
 ؛ 683هشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  معاونت پژو

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

 

 

  

 

 هاترین یافتهمهم

 مثلی و ...تغیرهای مهم تولیدی، تولیدیر مهای مورد بررسی از نظر نرخ لنگش و سامشخص شدن وضعیت گله -

 تأثیر راهبردهای مدیریتی جهت پیشگیری از لنگش و ...شدن مشخّص -

 های مورد بررسیگلهمدیریتی و متغیرهای مورد نظر در  بررسی ارتباط بین راهبردهای -

 

  های تولیدیای، شاخصلنگش، راهبردهای تغذیه هاي کلیدي:واژه

 

 34-423-51طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 احمدرضا یزدانی، حامد کشفی نویسنده)گان(:

 های آمیخته روستایی گرگانریبر پیشگیری از لنگش در گاودا تأثیر مدیریت تغذیه عنوان:

 

 

 34-423-51 شماره:

 52/55/5433   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

لنگش  رینظر به تأث با چند هر شود،یشناخته م یریگاو ش یهادر گله یاقتصاد زیانعامل  نیبه عنوان سوم لنگشناهنجاری 

عامل در  نیبه عنوان مهمتر ،یآن را باالتر از ورم پستان و ناباور ریتأث نیاز محقق یامروزه برخ ،یمثلدیپستان و عملکرد تول یرو

 طیشرا یکه با اثر بر رو ردیگیمورد توجه قرار م شتریب یاثرات لنگش زمان (.5333 ارد،)گ شناسندیم یریشگاو یهاگله یدهزیان

 (.2002)هرناندز و همکاران،  شود دمثلیها بخصوص دستگاه تولارگان ریدر سا یمنف یهابدن، باعث واکنش کیولوژیزیف

در پژوهشی پوند برآورد شده است،  ونیلیم 1/51 بالغ بر 5388-87در سال  ایتانیاز لنگش در بر یناش یاقتصاد یهاانیز

در انگلستان  هایبررس نیهم یّپوند در سال برآورد شد. ط ونیلیم 2/73( بالغ بر 5330) برگستنضررها توسط  نیا زانیم دیگر

 اند.زده نیپوند در سال تخم ونیلیم 41را  ریش دیکاهش تول زصل احا یضررها زانی( م5374همکاران،  تاکروی)و

کاهش راندمان  ر،یش دیدرمان، کاهش تول یهانهیعلّت حذف زود هنگام دام، هزاز لنگش به یناش یاقتصاد یهاانیز شتریب

 زانیم شیدرد باعث افزا نیهمچن .(5338و همکاران،  نگی)انت باشدیم ریش دیو قطع تول ییزافاصله گوساله شیافزا ،یدمثلیتول

 (.5333و همکاران،  اجاال)ر شودیم دیکاهش تول لیدلحذف به

درمان و  یهانهیهز شیشده، افزاشدن ارزش الشه حذفکم ر،یش دیبه کاهش تول توانیلنگش م میمستقریاثرات غ از

 زیتجو لیدلبه ریش زیان ناشی از دور ریختن ،یکار یرویواتالف وقت و ن یکارگر ینهیهز شیافزا ،یریشگیکنترل و پ یهاروش

ها و رفاه دام شیعارضه از نظر آسا نیاز لنگش، ا یناش یدرد و ناراحت خاطربه  نیاشاره کرد. عالوه بر ا یعموم یهاکیوتیبیآنت

 (.2001و همکاران،  نوی)گاربارباشدیم تیّحائز اهم زین

های شود تا اثرات مهمترین عوامل مدیریت تغذیه را بر روی شاخصعی میدر این تحقیق سالذکر با توجه به موارد فوق

تولیدی و اقتصادی بررسی گردد تا از این طریق بتوان با معرفی راهبردهای موثر بر پیشگیری یا کنترل لنگش سهمی هر چند 

 اندک در جهت بهبود کیفیت تولیدات دامی خصوصاً در مناطق روستایی نمود. 

 مقدمه )شرح مساله(
 موضوع که است شده موجب از جهان هاییبخش در غذایی فقر همراه به توسعه، حال در درکشورهای ویژهبه جمعیت، رشد

توسعه، غذا  و ریزیبرنامه منظر بماند. از باقی اجتماعی -گذاران اقتصادیدر دستور کار سیاست همچنان غذا به کافی دسترسی

استقالل کشور،  ینتأم در اساسی اقتصادی، نقشی توسعه اصلی محصوالت از یکی عنوان به هم اقتصادی و کاالی عنوان به هم

 (. 5480دارد )زهری،  انسانی کارایی نیروی افزایش و جامعه سالمت تأمین
 

شوند، در تمامی نقاط های لبنی سالم از جمله بهترین منابع تأمین پروتئین و کلسیم محسوب میاز آنجا که شیر و فرآورده

گیرد. در ایران نیز با توجه به رشد جمعیت توجهی صورت میلگذاری قابدنیا در زمینه تولید، تجارت و مصرف بهینه آن، سرمایه

به حدود  5420میلیون تن در سال  7/2های آن، میزان تولید شیر افزایش یافته و از کشور و افزایش تقاضا برای شیر و فرآورده

 540داشتن بیش از  بخش دامپروری در کشور با (.5478ه است )آمارنامه کشاورزی، رسید 5478میلیون تن در سال  7/7

های تولید جهت دستیابی گیری بهینه از نهادهصحیح و بهره میلیون تن شیر نیازمند مدیریت 7میلیون واحد دامی و تولید ساالنه 

های سنتی سبب توسعه های متعدد و نبود صرفه اقتصادی در گاوداریوجود نارساییباشد. وری مطلوب و پایدار میبه بهره

های صورت گرفته، سهم نظام گاوداری صنعتی در گذاریرغم سرمایههای اخیر شده است؛ لیکن علیواحدهای صنعتی در سال

  (.5478)دشتی،  باشدتی در حد کمتری میهای دامی نظیر گوشت قرمز و حتی شیر در مقایسه با نظام گاوداری سنتولید فراورده


