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  مقدمه:
دام هاي ازانواع بيماري يكي ،اياسيدوز يا اسيدوز شكمبه

زماني خصوصاً   ،برداشت محصوالت فصل در است كه معموًال 
ها هاي غالت دراختيارداممقدار زيادي دانه طور ناگهاني بهكه 

غالت  اينرويه و بيش از حد بي به دليل مصرف د، گيرقرار مي
 ،پيشگيرانهاقدامات  هب عدم توجه صورتدر ؛آيدميبه وجود 

هاي ديگري به بيماري زو ب گوسفند شودمي اين بيماري سبب
  د.نتلف شو ، ترمبتال و يا در حالت وخيم
  چيست؟ و بز اسيدوز گوسفند

هاي غني بيش از حد خوراكي اسيدوز معموًال به دليل مصرف
كه به خوردن  هاييدامها و غالت در از كربوهيدرات مانند دانه

ها دهد. اين كربوهيدراتها عادت ندارند رخ مياين خوراكي
اسيد توليد  و شوندهاي شكمبه تخمير ميتوسط باكتري

هاي ميكروب ساير رشد شوداسيد باعث مي انباشتگي. كنندمي
ها و كه تعداد اين ميكروبكند شود. زمانيه تخميركنند

در اين ؛ دكنقابليت هضم كاهش پيدا مي ،شودميها كم باكتري
 ي، يبي اشتها ،دل درد، نفخ حيوانات مبتال دچار ،حالت

  شوند.مي خمودگيو  يحالبي
  
  



 

 

  ز چيست؟داليل ابتال به اسيدو

تغيير ناگهاني رژيم غذايي و افزايش ميزان كربوهيدرات در *
  جيره غذايي

  غالتدر مراتع  ها و بزغاله هاچراي بره *

  استفاده بيش از حد از غالت* 

  هاي پير و  بالغتغيير ناگهاني چراگاه دام *

  جو  ها در پس چر گندم و* چراي مديريت نشده  دام

  

متعاقب  عوارضي و هاچه بيماري
  د؟نشواسيدوز ايجاد مي

مانند عوارضي  و هابيماريز زمينه برواين بيماري پيش
همين دليل بايد در آنتروتوكسمي، اسهال و لنگش است. به 

اقدامات درماني را آغاز كرد تا   فوراً اسيدوز  صورت مشاهده

و ساير اين بيماري  ها در اثر ابتال بهدام تلف شدن شاهد
  .نباشيمد نشومتعاقب آن ايجاد مي هايي كه بيماري

  هاي بيماري چيست؟نشانه
  بي اشتهايي شديد *

  خمودگي *

  بي حالي و خواب آلودگي *

از شدت  حيوان درد شديد در شكم (به صورتي كه  و نفخ *
  زند)درد به شكم خود لگد مي

  موكوساسهال همراه با  *

  افزايش ضربان قلب *

  ضعف عمومي  *

  

 به و بز چگونه از ابتالي گوسفند
  ؟جلوگيري كنيم اسيدوز

  ها و غالت در گلهدقت به ميزان مصرف دانه*

هاي زماني ها و غالت در بازهدانهميزان مناسب  تغذيه دام با *
  مشخص 

 وآب كافي داراي مناسب و ، مرتع علوفه مرغوبانتخاب  *
  غالت زياد در چراگاه  عدم وجود  همچنين

  عدم تغيير ناگهاني جيره *

  در كنار خوراك دامبه ميزان نياز  وجود سنگ نمك *

درصورت ابتالي دام به اسيدوز چه 
  داد؟كارهايي بايد انجام 

  ؛دهيدشك اطالع مپزبه دا *

روغن بادام، روغن پارافين و از ، براي رفع نفخ ايجاد شده *
  ؛استفاده كنيد گردانن آفتابغيا رو

 ها را به تحرك واداركنيد تا گازهاي موجود در شكمبهدام *
.تخليه شود و ميزان درد و التهاب دام كاهش يابد . 


