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 سالمت گاوهای شیری و ارتباط آن با شدت انتشار گاز های گلخانه ای

 پیش زمینه .1

در  رفاهو  ینیشهرنش شیافزا نده،یآ یجهان یها تجارت . برسد نفر اردیلیم 9جمعیت جهان به  2050 سال تا شود یم ینیب شیپ 

 ته یکم شود. یم یتخم مرغ و ماه ات،یهمانند گوشت، لبن یبا منشا دام ییقابل توجه مصرف غذاها شیمنجر به افزا ،یسطح جهان

 :دکن یم فیتوص ندهیدر آ توسعه برای یالزامات اساس به عنوانا ر ریفرض ز 3 1یدام علوم قاتیتحق ندهیآ سنجش

ا همین باز کشورها    یاریدر بس  یدام  نیپروتئبراساس سرانه مصرف    و  تیرشد جمع  لیبه دل  یدام  نیپروتئ  یجهان  مصرف .1

 روند افزایش می یابد.

منجر به ایجاد تصمیم  ؛ییآب وهوا رییتغ مثل ،یطیمح راتیی( و تغهیو سرما ی،انرژ نی)همانند آب ،زم محدود منابع .2

 مطالعاتی خواهد داشت.گیری های پیچیده در کشاورزی شده و تاثیر منفی بر روی نیازهای 

 هیرا جهت به حداکثر رساندن بازده سرما رینظ یب یفرصت  یشناس ستیز هیپادر علوم  ینیب شیو قابل پ  عیسر شرفتیپ   .3

 .کندفراهم  یو توسعه علوم دام قاتیدر تحق یگذار

پوست،  ،کود برق، مثلها ) ییکارا ریجدا از سا ،یدامپرور یاصل موضوع عنوان به تواند یم یدام منشا با نیپروتئ طورخاص به و غذا

 نویآم به بشر زاین کردن برآورده در یدام منشا با محصوالت یطرف از .ردیگ قرار توجه مورد( رهیو غ  یاستخوان، کود، ورزش، سرگرم

بسته به طبقه   یخوراک  نیپروتئ  بازده  1جدول  برخوردار هستند.  ییباال  ارزش  از  و  دندار  ییبسزا  نقش  ها  نیتامیو  و  ها  نرالیم  دها،یاس

 .دهد یبهتر نشان م سهیمقا یبرامحصول،گونه و عملکرد دام را  یبند

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Committee on Consideration for Future of Animal Science Research 
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 روز و بدن وزن لوگرمیک یازا به ای وانیح هر یازا به یخوراک نیپروتئ بازده بر عملکرد و محصول یبند طبقه دام، گونه اثرات. 1جدول

 محصول از)یخوراکدرصد  عملکرد (لوگرمی)کبدن وزن نیپروتئ  منبع

 ( از حجم محصول ای

 نیپروتئ زانیم

 یخوراک درصد

 نیپروتئ زانیم

 )گرم/روز(یخوراک

 نیپروتئ زانیم

 لوگرمی)گرم/کیخوراک

 (بدن وزن

     روز(/لوگرمی)کریش  

 0.7 323 34 95 10 650 یریگاوش

20 646 1 

40 1292 2 

 1.2 68 36 95 2 60 یریش بز

5 170 2.8 

     )گرم/روز(یریگ وزن  

 0.14 48 190 50 500 350 یگوشت گاو

1000 95 0.27 

1500 143 0.41 

درحال  خوک

 یپرواربند/رشد

80 500 60 150 45 0.56 

700 63 0.8 

1000 90 1.1 

 3.2 4.8 200 60 40 1.5 یگوشت جوجه

60 7.2 4.8 

80 9.6 6.4 

     (٪)یگذار تخم ییکارا  

 1.9 3.4 120 95 50 1.8 گذار تخم مرغ

70 4.8 2.7 

90 6.2 3.4 

 

 یگازها راشتناباعث  نیهمچن د.ندار یآب و انرژ ،یزراع  نیهمچون زم یبه استفاده از منابع محدود ازین یدام تمحصوال ،یطرف از

رفتن فسفر، تاثرات  نیو ازب نشت نیتروژنبا  وشده  ( ( O2N)تروژنین دیاکس(، 4CH)متان(، 2CO)دیاکس ید کربن)مانند  یگلخانه ا

 سطح  مثال؛  طور  به  ییهاوا  در    Mauna Loa  خانهرصد  بر اساس نتایج منتشر شده از .گذارد  یم  ستیز  طیتازه و مح  آببالقوه بر  

. است افتهی شیافزا 2019 هیژانو در ppm 410 به 1832 سال در لوگرمیک هر یازا به گرم یلیم 284 از اتمسفر دیاکس ید کربن

 درجه   5-2  شیافزا  آن  بدنبال  وبسته به نوع هدف گذاری کشورها در انتشار گازهای گلخانه ای، افزیش سطح بیشتر دی اکسید کربن  

که ما را مجاب  هستند  یلیدال  ها  نیا.  است  انتظار  مورد  شتر،یب  یمنف  عواقب و  حاضر  قرن انیپا  در یجهان  یدما  نیانگیم  گراد یسانت

 .میباش یا گلخانه یگازها انتشار کاهش دنبال به می کنند
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برای تولید این  ازیمورد ن منابعسطح استفاده از لیدل بهگوشت  ادینشخوارکنندگان و مصرف ز منشا با ییمواد غذا ادیز مصرف

 یانتشار گازها  یاصل  عواملاز    را  لیدال  نیا  هردوقرار گرفته است.    یمورد انتقادات عموم  ،یگلخانه ا  یگازها  یباال  تشاران  ومحصوالت  

 .دانند یم یدرکشاورز یگلخانه ا

مواد غذایی قابل  کاهش استفاده از ن،یبنابرا .شود یمدر نظر گرفته  هیمهم در تغذ یبه عنوان چالش دام و انسان نیب ییغذا رقابت

 وکارآمد داریپا دیتول. پایدار کردن سیستم های خوراک دهی دام می باشددر  یدیکل عامل ،دام غذایی رهیج در انسان استفاده برای

 ،یلیفس یهاهمانند سوخت  محدود ریپذ دیتجد ریغ  منابع ای و  خوراک استفاده از کردنکم  با ،نشخوارکنندگان از یخوراک نیپروتئ

 باشد. یم یگلخانه ا یانتشار کمتر گازها و در کنار آن (فسفر)مانند ها نرالیم یبرخ و یزراع  یها نیزم آب،

 یا  گلخانه  یگازها  که  یلیبا توجه به پتانس  مختلف  محصوالت  یا  گلخانه  یگازها  بار  یابیارز  جهت  ،محصولهر    یبه ازا  2کربن  یردپا

به طور  ؛(296 یبیبا نسبت تقر تروژنین دیو اکس 23، متان با نسبت حدودا 1کربن با نسبت  دیاکس ی)د دارند یجهان شیگرما در

 ینیپروتئ، منابع متفاوت    ها  دسته آن  ایگونه دام    ریتاث  یبه بررس  یادیز  مقاالت  ر،یاخ  یها  سال  در  .ردیگ  یم  قرار  محاسبه  موردمداوم  

 ر یبر تاث نیمحقق . پرداخته اند یا گلخانه یها گاز انتشار و محدود منابع از استفادهعوامل در  ریو سا دام دیتول زانیم نیو همچن

حال مطالعات   نیا  با(.  2اتفاق نظر دارند )جدول    یگلخانه ا  یانتشار گازها  زانیبر م  گریو عوامل د  دام   عملکرد  وانات،یح   دسته  و  گونه

 .اند نداشته یا گلخانه یگازها انتشار و دام یها یماریبمتقابل  اثربه  یتوجه کاف

 حال، نیا با. است یموثر اریبس یگاز گلخانه ا کهشود  یم دیدر دستگاه گوارش نشخوارکنندگان تول (4CHمتان ) از ییباال ریمقاد 

 منشابا  ییکارآمدتر مواد غذا د یتول یراستا درتلفات دام  ای دام یها یماریسالمت دام، ببه  ریاخ مقاالت شتریب در رفته هم یرو

 بهره  نهیزم در توجه قابل عواملرا از  ها آن ریم و مرگ و دام سالمت که است یسندگانینو نیاول از  هرستوف . شود ینم توجه یدام

 25 کاهش باعث یدام یها ی ماریب که اند زده نی تخم همکاران و سیگر .ستا دانسته یا گلخانه یگازها انتشار و صنعت یور

 منشا با یغذا به خوراک کارآمدتر لیتبد جهت در یمهم موضوع به عنوان تواند یم دام سالمت. شود یم یجهان یور بهره یدرصد

 یا گازگلخانه)انتشار شدت دیبتوان که نیا یبرا .شود گرفته نظر در محصول؛ هر یازا به یا گلخانه یگازها ترکم انتشار و یدام

 هر یازا به CO2eq صورت به دیبا انتشار شدت د،یکن سهیمقا یجانور یها گونه نیب را( محصول لوگرمیهرک یازا به شده منشتر

 یبستگ ریها و مرگ وم یماریاز جمله ب یادیبه موارد نامعلوم ز کربن یپا رد یباال دامنه .شود ف یتوص یخوراک نیپروتئ لوگرمیک

 .کنند یاستفاده م یمتفاوت یریاندازه گ یها و روش ها اریمعمختلف از  سندگانینو ن،یدارد عالوه برا

 

 

 

 

 
2 Carbon footprint 
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 و همکاران  جدامین خالصه شده توسط  ؛یبا منشا دام نیغذا و پروتئ یکربن یردپا ی. دامنه ها2جدول

 لوگرمیک / CO2-eq لوگرمیک مطالعات نیپروتئ  منبع

 محصول

 نیپروتئ لوگرمیک /  CO2-eq لوگرمیک

 43-28 2-1 14 گاو ریش

 210-45 42-9 11 فشرده یها ستمیس ،گاو گوشت

 250-114 52-23 8 گوساله یها گله ،علفزار

 643-58 129-12 4 چرا گسترده یها ستمیس

 750-51 150-10 5 بره و گوسفند گوشت

 55-20 11-4 11 خوک گوشت

 30-10 6-2 5 مرغ گوشت

 42-15 6-2 5 مرغ تخم

 540-4 86-1 18 یریگیماهاز  حاصل ییایدر یغذاها

 75-4 15-3 11 پرورش از حاصل ییایدر یغذاها

 

 نیپروتئ  ر،یش  نیپروتئ  با  سهیمقا  در  یتر  عیوس  دامنه  و  بوده  شتریب  اریکنندگان بسنشخوار در    لوگرمیبدن بر حسب ک  نیپروتئ  ریمقاد

دامداران را وادار   ،الشه یو اتالف باال فیضع یبارور ،کم یکند. محصوالت دام یکنندگان را بازتاب منشخوار  ریتخم مرغ و الشه غ 

شدت   دلیل  نی. به همرندیبگ  نظر  در  را  یشتریب  یهانیگزیجا  گله  اندازه  ثبات  حفظ  یبرا  و  کرده  تیریمد  را  یشتریب  واناتیکرده تا ح

گاوها که منجر  یدیتول دیو بهبود عمر مف ریکاهش مرگ و م ،یدامپرور دربا بهبود سالمت را  یدامدار یگلخانه ا یانتشار گاز ها

دو بستر  وان،یو سالمت ح یاگلخانه یانتشار گازها بدربا راًیتوان کاهش داد. اخ یم ،شود یو سود محصوالت م دیتولبه باال بردن 

 گردد:یمشاهده م ریز یپژوهش

  یاگلخانه یآن بر انتشار گازها بیو آس داماثرات سالمت و حذف  -1

 آب و هوا راتییسالمت دام با تغ یمدل ساز یها برا تیاولو -2

و شدت  یریگاوش داتیها بر تول یماریب اثراتمرتبط با مورد اول نوشته شده است. در ادامه  یهاگزارش یبررس هدف با مقاله نیا

 یاریمشابه بسمطالعات گذاشت.  میخواه شی(  را به نماریش لوگرمیکه هر ک یازا به دیاکس ی)کربن د یاگلخانه یانتشار گازها

 .اند دهیگرد یبررس 3یکشاورز یها تیاز فعال یناش یگلخانه ا یگازها یبر رو یجهان یپژوهش ها هیتوسط اتحاد

 دام  سالمت  با  ارتباط  در  خوراک  مصرف  تی. اهم2

که به  است،باال  یبا انرژ ادیمصرف خوراک ز ،یبا منشأ دام ییدر مواد غذا ییغذا لیتبد بیبهبود ضر یبرا ازین شیپ  نیمهم تر

تواند فراهم کند تا نسبت  یرا م یشتریب ییو مواد غذا یبه همراه خود انرژ شتر،یب کراوگردد. خ یم یمنته یشتریب یدام داتیتول

 
3 Global Research Alliance on Agriculture Greenhouse Gases 
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 ن یارا بهبود بخشد.    دام  هیاول  یازهاینو    یمحصوالت دام  دیتول  یدر دسترس برا  یانرژ

 .است مشاهده قابل یریگاو ش با ارتباطدر  3در جدول  نسبت

) وزن بدن: یریماده خشک( گاو ش لوگرمی/ ک 4(LNE) یرواریش خالص یانرژمگاژول از  7.0)یافتیکه اثر ماده خشک در یمدل محاسبات .۳ جدول

 ر،یش دیبقاء، تول یبرا ازیمورد ن  یشده درصد انرژ افتیدر ی/ گاو و روز؛ بر انرژ LNEمگاژول  37.7 هیپا یانرژ ازین  ؛%4 ریش یچرب  لوگرم؛یک 650

 ریش ری)بدون در نظر گرفتن دوران غریش لوگرمیکربن بر حسب هر ک یرا متناسب با متان منتشر شده و ردپا ریش لوگرمیبر حسب هر ک یانرژ

 .دهدیو گوساله(( نشان م سهی)تلیوار

 روز(/لوگرمی)کیمصرف خشک ماده پارامتر

10 15 20 25 30 

 210 175 140 105 70 (روز / LNE)مگاژول  یمصرف یانرژ

 18 21.5 26.9 35.9 53.9 (یافتیخوراک در – LNE)% از کل  بقاء یانرژ

 52.2 41.6 31.0 20.4 9.8 ( ریش لوگرمیک / LNEمگاژول  3.3) ینظر ریش دیتول

 4.0 4.2 4.5 5.1 7.1 بقاء یبرا ازین مورد یانرژ شامل ریش لوگرمیک/LNE مگاژول

 1775 1414 1054 694 333 (روز و گاو)گرم /  یدیتول نیپروتئ

         شده منتشر متان

 720 600 480 360 240 روز/  گرم

 13.8 14.4 15.5 17.6 24.5 ریش لوگرمیک/  گرم

 475 495 530 605 825 ( ری ش  لوگرمیکربن / ک  دیاکسی)گرم معادل د  ●(CFکربن )  یردپا

 ها رهیج یتمام یبرا یافتیگرم ماده خشک در لویهر ک یگرم از متان به ازا 24 د،یو بر یبر طبق مطالعه فالوشک    

 . نلیه و دامگن محاسبات و( 2CO X 23گاز متان ) یگلخانه ا لیمحاسبه شده بر اساس پتانس ●

در  ،کنند یمصرف م خشکماده  لوگرمیک 10که  ییگاوها یبرا شودیم صرف 5دام یبقا یبرا که یانرژ درصد یریدر مورد گاو ش

. عالوه بر ابدییکاهش م یافتیدر یدرصد از کل انرژ 20به  54از  کنندیمصرف م خشکماده  لوگرمیک 25که  ییهاواگبا  سهیمقا

 نیا .ابدییم کاهش ریش لوگرمیک هر حسب بر انتشار زانیم اما ابدییم شیافزا روز هر و وانیبر حسب هر ح تولیدی،ن امت نیا

 یباالتر  یابتال  سکیر  ،احتماالً  دیپرتول  یگاوها  نید. همچنگردی( حاصل مکنسانتره  درصد  شی)افزا  رهی ج  یمحتوا  راتییتغ  بانوسانات  

 ینم ادیباال و خوراک ز دیفقط تول ، هر چند(شکمبه دوزی)مثل کتوز و اس به خصوص در دوره انتقال دارند کیمتابول یها یماریبه ب

و همکاران در  رومه. است یماریب نیا شرفتیمهم پ  دیکل یتیریمد لیباال به دال یبدن ازیکند. امت فاینقش ا زتواند در رخداد کتو

 یبرا ازیمورد ن یانرژ نیتأم یکنسانتره برا یباال ریمقاد د،یپرتول یگاوها رهیج ونیفرموالس یژگیخود نشان دادند و یمطالعه مرور

 نییبا پا  طیشرا  نیکه ا  یباال در شکمبه است. زمان  ریتخم  تیبا قابل  دراتیکربوه  یباال  ریمقاد  این نوع خوراک،  جهی. نتاست  ریش  دیتول

به خصوص در دوره  رهیج یباال یگردد. نوسان ها 6شکمبه حاد تحت دوزیمنجر به رخداد اس تواندیم ،موثر همراه شود بریآمدن ف

شامل  SARAکند. عواقب رخداد  یتر می دیرا اس بهشکم طیمح ،دهدیرخ م یافتیدر ماده خشک در راتییتغ نیشتریانتقال که ب

انتشار گاز بر حسب هر   زانیمقاله و باالخص با در نظر گرفتن م نی. در ااست ریش یکاهش چرب ای پاراکراتوز شکمبه و  س،یتینایالم

 
4 Net energy lactation 
5 Maintenance 
6 Sub-acute Rumen Acidosis (SARA) 
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 ی مورد بحث م شتریب ریش دیباالتر و تول یافتیخوراک در یها تیمز ریش لوگرمیک

. کندیتر مرا کوتاه دیپرتولآورد و عمر گاو یرا به دنبال خود م ییهای ماریاعمال ب نیکه ا یباشد. به طور

 .شوند گرفته نظر در دیبا یلبن محصوالت در کربن یردپا یریگ اندازه در هیمرتبط با تغذ یهای ماریب نیا جهیدر نت

 هاگازو انتشارات    ی. محصوالت دام ۳

شده کاهش  دیاما در واحد محصول تول رود،یباالتر م وانیح هر یازا به زین یگلخانه ا یانتشار گازها ،یدام داتیبا باالرفتن تول

 ی اگلخانه یکننده با انتشار گازهاشخوارن ریبا منشاء غ  ییمحصوالت غذا ،نشان داده شده است 4. همانطور که در جدول ابدییم

و کنندگان از علوفه شخوارن ری تخم  نی. در ااست شکمبه رین حاصل از تخمامت عی. علت آن انتشار وسندیآ یمبه دست  یکمتر

 ریمتهز.  یستنکه مورد مصرف انسان    کنندیقند( استفاده م  چغندر)تفاله    ییغذا  عی)انواع کاه و...( و صنا  یکشاورز  یمحصوالت فرع 

بر حسب   لوگرمیهزار ک   10  ،8،  6)  دیبرخاسته از حجم تول  ،  یریش  یمنتشر شده از گاوها  یاگلخانه  یگازها  ،یاو همکاران در مطالعه

 یباالتر خروج ریش دیمسئله از آن جهت است که تول نیا تینمودند. اهم یابیشده را ارز دیتقابل آن با گوشت تول و( در سال وهرگا

 یانتشار گازها  زانیم  دهندیمطالعه مذکور نشان م  یهاچه با گوساله نر خواهد داشت. داده  وچه در زمان حذف گاو    یگوشت متفاوت

( به  ریش گرم لویک هر یازا  به دیاکس ید یکرب لوگرمیک 1.06) 6000از  دیتول شیبا افزا یدیتول ری ش لوگرمیبر حسب ک یاگلخانه

گوشت چه  یبطور مثال کاهش خروج هرچند. ابدییهش مکا( ریش لوگرمیک هر یازا به دیاکس ید کربن لوگرمیک 0.89به) 10000

 10.75گوشت از  لوگرمیهر ک ی ازا به یگلخانه ا یگازهاسرعت انتشار  ر،یش دیبه خاطر تول یحذف گاو چه ازنر و  یگوساله ها از

 دیبا بماند ثابت یگوشت مصرف به ازین اگر. چرا که دهدیم شیافزا 16.24دیاکس یکربن د لوگرمیبه  ک دیاکس یکربن د لوگرمیک

محصوالت  نهیها در زم یابیارز یکه به طور کل یمالحظات نیچناز  نیبنابراگردد.  دیتول رخواریش یاز گوساله ها یشتریگوشت ب

 یابیارز یبرا یشتریمطالعات ب ، بایدرسدیکرد و به نظر م یچشم پوش دینبا کنندیرا محدود م یاگلخانه یو انتشارات گازها یدام

 .ردیصورت پذ یاگلخانه یبر انتشار گازها یمحصوالت دام شیاثر افزا
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 (.دیمراجعه کن ۱پارامتر ها به جدول  ریمشاهده سا ی)برایخوراک نیپروتئ لوگرمیبر حسب ک  کربن یردپاو  دیبر تول وانیگونه ح ری. تأث۴ جدول

 

 منبع

 نیپروتئ

 وزن

 (لوگرمی)کبدن

 خشک ماده

 روز(/لوگرمی)کیافتیدر

 دفع زانیم روز در دیتول/بقاء

 ٪) تروژنین

 شده( افتیدر

 متان انتشار

 (روز)گرم / 

 شده منتشر یها گاز

 لوگرمیک/لوگرمی)ک

 ( یخوراک نیپروتئ

 N 4CH 2eqCO   روز( / لوگرمی)کریش   

 45 1.6 1.0 250 80 5 9 650 یریش  گاو

12 10 75 310 0.65 1.0 30 

16 15 70 380 0.44 0.6 16 

25 20 65 520 0.24 0.4 12 

 20 0.8 0.5 50 75 2 2 60 یریش  بز

  2.5 5 65 60 0.2 0.4 10 

 وزن شیافزا   

 (روز)گرم / بدن

     

 110 3.5 2.3 170 90 500 6.5 350 یگوشت  گاو

7.0 1000 84 175 1.3 1.7 55 

7.5 1500 80 180 1.0 1.2 33 

 16 0.12 1.0 5 85 500 1.8 80 یپروار  خوک

  2.0 700 80 5 0.7 0.08 12 

  2.2 900 75 5 0.55 0.05 10 

 4 0.01 0.35 زیناچ 70 40 0.07 1.5 یگوشت  مرغ

0.08 60 60 0.25 0.01 3 

 تخم بازده   

 )%(یگذار

     

 7 0.03 0.6 زیناچ 80 50 0.10 1.8 گذارتخم  مرغ

0.11 70 65 0.4 0.02 5 

0.12 90 55 0.3 0.02 3 
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که با کاهش  است، کاهش خوراک ها،ی ماری به ب وانیح یواکنش ها نیاز اول یکی دیکن یمشاهده م 4و  3همان طور که در جدول 

که در باال آورده شده است با همه  یحاتیتوض. شودیهمراه م یدیگلخانه اب بر حسب واحد تول یهاو  باال رفتن انتشار گاز  دیتول

 دام ارتباط دارد. شیمرتبط با سالمت و آسا یهایماریاختالالت و ب

 گاوهای شیری  رد پای کربن. اثر تولید و باروری بر  ۴

ار است. متخصصین تغذیه حیوانات باید تعادلی را بین ذانتشار گازهای گلخانه ای از دامپروری ها اثرگ مقدار باروری حیوانات نیز بر

 820ماهگی )  27خوراک یا انرژی دریافتی و سالمت حیوان پیدا کنند. به عنوان مثال اگر یک نمونه ساده گاو با سن اولین زایش در  

در دوره های شیرواری اول، دوم، و  را در نظر بگیریم، داده های انتشار شامل دوره پروش تلیسه   گرم(    750روزه با وزن گیری روزانه  

سوم، پنجم یا هشتم با تخمین تشخیص سریع بیماری، محاسبه و به عنوان ردپای کربن به ازای هر گاو و به ازای هرکیلو شیر در 

 آورده شده است. 5جدول 

کند  یش شکم زایش افزایش پیدا میبه ازای هر گاو، شامل دوره های پروش گوساله و تلیسه، با افزاگازهای گاخانه ای میزان انتشار 

(. این 5ه طوالنی تر عمر مفید گاو، کاهش می یابد )جدول راما براساس میزان شیر تولیدی با درنظر گرفتن دوره پروش تلیسه و دو

 شکم اول.افزایش تا شکم سوم با سرعت باالیی رخ می دهد، شکم های باالتر هم برروی ردپای کربن تاثیر دارند اما نه به اندازه 

ش رتوان نتیجه گرفت که حذف حیوانات باعث افزایش میزان تولید کربن به ازای هرکیلو تولید شیر گله خواهد شد. پرو می بنابراین

حیوانات و تغذیه هردو بر سالمت گاو تاثیر داشته و احتماال میزان کربن تولیدی به ازای هر کیلو گرم شیر یا به ازای هر کیلو پروتئین 

، سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه تی را کاهش می دهد. باروری ضعیف همانطور که توسط برخی نویسندگان اشاره شده اسخوراک

با کاهش  %24تواند میزان انتشار متان را تا  ای می شود. گرنزورثی، نتیجه گیری کرده است که بهبود عملکرد تولید مثلی می

 ر گاو، کاهش دهند. افزایش عمر مفید ه و جایگزینی در گله

کیلوگرم( بر میزان انتشار به  650کیلوگرم شیر در هر دوره و وزن  800محاسبه مدل سازی ریاضی اثر تعداد شکم زایش گاو شیری )با تولید : 5جدول 

 ازای هر راس گاو و هرکیلو تولید شیر با درنظر گرفتن دوره پروش گوساله و تلیسه.

 8 5 3 2 1 شکم زایش

 (1)رد پای کربن کیلوگرم کربن دی اکسید تولید شده

 به ازای هر راس گاو

10200 15400 20600 31000 46600 

به  (1)رد پای کربن گرم کربن دی اکسید تولید شده

 ازای هر کیلو شیر 

1280 960 860 770 730 

 (296عددی در حدود  xو اکسید نیتروژن x 23، متان x 1رد پای کربن: ) کربن دی اکسید

  

 . بیماری های گاو شیری و انتشار گازهای گلخانه ای5

کلی به اثر  ینگاه 1. تصویر وجود داردآنها  توسط و شیری و میزان تولید گازهای گلخانه ایامطالعات کمی برروی اثر سالمت گ

 .خالصه وار نشان می دهد، را که در این مقاله آورده شده انداز گاوهای شیری این گازها شدت انتشار  مرتبط باعوامل 
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ار مرتبط با سالمت گاو شیری بر متغیرهایی مثل میزان خوراک، میزان تولید و باروری و عمر مفید که ذعلوامل تاثیر گ: ۱شکل 

 ار هستند.ذبر شدت انتشار میزان گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلو شیر اثر گ

 %26.2ماه اول پس از زایش رخ می دهند. دیشو و گودلینگ دریافتند که    1بیماری های گاو شیری در ایالت متحده در    %75بیش از  

. بیماری های متابولیک حول و حوش اتفاق می افتدبعد از زایش  60قبل از زایش تا روز  21از کل حذف های گاو شیری از روز 

، کاهش تولید و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر کیلوگرم تولید شیر را دارند )به زایش اهمیت زیادی در حذف گاوها

مراجعه شود(. دانیک و همکاران در یک مقاله مروری ارتباط بین تعادل منفی انرژی در گاوهای تازه زا با سیستم ایمنی و  5جدول 

کی از عواقب باالنس منفی انرژی در ابتدای شیرواری میتواند رخداد کتوز عواقب آن در سالمت گله های شیری را توضیح داده اند. ی

در انتشار گازهای گلخانه  را  تحت بالینی باشد. ماستر و همکاران در مطالعه ای که به تازگی انجام داده اند، اهمیت کتوز تحت بالینی

گرفتند که در اثر کتوز تحت بالینی، انتشار گازهای گلخانه   ای به خوبی نشان داده اند. نویسندگان این مقاله از محاسبات خود نتیجه

کیلوگرم افزایش می یابد. ارتباط مشابهی بین بیماری های  7.9ای کربن دار به ازای هرتن چربی و پروتئین شیر اصالح شده، تا 

 گزارش شده است.  نیز انگشتی و گازهای گلخانه ای توسط ماسترت و همکاران

د نتیجه این ارتباطات باشد. اوزکان و همکاران با آنالیز گاوهای سالم و بیمار )ورم پستان تحت بالینی یا افزایش توان ورم پستان می

افزایش می یابد   %2که در گاوهای بیمار انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر کیلوگرم شیر،  دریافتند  شمارش سلول های سوماتیک(  

کربی دی اکسید به ازای هرکیلو شیر(. در مطالعه دوم، تحت شرایط تولید در نروژ، ازکان و کیلوگرم  3.12به  3.05)افزایش از 

هزار سلول، پتانسیل کاهش  50هزار سلول در هر میلیتر به  800همکاران نشان دادند که در صورت کاهش سلول های سوماتیک از 

 وجود دارد.  %3.7انتشار گازهای گلخانه ای تا 
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شرایط صحرای جنوبی افریقا توسط سالومون و همکاران انجام شده بود نشان داد که واکسیناسیون گاوها علیه  درمطالعه ای که در

روش موثر و مقرون به صرفه ای در کاهش شدت انتشار گازهای گلخانه است. در مطالعه ای  8FMDو  7بیماری های المپی اسکین

هزار الرو بی اثر تالدورساژیا   10که به تازگی توسط هوجیک و همکاران انجام شده است. ابتال به انگل ها در گوسفند داری ها )ابتال به  

برای   %11های گلخانه ای به ازای هر کیلوگرم وزن گیری بره به میزان به ازی هر راس( سبب افزایش انتشاز گاز 9سیرکومسینکتا

تواند گرمایش زمین  شود. بطور میانگین ابتال به انگل ها، میمی  %30متان ناشی از مدفوع و اکسید نیتروس تا  %32متان روده ای، 

تی بود که اثر دوز را مشخص کرده بود، این چنین  به ازای هرکیلو وزن گیری بره افزایش دهد. این یکی از معدود مطالعا %16تا را 

طور مثال ابتال به پاراتوبرکلوسیز، یک مشکل نهفته جهانی است. در ه  مطالعات دقیقی باید در زمینه گاوهای شیری هم انجام شوند. ب

بوده است، گزارش شد. داده درصد در گاوهای که تست آنها مثبت  5.9میزان تولید شیر تا کاهش مطالعه تازه مک آلون و همکاران، 

توان گمانه زد که خوراک به اندازه کافی مصرف نشده در  ها در زمینه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در دسترس نیست اما می

های توان انتظار اثر آن بر انتشار گازهای گلخانه ای را داشت. جزئیات بیشتر از اثرات متقابل سالمت حیوان و انتشار گاز نتیجه می

 گلخانه ای توسط هیرستوف و همکاران، گزارش شده است.

 . نتیجه گیری6

براساس اطالعات ما، توجه کافی به اثر کاهش تولید و حذف حیوانات  بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط آن با سالمت 

نی(، خوراک دریافتی و تولید شیر معموال کاهش گاوهای شیری، نشده است. در هنگام بیماری در گاوهای شیری )بالینی یا تحت بالی

می یابند و به همین دلیل انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هرکیلوگرم تولید افزایش می یابد. افزایش عمر مفید برای کاهش میزان 

ا از وجود دسخت است. ج حذف در انتشار گازهای گلخانه ایاثر انتشار گازهای گلخانه ای توضیح داده شد. همچنان در نظر گرفتن 

حیوان مرده، ما باید میزان انتشار گازهای گلخانه ای که برای تولید خوراک این حیوان در زمان حیات او ایجاد شده است را هم در 

برای بررسی بهتر میزان انتشار گازهای گلخانه ای  آن،حذف  قبل از ،گیریم. وجود داده های بیشتر در رابطه با سالمتی حیوانبنظر 

 مورد نیاز است.

 

 :منبع
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7 Lumpy Skin 
8 Foot and Mouth Disease 
9 Teladorsagia circumcincta 


