ناحیه صفر

فلگمون (نکروباسیلوز) بین انگشتی
ناحیه صفر ،در موارد شدید تورم در ناحیه  9مشاهده میشود

ساییدگی شاخی پاشنه
ناحیه 6

ناهنجاریهای انگشتی

خون مردگی

کف سم
نواحی 6 ،5 ،4

خط سفید
نواحی 3 ،2 ،1

کف سم
ناحیه 4

زخم

جراحات غیرعفونی

پنجه
ناحیه 5

پیاز پاشنه
ناحیه 6

بیماری خط سفید
نواحی 3 ،2 ،1

کف دوالیه
نواحی 6 ،5 ،4

جدول  .1جراحات اصلی عفونی و غیر عفونی سم و نواحی رخداد آنها

ثبت اطالعات بر اساس نواحی دوازدهگانه سم (تصویر )3باعث

استفاده در گوشی موبایل یا تبلت نیز هستند به بازار ارایه شده

میشود تا سم چینها که در بسیاری از موارد به اندازه کافی

که امکانات ثبت اطالعات در محل را افزایش دادهاند .ثبت

در مورد زمینههای بیماری یا زیرساختهای آن نمیدانند اقدام

اطالعات در لنگش باید به گونهای باشد که بتوان حداقل

به نامگذاری روی بیماری ننمایند .در ایران نیز امروزه بسیاری

اطالعات زیر را استخراج نمود .زمان انجام سم چینی ،فراوانی

از گاوداریهای صنعتی از این روش برای ثبت بیماریها

و ریتم انجام سم چینی در گروههای مختلف ،عوارض احتمالی

استفاده میکنند که اخیرا اپلیکیشنهای اندرویدی که با

انگشتان ،سرعت بهبود عوارض و درمانهای احتمالی که برای
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هر یک از این عوارض به کار گرفته شده است .برای انجام این

تنها در آنها ثبت میگردید .با پیشرفت کار ثبت اطالعات نیز

مهم در ایران در ابتدا از روشهای ساده استفاده میشد به

بهبود پیدا کرد به گونهای که در حال حاضر اطالعات عمال در

گونهای که مثال شماره گاو ،تاریخ و نام عارضه یا سم چینی

چند دستهبندی کلی ثبت میگردد.

تصویر .3نواحی دوازدهگانه سم گاو

دسته اول اطالعات مربوط به دام آورده میشود که در اینجا

گفته میشود شمارهگذاری میشوند .حال اگر زیر ستون مربوط

شماره دام و تاریخ ارجاع دام به باکس سم چینی مد نظر است.

به یک ناحیه مثال ناحیه  4شماره  8گذاشته شود بدین معنی

دسته دوم اطالعات در زمینه علت ارجاع دام به باکس سم

است که انگشت  8گاو (انگشت خارجی اندام خلفی) دچار یک

چینی است که در این راستا دامها در یکی از پنج دسته سم

عارضه در ناحیه  4خود است حال اگر این عارضه زخمی باشد

چین 120روزه ،سم چینی خشکی ،سم چینی گاوهایی که از

بدون تردید زخم کف سم خواهد بود و جدید یا قدیمی بودن

دید تولید مثلی عقب ماندهاند ،سم چینی و بازدید گاوهای با

عارضه نیز در اینجا مشخص است .جدول 2نمونهای از یک

اسکور باال و سم چینی و بازدید گاوهایی که به هر علتی به

جدول اکسل است که در آن اطالعات ثبت شده آورده شده

باکس سم چینی ارجاع میگردند در این بین میباشد .دسته

است.

سوم اطالعات مربوط به ثبت جراحات در انگشتان است برای

گاو شماره  84278برای انجام سم چینی  120روزه به باکس

این منظور تعیین اینکه آیا جراحت جدید است یا بازدید

سم چینی در تاریخ یازدهم دی ماه سال  1397ارجاع شده

میشود ،چه درمانی در آن انجام میشود و اینکه جراحت آیا

است .این گاو تنها سم چینی شده و هیچ مشکلی برایش ثبت

زخمی یا غیر زخمی است آورده شده است و در نهایت تعیین

نشده است .سایر شمارهها هم به همین ترتیب اطالعات را نشان

محل جراحت در انگشتان با عنایت به اینکه در کدام ناحیه از

میدهند مثال گاو شماره  86631به باکس سم چینی ارجاع

نواحی دوازده گانه باال رخ داده است و در کدام انگشت بوده

شده است این گاو لنگش جدید داشته و این لنگش حاصل یک

است اطالعات ثبت میگردد .برای شناسایی انگشتان در ایران

جراحت زخمی بوده است و ثبت اطالعات نشان میدهد که در

از فرمایی مانند آنچه در تصویر  3آمده ،استفاده میگردد و

انگشت داخلی پای چپ (انگشت  )7گاو دچار عارضه بوده است.

انگشتان گاو از شماره یک که به انگشت خارجی اندام قدامی

ثبت اطالعات با استفاده از جدول اکسل و همچنین با استفاده

گفته میشود تا انگشت  8که به انگشت خارجی اندام خلفی
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از اپلیکیشن مربوطه که به نام سم چین یار طراحی شده است

مدیران بازخوانی شده و در نهایت قابلیت تحلیلهای فراوان بر

و در بازار به شکل رایگان قابل دسترس است قابل انجام بوده و

روی آن وجود دارد.

فرم های اکسل تولید شده توسط نرم افزار مدیریت دامپروری

جدول  .2فرم ثبت اطالعات بر روی کاغذ ،در کنار باکس سم چینی

در اپلیکیشن سم چین یار نیز اطالعات به سادگی به زبان

درمورد باکس سم چینی بلکه در مورد اسکورینگ حرکتی،

فارسی قابل ورود است و با استفاده از منوهای اپلیکیشن

اورام پستان ،تولید مثل و بسیاری قسمت های دیگر ضروری

(تصویر  )4میتوان به شکل گام به گام اطالعات را ذخیره نمود

است و تنها در سایه داشتن اطالعات مناسب است که میتوان

و در نهایت به شکل فایلهای همخوان با سیستمهای نرمافزار

نسبت به وضعیت موجود ،فاکتورهای خطر و چشماندازهای

مدیریتی برای این سیستمها ارسال نمود .الزم به ذکر است که

پیش رو قضاوت نمود.

طراحی و راهاندازی انواع سیستمهای ثبت اطالعات نه تنها

تصویر  .4مراحل مختلف ورود اطالعات در اپلیکیشن اندرویدی سم چین یار

بنابر این به طور کلی میتوان گفت که یا روش راه رفتن دام

گفته شد .البته در کنار این وقایع آنچه که احتمال رخداد

ثبت میگردد که در بخشی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد

بیماریهای انگشتی و در نهایت لنگش را افزایش میدهد نیز

و یا این که رخداد جراحات ثبت میگردد ،که اهم آن در باال

با تفصیل در مقاالت بعدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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Abstract in English

Lameness, an ongoing threat to dairy farms
Amir Nejati DVM1, Ahmadreza Mohamadnia DVM, DVSc2*
1. Damasa Research and Extension Group, Ms Candidate of Animal Welfare, Mc Gill university,
Canada
2. Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
*mohamadnia@um.ac.ir

Lameness is one of the most important factors causing economic loss in dairy farms. Pain
and discomfort following lameness are the main causes of direct and indirect economic
losses. Overall situation of dairy farming and dairy products over the world and Iran is
reviewed in this article. A general look at economic loss cycles, different discomfort and
health issues that may caused by lameness are the main topics that were reviewed in this
article. Data recording is one of the most important factors that should be considered in
any analysis. Current methods of data recording in hoof trimming chute, including paper
works and usage of excel sheets and other software were reviewed. General concepts of
Farsi language android application for hoof data recording introduced and analysed.
Key Words: Lameness, Dairy Cow, Economic Loss, Lameness detection, Dairy industry

13

