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پیشگفتار ناشر
کتاب های آموزشی و کمک آموزشی یکی از مولفه های اساسی، بنیادی و بی بدیل در 
فرآیند اجرایی برنامه های آموزشی است. امروزه با این که بخشی از نیازهای مخاطبان از 
منابع آموزشی چند رسانه ای، مجازی و الکترونیکی تامین می شود، اما کتاب همچنان یکی 
از موثرترین، کاربردی ترین و مطمئن ترین مواد آموزشی است که از سوی صاحب نظران، 

مربیان، اساتید و معلمان در نظام های آموزشی مختلف استفاده می شود.
موسسـه ی آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشـاورزی در راستای ماموریت ها 
و وظایـف خـود و در جهـت اجـرای برنامه های آموزش کشـاورزی با هدف تحقق »کشـاورزی 
دانـش بنیـان«، نسـبت بـه تولیـد مـواد آموزشـی گوناگون اقـدام نموده اسـت. کتـاب های 
آموزشـی بهـره بـرداران کشـاورزی بـر پایـه اسـتانداردها و برنامـه هـای آموزشـی مشـاغل 
کشـاورزی با بهره گیری از منابع علمی، با متنی سـاده، ویژه فراگیران، بهره برداران، شـاغالن 

و عالقه مندان به اشـتغال در رشـته های مختلف کشـاورزی تدوین و انتشـار یافته اسـت.
لذا ضمن سپاس از همکاری همه دست اندرکاران فرآیند تدوین و نشر این مجموعه کتاب ها، 
امیدواریم متخصصان، صاحب نظران، مدرسان، مربیان، آموزشگران و صاحبان فن، با ارائه 

پیشنهادهای سازنده خود، ما را در ارتقای کیفی این منابع ارزشمند یاری رسانند.

 کاظم خاوازی
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی 

جهادکشاورزی
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مقدمه
همواره یکی از مسـائل و مشـکالتی که دامداران در امر پرورش با آن مواجه می شوند 
بیماری هـا در گلـه می باشـد. ضررهـای اقتصـادی ناشـی از هزینـه ی درمـان، کاهـش 
تولیـد و تلفـات دام مانـع رونـق اقتصـادی واحـد تولیـدی می شـود کـه در برخـی موارد 
جبران ناپذیـر اسـت، لـذا آشـنایی دامـداران محتـرم با بیماری هـا و طریقه پیشـگیری 
و درمـان آن اهمیـت خاصـی دارد.  در ایـن کتاب سـعی شـده اسـت بیماری هـا به زبان 
سـاده و خالصـه در بخش هـای علـل ، عالئم و پیشـگیری و به صورت کلیدی شـرح داده 
شـود تـا بهره بـرداران محتـرم بتواننـد در اسـرع وقت مشـکل بیمـاری در گلـه ی خود را 

شناسـایی و جهـت برطرف کـردن آن اقـدام کنند.
توجـه: اکثـر بیماری هـای رایـج در گاوداری هـا  بین تلیسـه ، گاوشـیری و گاو آبسـتن 
مشـترک بوده و اختصاص به گروه خاصی ندارد لذا در این کتاب نیز سـعی شـده اسـت 

بیماری هـای رایـج در گاو و بـه صـورت عمومی بیان شـود.
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نکته مهم
بـا توجـه بـه اینکـه رعایـت موازیـن بهداشـتی و پیشـگیرانه خصوصـًا درجایـگاه و 
محوطـه ی گاوداری یکـی از وظایـف مهم دامداران محترم به شـمار می آیـد، در ابتدای 
ایـن فصـل برخـی از نکات بهداشـتی به صورت خالصه به شـرح ذیل بیان شـده اسـت:
1- حفرچاله های بهداشـتی: ایـن چاله هـا در محـل ورودی واحد گاوداری، سـالن 
شیردوشـی و گوسـاله دانی حفر می شـوند. مسـاحت ایـن چاله هـا در درب ورودی باید 
بـه انـدازه ای باشـد که چـرخ یک کامیـون به طـور کامـل در آن بچرخد و آغشـته به مواد 
ضـد عفونـی شـود )عـرض 3 متـر، طـول 3/5 متـر و عمـق20 سـانتی متر(. حوضچـه ی 
بهداشـتی دیگـری در محـل بیـن جایـگاه انتظـار دوشـش و سـالن شیردوشـی حفـر 
می شـود و عمـق آن باید به اندازه ای باشـد که سـم گاو را پوشـش دهـد. از آب آهک 10 
درصـد و یـا فرمالیـن 4 درصـد  به عنـوان ضد عفونی کننـده در این چاله ها اسـتفاده می 

شـود و حداقـل هفتـه ای یک  بـار باید تعویض شـود.

فصل اول
بیماری های تلیسه
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2- تخلیـه ی بسـتر: در واحدهـای گاوداری حداقـل روزانـه یـک بـار بسـتر )کـود 
حیوانـی( از بهاربنـد بـه وسـیله ی بیـل مکانیکـی و تراکتـور در واحدهـای بـزرگ و بیـل 
و فرغـون در واحدهـای کوچـک بایـد جمع آوری شـود )محل انبـار کردن کودهـا باید از 
دامـداری فاصله داشـته باشـد و بـه منظور پیشـگیری از تجمع حشـرات روی آن آهک 

شـود(. ریخته 
3- شـعله افکنی: پس از تخلیه ی کامل بسـتر و صاف شـدن سـطح، به کمک شـعله 
افکن هـای پشـت تراکتـوری در واحدهـای بـزرگ و شـعله افکن دسـتی )مورد اسـتفاده 
در ایـزوگام کاری پشـت بام هـا( در واحدهـای کوچـک در فصـول گـرم سـال )نیمـه دوم 

سـال( حداقـل هفته ای یـک بار انجام  شـود.
ــگاه )بعــد از تخلیــه ی  ــی کــردن جای ــه ی نهایــی ضــد عفون ــی: مرحل 4- آهک پاش
بســتر و شــعله افکنی( آهک پاشــی اســت، آهــک مــاده ای قلیایــی اســت کــه می توانــد 
شــرایط زیســت بســیاری از میکروب هــا را نامســاعد کنــد. بــرای ایــن منظــور می تــوان 
از پــودر آهــک )حــدودًا نیــم کیلــو آهــک بــرای یــک متــر مربــع یــا 30 کیلــو آهــک در 
100 لیتــر آب( اســتفاده کــرد. حتی المقــدور هفتــه ای یکبــار عمــل آهک پاشــی انجــام 

شــود.
5- قرنطینـه کـردن دام های جدید الـورود: چنانچه گاو یا تلیسـه ای بـه دامداری 
وارد شـود بایـد قبـل از اضافـه شـدن بـه جایـگاه گاوهـا جهـت پبشـگیری از آلودگـی 
احتمالـی در محـل قرنطینـه به مـدت یک هفته تـا ده روز نگهداری شـود )در این مورد 

بـا دکتر دامپزشـک مشـورت کنید(.
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6- بهداشـت گوسـاله دانی: دیوارهـا و کـف باکس هـای گوسـاله دانی  قبـل از ورود 
بسـتر  باشـد.  )آب آهـک( شـده  و آهک پاشـی  بایـد شستشـو، شـعله افکنی  گوسـاله 

گوسـاله بایـد خشـک و بـه طـور مرتـب تعویـض شـود.
7- بهداشـت زایشـگاه: بعد از اتمام زایمان و خروج گاو و گوسـاله از زایشـگاه باید 
تمـام بسـتر تخلیـه و کـف و دیوارهـا ابتـدا شسـته، شـعله افکنی و سـپس آهک پاشـی 

شود.
8- بهداشـت سـالن شیردوشـی: بعد از اتمام دوشش، سـالن شیر دوشـی باید با 
آب فشـار قـوی کاماًل شسـته شـود. حداقل هفتـه ای یک بـار از فرمالیـن 4 درصد برای 

ضـد عفونی کردن سـالن و تجهیزات آن اسـتفاده شـود.
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1      بیماری های تلیسه
تلیسـه گوسـاله ی ماد ه ای اسـت کـه هنوز زایمـان نکرده و معمـواًل به گوسـاله ی ماده 
از سـن 9 ماهگـی بـه باال تلیسـه )تـا زایمان اول( اطالق می شـود. تلیسـه ها  در مراحل 

رشـد تـا زایمان خـود ممکن اسـت در معرض بیماری هـای مختلفی قـرار  گیرند .
1-1- عدم رشد کافی

سـنین 9 الـی 16 ماهگـی: بـا توجه به اینکـه در این مرحلـه از پرورش رسـیدن به قد 
و وزن مناسـب مـد نظـر اسـت، تـا آمادگی الزم جهـت تلقیح بـه وجود آید )سـن حدود 
15 ماهگـی و وزن 350 کیلـو مناسـب بـرای تلقیـح مصنوعـی اسـت،(، لـذا عـدم رشـد 

کافـی می توانـد نشـانه ی بیمـاری در تلیسـه باشـد کـه می تواند بـه دالیل زیر باشـد:
الف( عدم استفاده از جیره ی مناسب برای رشد دام 

جیـره ی کـه دام در  ایـن مرحلـه از رشـد مصـرف می کنـد بایـد انـرژی، پروتئیـن، 
ویتامین هـا و مـواد معدنـی کافـی داشـته باشـد تا شـرایط مطلـوب جهت تلقیـح فراهم 
شـود. چـاق شـدن و ذخیـره ی چربـی زیـاد در ایـن مرحلـه می توانـد منجـر بـه عـدم 
آبسـتنی و مشـکالت متابولیکـی بعـد از زایمـان ماننـد کتـوز و اسـیدوز و... شـود. لـذا 
اسـتفاده از یـک جیـره ی متوازن امری ضروری اسـت که برای دسـتیابی به آن می توان 

از کارشناسـان تغذیـه ی دام کمـک گرفـت. 
ب( آلودگی های انگلی حیوان

انگل هـا بـه دو دسـته ی خارجـی و داخلـی تقسـیم می شـوند کـه بـا نفـوذ بـه بـدن 
میزبـان سـبب ایجـاد بیمـاری می شـوند. انگل هـای خارجـی ماننـد کنه، کک، شـپش 
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و... هسـتند کـه غالبـًا بـر روی پوسـت حیـوان مسـتقر می شـوند. انگل هـای داخلـی 
ماننـد کرم هـای روده، شـیردان، ریـه و جگـر هسـتند و معمـواًل از طریـق آب و یـا غـذا 

وارد دسـتگاه گـوارش می شـوند. 
عالئم بیماری:

1. سرعت رشد کم و الغر و ضعیف ماندن تلیسه
2. بی حالی و بی اشتهایی

3. ژولیده بودن موهای روی بدن و نداشتن جالی الزم
4. مبتـال شـدن بـه بیماری هایـی ماننـد زردی و بابزیـوز )عامـل آن کنـه خصوصـًا در 

فصـول گرم سـال(
پیشگیری :

1. تهیه ی جیره ی متوازن به کمک کارشناسان تغذیه
2. استفاده از مکمل های غذایی) مکمل ویتامینه - مواد معدنی (

3. اسـتفاده از ضـد انـگل مناسـب در صـورت نیـاز )لوامیـزول، تری کال بنـدازول ، 
آلبنـدازول و ... بـرای انگل هـای داخلـی و آیورمکتین برای انگلهای خارجی سـمومی 

ماننـد مـک تومیـل بـرای سم پاشـی جایـگاه و بـدن دام (
سم پاشـی: جهت سم پاشـی جایـگاه دام ابتـدا باید کـود و بسـتر و آخورهـای دام را 
تخلیه کرد و سـپس سـم را در مخزن سـمپاش با دز پیشـنهادی توسط شـرکت سازنده 
بـا آب مخلـوط و اقـدام بـه سمپاشـی کـف، دیوارهـا و سـقف جایـگاه بسـته و محوطـه 

بهاربنـد نمود.
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شکل 1-1- سمپاشی جایگاه دام

شکل 1-2- تلیسه با بیماری انگلی داخلی )عدم رشد کافی، ریزش موها و کسالت(
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1-2- بیماری های مرتبط با انگل های خارجی
  1-2-1 زردی )تیلریوز(

عامـل ایـن بیمـاری یـک انـگل خونـی اسـت و در صـورت عـدم تشـخیص بـه موقـع 
می توانـد سـبب مـرگ دام گـردد و با توجه بـه تغییراتی که درگوشـت حیـوان ایجاد می 

کنـد بـه مصـرف انسـان نمی رسـد و بایـد معـدوم گردد.
 علت بیماری:

 عامل بیماری زردی ) انگل تیلریا( از طریق کنه منتقل می شود که پس از نشستن 
بر روی پوست حیوان و نیش زدن موجب انتقال انگل به خون حیوان میزبان می شود.

 عالئم بیماری:
1. تب باالی 41 درجه

2. عدم اشتها و عدم نشخوار
3.  کم خونی و الغری

4. زردی مخاط های چشم 
5. کاهش تولید شیر و گوشت، نقاط خونریزی روی مخاط چشم

6. تـورم غـدد لنفـاوی پیـش کتفـی کـه بـه شـکل خیـاری کوچـك در جلو کتـف قابل 
اسـت لمس 

 پیشگیری :
1. مبارزه با کنه ها در فصول بهار و تابستان  از طریق سمپاشی جایگاه و بدن دام

2. استفاده از ضد انگل مناسب )آیورمکتین(
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3. اسـتفاده از واکسـن ضـد زردی از سـن سـه ماهگـی و تکـرار آن سـالی یک بـار )در 
زمـان آبسـتنی نباید واکسیناسـیون انجام شـود( 

شکل 1-3- کنه ی عامل بیماری زردی در گاو

شـکل 1-4- الشـه گاو مبتـال بـه زردی، بـه تغییـر رنـگ 
بافت هـای احشـایی و فـرم کبـد توجـه کنیـد

1-2-2- پیروپالسموز )بابزیوز(
  ایـن بیمـاری ماننـد زردی یـک انـگل خونـی اسـت و در صـورت عـدم تشـخیص بـه 

موقـع می توانـد سـبب مـرگ دام می شـود.
علت بیماری:

عامـل بیمـاری بابزیوز ) انگل بابزیا( از طریق کنه منتقل می شـود که پس از نشسـتن 
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بـر روی پوسـت حیـوان و نیـش زدن موجـب انتقـال انـگل بـه خـون حیـوان میزبـان 
می شـود.  

عالئم بیماری :
1. باال رفتن ناگهانی دما )41-42 درجه(

2. بی اشتهایی و عدم نشخوار
3. خون در ادرار

4. تنفس و ضربان قلب باال
پیشگیری :

1. مبارزه با کنه ها در فصول بهار و تابستان  از طریق سمپاشی جایگاه و بدن دام
2. استفاده از ضد انگل مناسب

3. استفاده از واکسن ضد بابزیوز

1-3- بیماری های میکروبی و ویروسی
1-3-1- تب برفکی

بیمـاری تـب برفکـی یـک بیمـاری عفونـی بسـیار واگیـر دار ویروسـی اسـت کـه حتی 
از طریـق هـوا می توانـد منتقـل شـود و خسـارت های فراوانی را بـه واحـد گاوداری وارد 
کنـد. ایـن ویـروس می توانـد همـه ی رده هـای سـنی )گاو و گوسـاله و تلیسـه( را درگیـر 
کنـد. دوره ی کمـون ایـن بیمـاری در گلـه بیـن 20- 3 روز اسـت. ایـن ویـروس پایداری 

باالیـی دارد بـه طـوری کـه در فضـوالت حیوانـات تـا 40 روز می توانـد زنـده بماند.
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علت بیماری:
عامـل ایـن بیمـاری ویـروس اسـت و به راحتـی می توانـد از طریق هـوا ، خـوراک دام ، 
ماشـین های حمـل خـوراک و ... جابجا شـود و در سـطح گله نیز از طریـق آب ، خوراک 
دام، لبـاس ، چکمـه ی کارگـران و ترشـحات دفـع شـده از بـدن دام  به راحتـی پخـش و 

تعـداد زیـادی از حیوانـات را درگیر کند.
عالئم بیماری:

1. تب ناگهانی و شدید )حدود 42 درجه(
2. بی اشتهایی

3. کاهش تولید شیر و  قطع کامل در صورت پیشرفت بیماری
4. ایجاد تاول و زخم بر روی زبان ، کام و دهان، روی پستان و شکاف بین سم

پیشگیری :
1. واکسیناسیون )دو نوبت در سال توسط شبکه ی دامپزشکی انجام می گیرد(

2. رعایـت نـکات بهداشـتی در گلـه )جلوگیـری از ورود دام هـای مشـکوک بـه گلـه ، 
ضدعفونـی کـردن ماشـین های حمـل خـوراک دام و شـیر قبـل از و ورود بـه دامـداری، 

جـدا و قرنطینـه کـردن گاوهـای آلـوده، رعایـت بهداشـت فـردی کارگـران(
روش های کمکی جهت درمان:

بـا توجـه به ویروسـی بـودن این بیمـاری درمان قطعـی بـرای آن وجود نـدارد و فقط 
می تـوان اقدامـات حمایتـی برای  بـرای حیوان بـه کار برد.

1. ضـد عفونـی کـردن ماشـین االت و محوطـه بـا ضد عفونـی کننده هـای مناسـب 
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)فرمالیـن 5 درصـد- سـود 2 درصـد- آهـک(
2. مکمل هـای تقویتـی )ویتامیـن و مـواد معدنـی( جهـت تسـریع در رونـد بهبـود 

بیمـاری

شـکل 1-5- گاو مبتـال بـه تـب برفکی، بـه زخم هـای روی زبان  و لب هـای گاو 
توجـه کنید
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  1-3-2-  لمپی اسکین
یـک بیمـاری عفونـی و واگیـردار اسـت کـه بـه شـکل ضایعـات پوسـتی در گاو دیـده 

می شـود. ایـن بیمـاری عمدتـًا از طریـق گـزش حشـرات منتقـل می شـود.
علت بیماری:

 عامـل بیمـاری ویـروس اسـت که عمدتـًا بوسـیله حشـرات ) شـپش و مگس(منتقل 
مـی شـود. ایـن بیمـاری بیشـتر در آب و هـوای گـرم و مرطـوب و فصـول بارانـی شـایع 

است.
عالئم بیماری:

1. افزایش دمای بدن )تب 40-41 درجه(
2. بی اشتهایی و الغر شدن دام

3. سقط جنین
4. کاهش شیر به طور موقت یا دائمی

5. ریزش اشک و ترشحات از چشم، دهان و بینی
6. ظاهـر شـدن نـدول )تـاول و دانه های کوچک( بر روی پوسـت،  بیشـتر در قسـمت 

سـرو گردن، پشـت، پسـتان، ناحیه ی تناسـلی و پاها
پیشگیری :

1. واکسیناسیون )استفاده از واکسن آبله گوسفندی به میزان 5 سی سی(
2. سمپاشی جایگاه

3. خارج کردن فضوالت به طور مرتب 
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4. رعایـت نـکات بهداشـتی در گلـه )جلوگیـری از ورود دام  هـای مشـکوک بـه گلـه ، 
ضدعفونـی کـردن ماشـین های حمـل خـوراک دام و شـیر قبـل از و ورود بـه دامـداری، 

جـدا و قرنطینـه کـردن گاوهـای آلـوده، رعایـت بهداشـت فـردی کارگـران(

شکل 1-6- گاو مبتال به لمپی اسکین )به ندول های روی پوست توجه کنید(

1-3-3- پنومونی
یـک بیماری تنفسـی اسـت کـه بیشـتر در دام های جـوان در گله مشـاهده می شـود. 

ایـن بیمـاری از طریـق هوا،    
ترشـحات و... منتشـر می شـود و بـه سـرعت می توانـد بـه تعـداد زیـادی از دام هـا 

منتقـل شـود.
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علل بیماری:
1. عـدم مصـرف آغـوز بـه میـزان کافـی در دوران شـیرخوارگی )آغـوز اولیـن شـیری 
اسـت کـه دام بعـد از زایمـان تولیـد می کنـد و سرشـار از مواد ایمنی  زا اسـت کـه به بدن 
گوسـاله منتقل می شـود. بدن گوسـاله حداکثـر تا 24 سـاعت توانایی جـذب آن را دارد 
و بایـد بالفاصلـه بعـد از تولـد و در چنـد نوبت به گوسـاله خورانـد. حـدودًا 8 درصد وزن 
بـدن گوسـاله بایـد آغـوز مصرف شـود. این آغوز بـا ایجاد ایمنـی در بدن از مبتال شـدن  

گوسـاله ها بـه پنومونـی، اسـهال و بسـیاری از بیماری هـا پیشـگیری می کند(
2. تراکـم بـاالی دام در جایـگاه )بایـد حداقـل 4 متر فضای مسـقف بـه ازای هر رأس 

تلیسـه در نظر گرفت(
3. عـدم تهویـه ی مناسـب )چنانچـه تلیسـه ها در فضـای بسـته نگهـداری می شـوند 
بایـد در چنـد نقطـه از دیوارهـای طولـی سـالن پنجره جهـت ورود هـوای تـازه و تهویه 
مکنـده در دیوارهـای روبـه رو در نظـر گرفـت تـا هـوا در جریـان باشـد. در جایـگاه باز از 

سیسـتم تهویـه ی طبیعی اسـتفاده می شـود(
4. عـدم خـروج بسـتر )کـود دامـی( و تمیـز کـردن جایـگاه )باقـی مانـدن کـود باعـث 
تولیـد گازهـای متـان و آمونیـاک می شـود کـه خصوصـًا در جایگاه هـای بسـته می تواند 

موجـب بیماری هـای تنفسـی شـود(
5. حمـل و نقـل دام )در نظـر گرفتـن تدابیـر مناسـب هنـگام حمـل و نقـل تلیسـه 
AD3E  قبـل از حمـل در مسـیرهای  از اکسـی تتراسـایکلین و ویتامیـن  )می تـوان 

طوالنـی اسـتفاده کـرد(
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6. عوامل میکروبی و ویروسی
عالئم بیماری:

1. سرفه ی خشک و تنگی تنفس )دل زدن(
2. تب )دما 40-41 درجه(

3. بی اشتهایی
4. خروج ترشحات از چشم  و بینی

شکل 1-7- تلیسه با عالئم پنومونی

1-3-4- اسهال
اسـهال عبـارت اسـت از دفـع مدفـوع بـه طـور غیر طبیعـی آبکـی یـا شـکل نیافتـه به 

دفعـات زیـاد. درصـورت عـدم درمـان می توانـد بـه تلـف شـدن دام نیـز منجـر شـود.
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علل بیماری: 
1. عوامـل تغذیـه ای )تغییـر ناگهانـی جیـره از علوفه به کنسـانتره، وجود مـواد ملین 
بیـش از حـد در جیـره ماننـد تفالـه ی چغنـدر، آلودگـی مـواد غذایـی بـه کپـک و قارچ، 

وجـود مـواد سـمی در غذا(
2. عوامـل میکروبی و ویروسـی )اشرشـیاکلی، سـالمونال، کوکسـیدیا، روتراویروس، 

کرونـا ویروس(
3. عدم تغذیه ی کافی آغوز در دوران شیرخوارگی

4. آلوگی محیط
عالئم بیماری:

1. تغییر فرم مدفوع )بارزترین عالمت(
2. تب احتمالی در مراحل اولیه و سرد شدن بدن در اواخر بیماری

3. بی حالی و بی اشتهایی
پیشگیری :

1. رعایـت اصـول بهداشـتی در جایـگاه )خـارج کـردن بـه موقـع فضـوالت و تهویه ی 
مناسب(

2. واکسیناسـیون )واکسـن های ضـد اسـهال ویروسـی و باکتریایـی گاو در مـاه آخـر 
آبسـتنی و خورانـدن آغـوز گاوهـای واکسینه شـده بـه گوسـاله ها بـرای پیشـگیری از 

اسـهال زیـر نظـر دامپزشـک(
3. مصرف آغوزکافی جهت افزایش ایمنی بدن در دوران شیرخوارگی 
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شکل 1-8- تلیسه با عالئم اسهال )به کثیف بودن دم و پشت پاهای حیوان توجه کنید(
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1-4- نفخ
در اثـر هضـم مـواد غذایـی، گازهایـی ماننـد متـان، آمونیـاک و دی اکسـید کربـن در 
شـکمبه ایجـاد می شـود. ایـن گازها بـا عمـل آروغ زدن خارج می شـود. چنانچـه به هر 
علـت ایـن گازهـا خـارج نشـود تجمـع آنها سـبب تـورم و نفخ در شـکمبه می شـود. این 
بیمـاری بـه دو شـکل دیده می شـود نفـخ گازی و کفـی که در نـوع اول گازها در شـکمبه 
جمـع شـده و در نـوع دوم گازهـا بـه شـکل حباب هـا کوچک کفـی در بیـن غذاها حبس 
می شـود. بیمـاری نفـخ در همه ی رده های سـنی گله )گاو ، تلیسـه و گوسـاله( می تواند 

دهد. رخ 
 علل بیماری:

1. عدم توازن جیره ی گاو: مصرف باالی مواد با نشاسته ی باال و فیبر کم )کنسانتره و 
یا غالت( بدون در نظر گرفتن علوفه ی خشک مناسب مهم ترین علت نفخ گازی است.

2. مصـرف یکبـاره و زیـاد علوفـه ی آبـدار ماننـد یونجـه و شـبدر می تواند سـبب نفخ 
کفی شـود.

عالئم بیماری:
1. مهم ترین نشانه بیماری، تورم سمت چپ یا راست حیوان است

2. عدم نشخوار
3. بی اشتهایی

4. تنگی تنفس
5. سردی نقاط بدن
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پیشگیری :
1. باالنس جیره: در این زمینه  از کارشناسان تغذیه ی دام کمک بگیرید.

2. بعد از مدتی گرسنگی  نباید غذای زیادی به دام داد.
3. بـرای دام هایـی که کنسـانتره زیاد مصـرف می کنند از جوش شـیرین )100 گرم به 

ازای هر رأس( اسـتفاده شود.
4. اسـتفاده از نمـک در جیـره کـه 
سـبب مصرف بیشـتر آب توسـط گاو 
و عبـور سـریع تر مـواد غذایـی به جـز 
در تلیسـه های آبستن که استفاده از 
نمـک زیـاد می توانـد سـبب بیماری 

خیز پسـتان شـود.
تـروکارزدن )درصـورت پیشـرفت 
بیمـاری و زمینگیـر شـدن حیـوان 
سـریع ترین راه نجـات حیـوان زدن 
تـروکار  زدن  محـل  اسـت.  تـروکار 
فاصلـه ی  بـه  حیـوان  چـپ  سـمت 
دنـده  آخریـن  از  دسـت  کـف  یـک 
اسـت،  شـمکبه  برآمدگـی  روی  بـر 

)10-1 شکل 1-9- نفخ در تلیسهشـکل 
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شکل 1-10- محل و روش تروکار زدن در تلیسه

1-5- تلیسه عضله ی سفید
بیمـاری کمبـود ماده ی مغذی اسـت کـه برخی مواقـع موجب  مرگ ناگهانی تلیسـه 

می شود.
علل بیماری:

1. مهم ترین علت این بیماری کمبود ویتامین E  و سلنیوم است
2. جنبه ی ارثی دارد

عالئم بیماری:
1. اشکال در برخاستن

2. عدم تمایل به حرکت
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3. به سختی ایستادن و حرکت کردن 
4. لرزش ماهیچه های دست و پا

5. تلفات بدون هیچ نشانه ی قبلی در تلیسه در نوع حاد
6. خم کردن پشت به صورت قوسی

7. افتادن و دست و پا زدن
 پیشگیری 

)E 1. استفاده از مکمل های غذایی )حاوی ویتامین
2. تزریق ویتامین E و سلنیوم در اواخر آبستنی به گاوها )20-25 سی سی(

شکل 1-11- تلیسه با بیماری عضله سفید
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1-6-  بیماری های اندام حرکتی، پوست
1-6-1- تورم مفاصل

هرســنی  در  حیــوان  و  اســت  تلیســه  حرکتــی  انــدام  بیماری هــای  جملــه  از 
می توانــد بــه آن مبتــال شــود.  در صــورت عــدم رســیدگی  منجــر بــه لنگــش حیــوان 

نیــز می شــود.
علل بیماری:

1- بستر نامناسب )بتن تخریب شده در بستر، آلودگی موجود در بستر(
2- وارد شـدن اسـترس بـه دام ) اسـترس حمـل و نقـل، تغییـر محیـط، تغییـر جیره 
و ...( عامـل بیمـاری می توانـد در بـدن حیـوان حضور داشـته باشـد و با ایجاد شـرایط 

نامناسـب بـا ورود بـه مفاصل سـبب بـروز بیماری شـود.
3- انتشار آلودگی های میکروبی

عالئم بیماری:
1- مهم ترین عالمت بیماری، ورم مفصل اندام حرکتی )دست و پا( است.

2- سختی درحرکت
3- تب و التهاب

پیشگیری :
1- بسترسازی مناسب فضای نگهداری تلیسه ها

2- پیشگیری از وارد شدن تنش و استرس های ناگهانی به دام
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شکل 1-12- تورم مفصل در تلیسه

1-6-2- بیماری قارچی و کچلی
ایـن بیمـاری بـه شـکل ضایعـه ای در پوسـت خصوصـًا سـر و صـورت رخ می دهـد و 
عامـل آن قارچـی اسـت و در صـورت عدم درمان می تواند به سـایر تلیسـه ها نیز منتقل 
شـود. ایـن بیمـاری کشـنده نیسـت اما ظاهـری نامطلـوب بـه دام می دهد کـه می تواند 

در فـروش تلیسـه ها تاثیرگذار باشـد.
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علل بیماری:
1- آلودگی قارچی در محل نگهداری دام

2-  عدم تهویه ی مناسـب  خصوصًا در آغل های بسـته )رطوبت و گرما سـبب انتشـار 
بیشـتر می شوند(

پیشگیری :
1- سم پاشی جایگاه با سم قارچ کش

2- ایجاد تهویه ی مناسب برای آغل ها خصوصًا زمانی که تراکم گله باالست
3- جداکردن تلیسه های آلوده تا زمان درمان آنها

4- استفاده از ضد انگل )آیورمکتین(
5- قرادادن دام درمعرض نور خورشید 

شکل 1-13- گاو مبتال به بیماری قارچی
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1-7- تلیسه فری مارتین
یک نوع ناهنجاری در دوران جنینی است که درآن تلیسه عقیم می شود.

علل بیماری:
زمانـی کـه گاو آبسـتن دارای دو جنیـن نـر و ماده  اسـت، گوسـاله ی مـاده تحت تأثیر 
هورمون هـای جنسـی نـر قرار گرفته و عقیم می شـود که به تلیسـه های آن فری مارتین 

می گویند.
عالئم بیماری:

مهم تریـن عالمـت بیماری عدم  رشـد اندام های تولید مثل )واژن، رحم، سـرویکس 
و...( است.

درمان:
درمانی برای آن وجود ندارد و باید دام روانه ی کشتارگاه شود.
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جهت رسـیدن به عملکرد مناسـب تولید مثـل در واحدهـای گاوداری به طور معمول 
گاوهـا بایـد60 الـی 70 روز بعـد از زایمـان  آبسـتن شـوند، فاصلـه ی زیـاد بیـن زایمـان 
و آبسـتنی بعـدی )روزهـای بـاز( موجـب  ضـرر اقتصـادی  واحـد دامپـروری می شـود. 
بـا توجـه بـه نگهـداری گاوهـای آبسـتن و غیر آبسـتن شـیری در یـک جایـگاه )به جز در 
دوره ی خشـکی( بسـیاری از بیماری هـا، عالئـم و درمان بین آنها مشـترک بـوده و فقط 
اختصـاص بـه گاو آبسـتن ندارد، لـذا در این بخش نیـز برخی بیماری ها بـه صورت کلی 

توضیح داده شـده اسـت.  
2-1- بیماری های مرتبط با تغذیه و دستگاه گوارش

2-1-1- اسیدوز
ایـن بیمـاری یـک اختـالل متابولیکـی در شـکمبه ی گاو اسـت کـه در آن شـکمبه 
اسـیدی می شـود )PH بـه حـدود 5 تـا 5.5 می رسـد(. در ایـن شـرایط هضـم و جـذب 

مـواد غذایـی کاهـش می یابـد کـه حتـی می توانـد باعـث تلـف شـدن حیـوان شـود.

فصل دوم
بیماری های گاوآبستن
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علل  بیماری:
1. تغییـر ناگهانـی جیره: چنانچه خـوراک دام به یکباره از علوفه به مواد نشاسـته ای 
)کنسـانتره(  تغییـر یابـد می توانـد سـبب اختـالل در عملکرد شـمکبه و ایجـاد بیماری 

شود.
2. عـدم تـوازن جیـره ی گاو: جیـره ی گاو بایـد دارای نسـبت متوازنـی از علوفـه و 
کنسـانتره باشـد، چنانچـه مصـرف مواد کنسـانتره ای بـدون در نظـر گرفتن فیبـر جیره 
)علوفـه محتـوی مـواد فیبـری اسـت کـه بـرای سـالمتی دسـتگاه گـوارش دام ضـروری 

اسـت( افزایـش یابـد می توانـد سـبب ایجـاد بیمـاری اسـیدوز شـود.
عالئم اسیدوز:

1. کاهـش چربـی شـیر: میـزان چربـی روزانـه توسـط کارخانـه و یـا ایسـتگاه های 
جمـع آوری شـیر اندازه گیـری می شـود، چنانچه در گـزارش روزانه اعالم شـد که میزان 
چربی کاهش یافته اسـت،  به عنوان مثال از 3/2 درصد به 2/8 رسـیده باشـد، می توان 

مشـکوک به اسـیدوز شد.
2. تـورم در سـم ها و لنگـش: اسـید بـاال از طریـق گـردش خـون می توانـد بـه سـایر 
نقـاط بـدن انتقـال یابد و سـبب آسـیب به آنها شـود. تورم و قرمـزی در باالی سـم و در 

نتیجـه لنگـش دام می توانـد از نشـانه های اسـیدوز باشـد.
3. اسـهال: تجمـع اسـید در شـکمبه سـبب ایجـاد مسـمومیت در دسـتگاه گـوارش 

شـده کـه بـدن حیـوان بـا اسـهال تـالش در خـارج کـردن اسـید دارد.
4. دیده شـدن قطعات هضم نشـده غذا در مدفوع: به علت هضم نامناسـب، قطعاتی 
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از علوفه و کنسـانتره به صورت دسـت نخورده همراه با مدفوع خارج می شـود، چنانچه 
در بسـتر چنین قطعاتی مشـاهده شـد می توان به اسیدوز مشکوک شد.

 پیشگیری:
1. باالنــس جیــره: در ایــن زمینــه می تــوان از کارشناســان تغذیــه ی دام کمــک 
گرفــت )بهتــر اســت جیــره بــه صــورت کامــاًل مخلــوط علوفــه و کنســانتره در اختیــار دام 

قــرار گیــرد تــا مکانیســم هضــم و جــذب بهتــر انجــام شــود(.
2. افــزدون مــواد ضــد اســید 
از جــوش  بــه جیــره: می تــوان 
زمانی کــه  مخصوصــًا  شــیرین،  
جیــره  در  کنســانتره  میــزان  
باالســت، روزانــه بــه میــزان 200-
250 گــرم بــه ازای هــر رأس گاو 

اســتفاده کــرد.
ویتامین هــای  از  اســتفاده   .3
ــل در  ــورت مکم ــه ص ــروه ب )ب گ

کنســانتره(
4. اســتفاده از مــواد خشــبی در 
ــد  ــک مانن ــه ی خش ــره )علوف جی

ــک( ــه ی خش یونج
شکل 2-1- تورم و قرمزی در قسمت باالی سم که ناشی از اسیدوز 

در گاو است.



40

ن
ست

و آب
 گا

ه و
یس

ی تل
ها

ی 
مار

بی

2-1-2- مسمومیت آبستنی در گاو
و  انــرژی  آن  در  کــه  اســت  تغذیــه ای  بیمــاری  یــک  حاملگــی  مســمومیت 
کربوهیدرات هــای مــورد نیــاز جنیــن بیــش از غــذای مصرفــی توســط مــادر اســت کــه 
معمــواًل در ســه ماهــه آخــر آبســتنی رخ می دهــد. زمانــی کــه حیــوان چنــد قلــو حاملــه 

ــود. ــتر می ش ــال  بیش ــال ابت ــد احتم ــزرگ باش ــن ب ــا جنی ــد ی باش
علت بیماری:

1. عــدم تــوازن جیــره )کمبــود انــرژی و پروتئیــن بــا توجــه به نیــاز جنیــن و نگهداری 
دام(

عالئم بیماری:
1. الغری در مدت زمان کوتاه

2. کاهش اشتها
3. کاهش مدت نشـخوار )نشـخوار کردن یکی از نشـانه های سـالمت دستگاه گوارش 

گاوهاسـت و مدت زمان آن حدودًا 8 سـاعت در شـبانه روز است(.
4. افسردگی و ضعف )گاوها گوشه گیر شده و تمایل به حرکت و غذا خوردن ندارند(

5. کاهش قند خون
پیشگیری 

1. توجـه بـه میـزان انـرژی جیـره خصوصـًا در ماه هـای پایانـی آبسـتنی )بـا توجه به 
رشـد بـاالی جنیـن در ماه هـای پایانـی آبسـتنی، نیـاز بـه خوراک هـای بـا انـرژی باالتر 

ماننـد مواد کنسـانتره ای بیشـتر می شـود(.
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2-1-3- نفخ
در اثــر هضــم مــواد غذایــی، گازهایــی ماننــد متــان و آمونیــاک و دی اکســید کربــن در 
ــا عمــل آروغ زدن خــارج می شــوند. چنانچــه  شــکمبه ایجــاد می شــود. ایــن گازهــا ب
ــکمبه  ــخ در ش ــورم و نف ــبب ت ــا س ــع آنه ــود تجم ــارج نش ــا خ ــن گازه ــت ای ــر عل ــه ه ب
ــوع  ــه در ن ــی ک ــخ گازی و کف ــود: نف ــده می ش ــکل دی ــه دو ش ــاری ب ــن بیم ــود. ای می ش
ــای  ــکل حباب ه ــه ش ــا ب ــوع دوم گازه ــوند و در ن ــع می ش ــکمبه جم ــا در ش اول گازه
کوچــک کفــی در بیــن غذاهــا حبــس می شــوند. بیمــاری نفــخ در گاوهــای آبســتن بــه 

ــروز کنــد. ــد ب ــرر وی شــکمبه می توان علــت فشــار ب
علل بیماری:

ــم  ــر ک ــاال و فیب ــته ی ب ــا نشاس ــواد ب ــاالی م ــرف ب ــره ی گاو: مص ــوازن جی ــدم ت 2. ع
)کنســانتره و یــا غــالت( بــدون در نظــر گرفتــن علوفــه خشــک مناســب مهم تریــن علــت 

نفــخ گازی اســت.
3. مصـرف یکبـاره و زیـاد علوفـه ی آبـدار ماننـد یونجـه و شـبدر می تواند سـبب نفخ 

کفی گـردد.
عالئم بیماری:

4. مهم ترین نشانه ی بیماری تورم سمت چپ یا راست حیوان است
5. عدم نشخوار
6. بی اشتهایی

7. تنگی تنفس
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8. سردی نقاط بدن
پیشگیری: 

9. باالنــس جیــره: در ایــن زمینــه می تــوان از کارشناســان تغذیــه ی دام کمــک 
ــت. گرف

10. بعـد از مدتـی گرسـنگی نبایـد غذای زیادی بـه گاو داد )غذادهی بایـد در فواصل 
منظـم و تقریبـًا بـه یکسـان باشـد کـه بـرای گاوهـای شـیری دو الـی سـه وعـده پـس از 

شیردوشـی بـه صـورت مخلـوط کامـل انجام می شـود(.
11. بـرای دام هایـی کـه کنسـانتره زیـاد مصـرف می کننـد بایـد از جـوش شـیرین 

کـرد. اسـتفاده 

شکل 2-2- نفخ در گاو آبستن
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2-1-4- انباشتگی شیردان
انباشـتگی شـیردان در اثرجمع شـدن مواد غذایی در یک قسـمت شـیردان و منتقل 

نشـدن به قسـمت های بعدی دسـتگاه رخ می دهد.
علت بیماری:

1.  رایج تریـن علـت ایـن بیمـاری مصـرف علوفه خشـبی )کاه و یونجه ی خشـک( کم 
کیفیـت  اسـت کـه مدتی به عنـوان غذای اصلـی گاو مصرف  شـود. 

2. خـوردن نایلـون، نخ هـای پـرس و رشـته های طنـاب نیـز ممکـن اسـت منجـر بـه 
انباشـتگی شـیردان شود.

عالئم بیماری:
1. بی اشتهایی و عدم نشخوار

2. سفت و کم شدن مدفوع
3. متسـع شـدن شـیردان و شـکمبه و برآمده شـدن ناحیه ی پایینی شـکم در سمت 

راسـت یا چپ
پیشگیری :

1.  استفاده از علوفه ی خشبی با کیفیت
2. جمع آوری مواد دور ریختنی) نایلون و نخ و...( از بستر

2-1-5- جابجایی شیردان
تغییـر مـکان شـیردان گاو از جایـگاه خـود در محوطـه ی بطنـی بـه سـمت راسـت یـا 

چـپ را جابجایـی شـیردان گوینـد.
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علل بیماری:
1. تجمع گاز در شیردان

2. مصـرف مـواد دانـه ای و نشاسـته ای 
بـه میـزان زیـاد و علوفـه ی کم

عالئم بیماری:
1. کاهـش جیـره ی مصرفی و سـرانجام 

از دسـت رفتن اشـتها
مدفـوع  سـپس  اسـهال   ابتـدا  در   .2

قیـری و  خشـک 
بر عهـده ی  صحیـح  تشـخیص   .3
دامپزشـک و از طریـق معاینـه ی بالینـی

پیشگیری و درمان:
1. افزایش تدریجی کنسـانتره در جیره  

و عـادت دادن دام به مصرف آن
2. استفاده از علوفه ی بلند در جیره

درمان:
حیوان باید جراحی شود.

شکل 2-3- عمل جراحی گاو مبتال به جابجایی شیردان
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2-1-6- کمبود ویتامین ها و مواد معدنی
ــد  ــمار می رون ــه ش ــره ی دام ب ــروری جی ــالم ض ــزء اق ــی ج ــواد معدن ــا و م ویتامین ه
و کمبــود آن ســبب بــروز ناهنجاری هــای مختلفــی در گاوشــیری و آبســتن می شــود. 
ــرف  ــذی برط ــاده ی مغ ــد م ــا چن ــک ی ــردن ی ــه ک ــا اضاف ــاری ب ــم بیم ــواًل عالئ معم

می شــود.
عالئم بیماری:

1. زبر شدن مو و فلس دار شدن پوست
2. آب آوردگی چشم و نرمی قرینه

3. تورم مفاصل و نرمی استخوان
4. ضعف ماهیچه

5. بی اشتهایی
6. تولد گوساله های ضعیف

7. جفت ماندگی
8. ناباروری

9. کنده شدن  و ریزش مو
پیشگیری و درمان:

استفاده از مکمل های غذایی در جیره مطابق نظر کارشناسان مرتبط
2-2- بیماری های انگلی:

انگل هـــا بـــه دو دســـته ی خارجـــی و داخلـــی تقســـیم می شـــوند . انگل هـــای 
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ـــر  خارجـــی ماننـــد کنـــه، کک، شـــپش، جـــرب و... هســـتند کـــه محـــل اســـتقرار آنهـــا ب
ـــای  ـــد کرم ه ـــی مانن ـــای داخل ـــت. انگل ه ـــدن اس ـــل ب ـــپس داخ ـــت گاو و س روی پوس
ـــتند.  ـــتقر هس ـــوارش مس ـــتگاه گ ـــًا در دس ـــه و عمدت ـــد( و ری ـــر )کب ـــیردان، جگ روده، ش
ـــان  ـــوان میزب ـــرده و حی ـــن ک ـــان تأمی ـــدن میزب ـــود را از ب ـــاز خ ـــًا نی ـــا عمدت ـــن انگل ه ای

را متحمـــل کمبودهـــای زیـــادی می کننـــد.
علل بیماری انگلی داخلی:

1. رشد و تکثیر کرم های روده در دستگاه گوارش
2. رشد و تکثیر کرم های ریه در دستگاه تنفس

3. رشد و تکثیر کرم ها در شیردان و جگر
عالئم عمومی بیماری :

1. الغری شدید علی رغم اشتهای دام برای مصرف جیره
2. کنده شدن و ریختن مو

3. سرفه
4. کم خونی

5. اسهال
6. رنگ پریدگی مخاطات

پیشگیری :
اسـتفاده از داروهـای ضـد انگل در طول سـال، خصوصًا فصول گـرم و مرطوب جهت 

پیشـگیری  و سم پاشـی جایگاه و بدن دام
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شکل 2-4- الغری گاو در اثر ابتال به انگل های داخلی دستگاه گوارش

2-3- سقط جنین در گاو آبستن
هرگونـه ختـم آبسـتنی خـارج از زمـان مقـرر کـه جنیـن قابلیت زنـده ماندن نداشـته 
باشـد سـقط جنیـن نامیـده    می شـود کـه می تواند در هـر زمـان از دوره ی آبسـتنی  در 

گاو شـیری رخ دهـد.
علل بیماری:

1. علل ژنتیکی
2. عوامـل سـمی )نیتریت و نیتراتها، مایکوتوکسـین ها و کپک هـا- کپک های موجود 

بر روی سـیلو و غالت و همچنین اوره زیاد می تواند عامل سـقط شـود(
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تـب مالـت-  یـا عامـل  بروسـلوز  آنهـا  باکتریایـی و ویروسـی )مهم تریـن  3. عوامـل 
و...(  BVD ، IBR-لپتوسـپیروز

4. آسیب فیزیکی
5. کمبـود مـواد مغذی )انـرژی پایین و مـواد معدنی و ویتامین هـای ناکافی در جیره 

می تواند عامل سـقط باشـد(
عالئم بیماری:

1. در مراحل ابتدایی آبستنی، بازگشت گاو به فحلی
2. در مراحل باالتر آبستنی، دفع جنین

پیشگیری :
مهم تریـن راه حـل جهـت پیشـگیری از سـقط کـه عمدتـًا  از طریق عوامـل میکروبی 
بـا مشـورت شـبکه ی دامپزشـکی و  بـه موقـع گاوهـا  ایجـاد می شـود واکسیناسـیون 

کارشناسـان مربوطـه اسـت.
اقدامات الزم هنگام برخورد با جنین های سقط شده:

1. خارج کردن جنین سقط شده از محوطه ی گاوداری
2. شستشو و ضدعفونی کردن محل سقط

3. اطالع به اداره ی دامپزشکی جهت انجام نمونه گیری
4. مشورت با دکتر دامپزشک جهت درمان های حمایتی

توضیح تکمیلی:
بیمـاری تـب مالـت )بروسـلوز(: یک بیمـاری میکروبی و جـزء بیماری های مشـترک 
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شکل 2-5- جنین سقط شده در گاو

بیـن انسـان و دام بـه شـمار مـی آیـد. ایـن بیمـاری در گاو شـیری فاقـد عالمت اسـت و 
فقـط بـا تسـت های دوره ای می تـوان آن را تشـخیص داد. میکروب عامـل این بیماری 

می توانـد سـبب سـقط جنیـن در ماه های 3-4 آبسـتنی شـود.
بیمـاری  IBR)تـورم عفونـی بینـی و نـای گاو(: یـک بیمـاری ویروسـی اسـت  باعـث 
تضعیف سیسـتم ایمنی شـده و زمینـه را برای ایجـاد عفونتهای ثانویـه فراهم می کند. 
نـای، سـرفه، عفونـت  تـورم  بینـی،  تـورم مخـاط  تنفسـی،   دارای عالئـم مشـکالت 
چشـم، ورم ملتحمـه، ترشـحات بینـی و سـقط جنیـن در گاو اسـت. جهت پیشـگیری 

واکسیناسـیون انجـام می شـود.
بیماری BVD )بیماری اسهال ویروسی گاوها(:

ایـن بیمـاری از نظـر درمانگاهـی بـا عالئمـی ماننـد اسـهال شـدید، زخـم و تـورم و 
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سـائیدگی مخاط دهان و بینی، تب )40- 41درجه( ، کاهش ترشـح شیر و سقط  جنین 
مشـخص می شـود. این بیماری سیسـتم ایمنی بـدن گاو را خیلی ضعیـف می کند و در 
ایـن شـرایط سـایر بیماری ها به سـرعت می تواننـد حیوان را از پـای در آورنـد. درمانی 

بـرای بیمـاری وجـود نـدارد و باید دام هایـی که آلوده شـده اند را کشـتار کرد.

2-4-  ورم پستان
یکـی از مهم تریـن بیماری هایـی کـه گاوهـای شـیری را تهدیـد می کنـد، ورم پسـتان 
اسـت. ایـن بیماری در صورت عدم کنترل خسـارات  هنگفتی را بـه واحدهای گاوداری 
وارد می کنـد. از لحـاظ موازیـن بهداشـتی شـیر گاوهـای ورم پسـتانی نباید بـه مصرف 
انسـان برسـد خصوصـًا زمانی که تحـت درمـان آنتی بیوتیکی قـرار گرفته باشـند. ورود 
شـیر ورم پسـتانی به مخزن نگهداری شـیر سـبب آلوده شـدن کل شـیر تولیدی شده و 
بار میکروبی آن را به شـدت افزایش می دهد. بسـیاری از کارخانه ها از قبول شـیرهایی 
بـا بـار میکروبی بیش از حد مجاز خـودداری می کنند، ضمنًا در صورت عدم تشـخیص 
به موقع این بیماری، عالوه براانتقال به سـایر گاوها، سـبب کور شـدن پسـتان و حذف 
گاو می شـود، لـذا دامداران محترم و مخصوصًا کارگران شیردوشـی بایـد با این بیماری 
و نشـانه های آن آشـنا باشـند تـا درصورت مواجهه بـا موارد مشـکوک بالفاصله با کمک 

دکتر دامپزشـک نسـبت بـه برطرف کردن آن اقـدام کنند.
علل بیماری:

1- میکروب های موجود در محیط )بسـتر خیس و آلوده، عدم تخلیه کود و فضوالت 
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به طور مرتب سـبب رشـد و تکثیر عوامل میکروبی می شود(.
2- استرس و تضعیف سیستم ایمنی

3- عدم شستشـوی کامل  پسـتان و سـر پستانک قبل از شیردوشـی )در صورت باقی 
مانـدن فضـوالت بـر روی پسـتان و عـدم شستشـوی آن و از آنجایـی کـه هـر گـرم از این 
فضـوالت حـاوی صدهـا میلیـون باکتری اسـت لذا هنـگام شیردوشـی و باز شـدن نوک 

سرپسـتانک امـکان ورود میکروب هـا به داخل پسـتان و شـیر وجـود دارد(.
عالئم بیماری:

1- تغییـرات شـیر )تغییـر رنـگ،  وجـود لختـه و خـون، افزایـش گلبول های سـفید و 
سـلول های مـرده(

2- تغییرات پستان )تورم، گرما، قرمزی و درد پستان(
3- تغییـرات عمومـی بدن )تـب، افزایش تنفس، بی اشـتهایی، افزایـش ضربان قلب 

و...(
پیشگیری :

شـعله افکنی،  بسـتر،  )تخلیـه ی  دام  جایـگاه  و  بهاربنـد  بهداشـتی  مدیریـت   -1
و...( آهک پاشـی 

2- رعایت بهداشت شیردوشی
- تمیز و ضدعفونی کردن محل استقرار گاو برای شیردوشی.

-  فراهم آوردن  یک محیط آرام و بدون استرس  در زمان شیردوشی. 
-  نظافـت فـردی شـخص شـیردوش )پوشـیدن لبـاس تمیز، کوتـاه نکـردن ناخن ها، 
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شسـتن دسـت ها با صابون قبـل از شیردوشـی(.
-  شستشو و ضدعفونی کردن وسایل شیردوشی )ظروف و بیدون ها(.

-  شستن پستان گاو با آب ولرم.
- خشک کردن پستان با دستمال یک بار مصرف.

-  عمل رگ زدن و بررسی شیر از نظر وجود چرک، خون و...
-  شیردوشی.

- ضدعفونی کردن سرپستانک ها با محلول تیت گارد پس از اتمام شیردوشی
 توجـه: گاوهـا در بـازه        هـای ابتـدای دوره ی خشـکی و اوایـل آن بیشـتر در معـرض 

بیمـاری ورم پسـتان قـرار می گیرنـد و بایـد توجـه بیشـتری بـه آنهـا کرد.
 توجه: جهت پیشـگیری از ابتالی گاو های آبسـتن به بیماری ورم پستان در دوران 

خشـکی باید از پماد پسـتانی DC در ابتدای این دوره استفاده کرد.

شکل 2-6- تغییر حالت شیر در گاو مبتال به ورم پستان
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53 شکل 2-7- تغییر فیزیکی پستان در گاو مبتال به ورم پستان

لپتوسپیروز
جزء دسـته بیماری های عفونی دام و بین انسـان و حیوان مشـترک اسـت و می تواند 

در دامداری های یک منطقه شـایع شـود. 
علل بیماری:

1- وجود دام های آلوده در منطقه
2- جاری شدن فاضالب آلوده به آب دامداری ها 

3- عدم رعایت موازین بهداشتی در دامداری ها
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عالئم بیماری:
1- تب )40-41 درجه(

2- بی اشتهایی
3- رنگ پریدگی مخاطات

4- کاهش تولید شیر )در دام شیرده(
5- لنگش

6- سقط جنین در دام های آبستن
پیشگیری و درمان:

1- واکسیناسیون
2- استفاده از آنتی بیوتیک )پنی سیلین- استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین(

3- داروهای حمایتی )ویتامین و...(

لنگش
   عـدم توانایـی دام در راه رفتـن عـادی، از دسـت دادن قـدرت حرکـت یـک دسـت یا 
پـا و در نهایـت زمیـن گیـر شـدن    گاو را لنگـش می گویند. ایـن بیماری غالبـًا  نتیجه ی 
آسـیب هایی در ناحیـه ی ُسـم حیـوان اسـت. در گاوهـای آبسـتن بـه علـت سـنگین تر 
شـدن و تغییـرات هورمونـی حیوان خصوصـًا در ماه هـای آخر این بیماری مـی تواند به 

شـکل شـدیدتری ظاهر شود. 
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علل بیماری:
1- ایجاد زخم در مواقع اصالح ُسم )ُسم چینی(

2- بسـتر نامناسـب )وجـود کاه، نـخ پـرس، بتـن شکسـته، فضـوالت و ....( بـه مرور 
زمـان سـبب آسـیب بـه سـم و بافت هـای اطـراف می شـود.

3- صـاف و صیقلـی بـودن بیـش از حد بسـتر )احتمـال لیز خوردن وآسـیب بـه اندام 
حرکتی(

4- بیماری اسیدوز )ناشی از مصرف باالی مواد نشاسته  ای و فیبر پایین در جیره(
5- تغییـرات هورمونـی قبـل از زایـش )عامـل مشـکالت ُسـم و لنگـش در گاوهـای 

آبسـتن(
عالئم بیماری:

1- عدم توانایی در حرکت به صورت طبیعی
2- خم شدن پشت حیوان در زمان ایستادن یا حرکت

3- زخم و آبسه در ُسم
4- قرمری، تورم، خروج چرک و بوی تعفن از بین انگشتان و پاشنه ُسم

پیشگیری و درمان:
1- ُسم چینی و اصالح ُسم به صورت دوره ای توسط افراد ماهر

2- تمیز و ضد عفونی کردن جایگاه دام )خروج کود، شعله افکنی و آهک پاشی(
3- احـداث حوضچه هـای ضـد عفونی در محـل تردد گاو ها )محلـول ضدعفونی مانند 

فرمالین 4 درصد(
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درمان:
1- ُسم چینی و اصالح ُسم در صورت نیاز

2- استفاده از آنتی بیوتیک در موارد عفونی )پنی سیلین ، پانتریسول و....(
3- استفاده از ضد درد و التهاب )فلونکسین، فنیل بوتازون(

4- شستشو و ضد عفونی کردن زخم های باز
5- استفاده از ُسم شور )محلول سولفات مس(

شکل 2-8- عفونت و گندیدگی سم 
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